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Over beleidsdomeinen heen samenwerken
aan een betere gezondheid in de gemeente

samen sterk

cultuur en gezondheid
Gezondheid, daar is iedereen mee bezig. Ook als gemeente of stad kan
je er werk van maken. Zo toon je dat je inspeelt op de noden van je inwoners. En het boost het imago en de uitstraling van je stad of gemeente.
Daarnaast blijven gezonde mensen langer maatschappelijk actief en
doen ze je stad of gemeente bruisen.
De instrumenten van Gezonde Gemeente, de gezondheidsmedewerker1
en partners uit de gezondheidssector kunnen jou alvast ondersteunen
om jouw cultuurbeleid te optimaliseren, zodat de inwoners ten volle
kunnen deelnemen aan het lokale cultuurbeleid. En ook de cultuurprofessionals kunnen bijdragen aan de doelstelling van gezondere inwoners. Zo heeft cultuurparticipatie een positieve impact op persoonlijke
ontwikkeling, sociale cohesie, gemeenschapsvorming, op het lokale
imago en de lokale identiteit, verbeelding en visie, gezondheid en welzijn. Een duidelijke win-winsituatie dus!
Met deze fiche willen we jou en je collega’s inspireren om gezondheid op een meer
integrale manier op te nemen in het meerjarenplan en/of het lokale cultuurbeleidsplan of gezondheidsplan. Dat kan je doen door gemeenschappelijke doelstellingen
te formuleren die je acties meer slagkracht en legitimiteit zullen geven. Want met
gezamenlijke doelstellingen en acties versterk je de samenwerking tussen de verschillende betrokken beleidsdomeinen en de effectiviteit.
De preventieve gezondheidssector ontwikkelde de afgelopen jaren heel wat nuttige
preventiemethodieken die zowel het lokaal bestuur als andere publieke en private
organisaties ondersteunen om een lokaal integraal gezondheidsbeleid uit te werken.
Met Gezonde Gemeente biedt het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg), op basis van
onder andere de expertise van het Vlaams Instituut Gezond Leven, het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) en de VVSG, ondersteuning aan lokale
besturen voor een integraal preventief gezondheidsbeleid. Het cultuurbeleid haalt
daar mee winst uit. Als lokaal bestuur kan je bij je Logo terecht voor coaching over een
beleidsmatige aanpak van een preventief gezondheidsbeleid. Van een goede analyse
van de beginsituatie, bepalen van prioriteiten en doelstellingen, uitwerken en uitvoeren
van acties tot het evalueren en bijsturen ervan. Je Logo geeft je ook advies over projecten, materialen en partners.

1. In een ideale wereld heeft elke gemeente minstens één voltijdse gezondheidsmedewerker. Maar dat is slechts in weinig gemeenten het geval. Wanneer er verder in deze
gids over een gezondheidsmedewerker wordt gesproken, bedoelen we hiermee de
gezondheidsambtenaar, de welzijnsambtenaar of andere partners uit de gezondheidssector zoals het Lokaal Gezondheidsoverleg of Logo.
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Mix van acties
Werken aan cultuurparticipatie en gezondheid zijn complementaire uitdagingen.
Eenmalige acties zijn niet voldoende voor een duurzaam effect. Het geheim zit ’m in een
sterk beleid met een gezonde mix van acties die inspelen op vier strategieën: educatie,
omgevingsinterventies, afspraken & regelgeving en zorg & begeleiding. De Gezonde
Gemeente-matrix en de gezondheidsmatrix voor integraal beleid hebben al veel
cultuurambtenaren en lokale partners geholpen om deze vier strategieën in kaart te
brengen. Ook het stappenplan en de succesfactoren van Gezonde Gemeente helpen
je op weg naar een kwalitatief integraal preventief gezondheidsbeleid, waar het cultuurbeleid winst uit haalt.

Samenwerking met andere beleidsdomeinen: een win-win!
‘Samenwerken’ is dus hét begrip voor de komende zes jaar. Het staat waarschijnlijk in
het bestuursakkoord van je gemeente? Je leest het alvast zeker in het strategisch plan
‘De Vlaming leeft gezonder tegen 2025’. Ten slotte is samenwerking ook doelstelling 17
van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waarrond je gemeente de komende zes
jaar waarschijnlijk zal werken.

