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Prioriteiten bepalen aan de hand van 5 criteria 

Het aantal maatregelen die de publieke ruimte gezonder kunnen maken is zo groot dat het voor beleidsmakers, ontwerpers, 

planners en gebruikers van de publieke ruimte een hele uitdaging is om te bepalen met welke maatregel je zult starten en met wie 

je zult samenwerken.   

Gezond Leven biedt je daarom een instrument met 5 criteria aan om je te helpen kiezen tussen de verschillende maatregelen. De 

maximalisatie van de gezondheidswinst is daarbij altijd het doel.  

Wie kan er met de tabel aan de slag? 

Actoren die willen werken aan een gezondere publieke ruimte zoals lokale besturen, Vlaamse overheidsdiensten en lokaal en 

bovenlokaal middenveld. 

Wil je graag ondersteuning bij het gebruik van deze tabel? Contacteer dan het Logo van jouw regio. 

Hoe ga je aan de slag met de tabel?   

1. Beoordeel je geplande maatregelen 

Gebruik de 5 criteria om je geplande maatregelen te beoordelen op hun potentiële gezondheidswinst. Voor elk van de 

criteria bevindt de maatregel zich ergens op een continuüm tussen de twee uiterste polen. Schat voor elk criterium in waar 

de maatregel zich op het continuüm van dat criterium bevindt en ken een score van 0 tot 3 toe. Hoe hoger de maatregel op 

het continuüm zit, hoe meer gezondheidswinst hij zal opleveren, en hoe meer hij dus te verkiezen is. Doe dat voor de 

verschillende maatregelen. Zo kun je een ruwe vergelijking maken van de gezondheidswinst die je kunt boeken met een 

bepaalde maatregel, zodat je ermee rekening kunt houden bij je keuzes. 

Afhankelijk van de context kan de maatregel een andere beoordeling krijgen. Daarom raden we aan om de beoordeling 

door te spreken met verschillende lokale stakeholders en experten.  

Hoe meer details je hebt over de maatregel of de set van maatregelen die je overweegt, hoe makkelijker je ze kunt 

beoordelen. Plan je bijvoorbeeld een nieuwe fietsverbinding? Dan beoordeel je die wellicht anders als er veel groen en 

functionele rustpunten aan de fietsroute liggen (bijvoorbeeld met een drinkfonteintje en een bandenpomp) of als ze voorbij 

een aantrekkelijke speelplek en verschillende veelgebruikte voorzieningen loopt, dan wanneer dat niet zo is.  

https://www.vlaamse-logos.be/content/contact
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2. Optimaliseer je geplande maatregelen 
Als je een maatregel gekozen hebt, kun je de criteria er opnieuw bij nemen en onderzoeken 

hoe je de maatregel effectiever kunt maken. Je zoekt bijvoorbeeld naar manieren om het bereik zo groot mogelijk te maken 

of zo veel mogelijk elementen van onze gezondheid te bevoordelen.  

Lees de toelichting bij de verschillende criteria er zeker eens op na. 

We vulden de tabel als voorbeeld alvast in voor enkele maatregelen. 
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