Burgerparticipatie voor meer draagvlak
Streef naar een beleid en aanbod dat alle inwoners bereikt en kansen geeft. Betrek
zoveel mogelijk inwoners bij de ontwikkeling van het lokale cultuurbeleid. Denk bijvoorbeeld aan lokale adviesraden. Zo krijg je meer draagvlak voor jouw voorstel en het
zal ook meer burgers ervoor motiveren. Sta open voor hun ideeën en adviezen en
koppel terug. Probeer naast de inwoners in de verschillende adviesraden ook inwoners
in kwetsbare situaties te bereiken door samen te werken met organisaties die deze
doelgroep bereiken en geef hen inspraak in het beleid. Breng de noden van deze
inwoners in kaart. Motiveer de verschillende adviesraden om samen adviezen op te
stellen en gezamenlijke acties te ontwikkelen.
We lijsten de voordelen van een samenwerking met het beleidsdomein gezondheid
hieronder op voor het lokale cultuurbeleid. Jouw plaatselijke Logo kan je helpen met
de ondersteuning en uitwerking van samenwerkingsvoorstellen en -ideeën.
Werkte je de afgelopen jaren al nauw samen met de andere beleidsdomeinen? Dat
juichen we alleen maar toe! Doe vooral zo voort en laat je inspireren door onderstaande
voorbeelden.
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hoe kunnen de gemeentelijke cultuurprofessional en de
gezondheidsmedewerker samenwerken? hoe halen beiden
er voordeel uit?
Samen met de gezondheidsmedewerker kan je werken aan een gezond cultuurbeleid voor de burgers dat inzet op die belangrijke mix van acties (= zowel op vlak van
educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begeleiding). Wat
kan de gezondheidsmedewerker voor jou betekenen en wat kan jij voor de gezondheidsmedewerker betekenen? Hieronder vind je heel wat inspiratie.

Educatie
—— Organiseer informatieve activiteiten in het lokale cultuurcentrum of de bib. Denk
bijvoorbeeld aan een infosessie over de voedings- en bewegingsdriehoek, over
roken of over gezondheid en milieu (vb. gezond wonen, mobiliteit).
—— Zet literatuur over verschillende gezondheidsthema’s regelmatig in de kijker in de
bib. Gebruik ‘dag van’ of ‘week van’ als kapstok.
—— Programmeer informatieve toneelvoorstellingen over gezondheidsthema’s zoals
‘Trap niet in de val’, ‘Geluk op grootmoeders wijze’, ‘Dokter, ik beweeg weer’. Deze
voorstellingen zijn terug te vinden op www.preventiemethodieken.be. Voorzie een
voor- of nabespreking bij voorstellingen over gevoelige gezondheidsthema’s zoals
kanker of mentaal (on)welbevinden.
—— Stel in samenwerking met een aantal culturele verenigingen, de tekenacademie of
andere culturele instellingen een tentoonstelling samen die burgers informeert over
het belang van een goede gezondheid.
—— Organiseer samen met socioculturele organisaties infomomenten, activiteiten…
Die kunnen zowel open staan voor hun leden als voor andere inwoners van de
gemeente/stad. Denk bijvoorbeeld aan:
•

Een 10.000-stappenclash tussen verschillende socioculturele organisaties;

•

Een groepscoaching Bewegen Op Verwijzing i.s.m. een of meerdere
socioculturele organisaties;

•

Een kookworkshop voor kwetsbare gezinnen;

•

Een infosessie rond ouder worden en alcohol.

—— Informeer socioculturele verenigingen over gezond vergaderen.
—— Ga na welke mogelijkheden er zijn om toeschouwers niet enkel te laten stilzitten
tijdens een voorstelling. Op welke manier kan je hen regelmatig laten rechtstaan (vb.
rechtstaand applaus)?
—— Leg campagnematerialen (vb. flyers rond griepvaccinatie, de voedings- en
bewegingsdriehoek, tabakstop,...) in de bib of het cultureel centrum.
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—— Zet een vrouwenavond met verschillende activiteiten op touw. Workshops kunnen
vergezeld worden van een infomoment over de bevolkingsonderzoeken. Zo kunnen
vrouwen op een interactieve, ludieke en ontspannen manier kennismaken met de
bevolkingsonderzoeken.
—— Motiveer de socioculturele verenigingen binnen je gemeente om als team deel te
nemen aan Tournée Minérale.
—— Werk in de kunstacademie rond een gezamenlijk gezondheidsthema en werk
multidisciplinair (beeldhouwen, compositie, tekenen…).
—— Promoot actieve verplaatsingen bij voorstellingen.

Omgevingsinterventies
—— Bewegwijzer een 10.000-stappenwandeling in de gemeente, bijvoorbeeld
langsheen de mooiste monumenten, ander erfgoed, alle publieke ruimtes of een
lokaal thema.
—— Maak van de bib een levendige ontmoetingsplek waar jong en oud zich kunnen
ontspannen. Organiseer bijvoorbeeld voorleesmomenten (evt. met boeken rond
een gezondheidsthema), gezelschapsspelavonden, infosessies in het kader van
levenslang leren. Voorzie tijdens de activiteiten gezonde drankjes en tussendoortjes.
—— Voorzie een gezond aanbod van dranken en snacks in de cafetaria van het lokaal
cultureel centrum. En maak van de gezonde keuze de meest makkelijke keuze door
te diversifiëren in de prijs.
—— Deel bij elk evenement in het jeugdhuis of in open lucht gratis oordopjes uit om
gehoorschade tegen te gaan.
—— Zorg ook voor toneelvoorstellingen over maatschappelijke thema’s zoals
ongelijkheid/ armoede, dementie.

5

Afspraken en regels
—— Werk samen een tabaks-, alcohol- en drugsbeleid voor het plaatselijke jeugdhuis en
de jeugdbewegingen uit. Zo voorkom je alcohol- en andere drugsproblemen en zet
je in op niet beginnen en stoppen met roken.
—— Neem het aanbieden van fruit en water door cultuurverenigingen of bij de
organisatie van evenementen op als bonus in het gemeentelijke subsidiereglement.
—— Neem in je subsidiereglement een bonus op voor vrijetijdsaanbieders die inzetten
op toegankelijkheid voor inwoners in een maatschappelijk kwetsbare positie.
—— Moedig cultuurorganisaties/kunstacademies enz. aan om te werken met een UiTPAS
of een andere kortingspas aan kansentarief. Zo maken ze hun aanbod toegankelijker
voor iederéén waardoor meer mensen kunnen deelnemen aan (gezonde)
cultuuractiviteiten.
—— Neem in je reglement de stimulans op voor tussenkomst bij socioculturele
participatie van kwetsbare groepen en individuen en communiceer hier adequaat
over. Zorg voor communicatie op maat.
—— Betrek de gezondheidsmedewerker of alcohol- en drugspreventiewerker bij de
organisatie van fuiven en evenementen in je gemeente. Op die manier kan je een
veilig en gezond uitgaansklimaat creëren. Methodieken zoals Feest Wijzer en
ATTENT zetten je op de goede weg.
—— Zorg dat de cultuurcentra een divers jaarprogramma opmaken waar iedereen zich
door aangesproken voelt.

Zorg en begeleiding
—— Voorzie vervoer op maat naar culturele activiteiten voor inwoners die minder mobiel
zijn.
—— Voorzie duiding voor, tijdens en na bezoeken aan musea, culturele evenementen …
Op maat van de doelgroep.
—— Voorzie toelichting bij het programma van cultuurcentra voor verenigingen/
groeperingen waar mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie zich verenigen.

6

hoe kan de cultuurprofessional input leveren aan
andere beleidsdomeinen rond een gezond cultuurbeleid?
Het is belangrijk om te werken aan een mix van acties om te komen tot een gezond
cultuurbeleid. Andere beleidsdomeinen kunnen je hier zeker in ondersteunen.
Hieronder kom je te weten hoe je als cultuurprofessional nog meer kan bijdragen aan
gezonde inwoners in samenwerking met andere beleidsdomeinen.

Onthaal/communicatie
—— Toets je communicatie in verband met cultuur af bij de communicatiedienst en de
dienst diversiteit. Zorg ervoor dat je communiceert op een laagdrempelige manier
en maak je boodschap duidelijk, aantrekkelijk en begrijpelijk (vb. met icoontjes).
—— Denk na over het bereiken van inwoners die je niet gemakkelijk bereikt met je
communicatie. Zoek andere kanalen om hen te bereiken. Je kan hierover in dialoog
gaan met organisaties die dat doelpubliek wél bereiken.

Welzijn
—— Stap in het systeem van de UiTPAS met kansentarief en maak cultuur voor iedereen
financieel toegankelijker. Meer info hierover vind je bij de organisatie Publiq die op
vraag van de Vlaamse overheid het vrijetijdsleven faciliteert.
—— Werk op andere manieren aan de toegankelijkheid: bijvoorbeeld door een
vorming van de mensen aan de balie, gezonde kinderopvang (vb. het maken
van fruitbrochettes of het aanleren van circustechnieken) te voorzien tijdens
voorstellingen, toegankelijke communicatie, organiseer vervoer heen en terug
van voorstellingen, organiseer een extra toelichting bij het jaarprogramma
in verenigingen/scholen/groeperingen waar ook mensen uit kwetsbare
omstandigheden aanwezig zijn, stel een divers jaarprogramma op …
—— Zorg voor bekendmaking van het cultuuraanbod uit jouw stad/gemeente bij
verenigingen/groeperingen van mensen met een maatschappelijk kwetsbare
positie. Samen ‘buiten komen’ betekent voor deze mensen ook een mentale
gezondheidswinst.
—— Cultuurcentra kunnen plaatsen reserveren voor mensen/verenigingen van kwetsbare
groepen waardoor zij last minute kunnen reserveren hoewel de voorstelling
misschien al uitverkocht is. Dit maakt het aanbod toegankelijker waardoor mensen
die anders niet kunnen deelnemen aan het (gezonde) cultuuraanbod toch buiten
komen/onder de mensen komen. Het is voor mensen uit maatschappelijk kwetsbare
posities vaak niet mogelijk om veel op voorhand tickets te reserveren om een
plaatsje te bemachtigen omwille van geld, tijd of planningsproblemen.
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Omgeving/wonen
—— Programmeer eens een documentaire over ruimtelijke ordening en inrichting zoals
bv. ‘Plannen voor Plaats’ van Nic Balthazar of ‘The Human Scale’ van Jan Gehl.
—— Organiseer een debat met ruimtelijke planners, gezondheidsexperts en
mobiliteitsdeskundigen over de ruimtelijke toekomst van de gemeente.
—— Installeer een al dan niet permanente kunstroute langs en doorheen de parken en
natuurgebieden in de gemeente.
—— Maak samen met de heemkundige kring een tijdsdocument/tentoonstelling met
gemeentefoto’s van toen en nu i.f.v. het nieuw gemeentelijk structuurplan.

Economie
—— Voorzie een financiële tegemoetkoming voor de organisatie van buurtfeesten. Dat
verhoogt de sociale cohesie in de gemeente.
—— Zorg voor leuke/gezonde stops op de fietsroutes langsheen cultureel erfgoed door
de gemeente in samenwerking met de lokale horeca en landbouwers (vb. niet alleen
ijsjes, ook fruitbrochettes).
—— Zorg voor een betere aanduiding en actualisatie van de recreatieve
fietsverbindingen die de fietsers naar jullie gemeente brengen. Dat is ook goed voor
de lokale (horeca)zaken.
—— Verfraai de publieke ruimte (vb. in kmo-zones) met kunst.
—— Decoreer etalages van handelszaken in de gemeentekern met kunstwerken uit de
academie.
—— Pimp broodzakken met gezondheidspoëzie van leerlingen uit de woordacademie.
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Mobiliteit
—— Zorg dat cultuuractiviteiten altijd gemakkelijk bereikbaar zijn, zowel te voet, per fiets
of met het openbaar vervoer. Voorzie voldoende beveiligde fietsenstallingen zodat
een actieve verplaatsing de meest aantrekkelijke vervoerswijze wordt.
—— Organiseer ook vervoer naar de avondvoorstellingen in het cultuurcentrum.
Dat kan door het openbaar vervoer of door het organiseren van auto-delen.
—— Progammeer in het cultuurcentrum debatten, lezingen en theater- en
filmvoorstellingen over duurzame mobiliteit en gezondheid.

Milieu
—— Zet in op meer actieve verplaatsingen naar culturele activiteiten. Dat zorgt niet
alleen voor meer beweging, maar ook voor een betere mentale gezondheid, betere
luchtkwaliteit en minder geluidshinder. Promoot samen met de milieudienst actieve
verplaatsingen. (Zorg wel dat je mensen die ver buiten het centrum wonen/niet zo
mobiel zijn hierdoor niet uitsluit.)
—— Maak met sluikstort een afvalkunstwerk.
—— Verbied bekers, bestek en rietjes uit plastic bij cultuuractiviteiten in je gemeente of
stad.
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Jeugd
—— Zorg dat de culturele infrastructuur en activiteiten ook toegankelijk zijn voor
kinderen en jongeren. Werk ook samen met hen een jongerenaanbod uit.
—— Voorzie gezonde kinderopvang tijdens voorstellingen voor volwassenen (vb. het
maken van fruitbrochettes of het aanleren van circustechnieken).
—— Organiseer de toneelvoorstelling ‘Gesmoor’ voor scholen om jongeren aan te
moedigen om niet te starten met roken. Ook over het thema seksualiteit of pesten
worden theatervoorstellingen opgevoerd of tentoonstellingen georganiseerd.
Stimuleer om deze toneelstukken/voorstellingen nadien op school verder te
bespreken of er een activiteit aan te koppelen. Voor theaterstukken en workshops
i.v.m. voeding kan je o.a. terecht bij de Kip Van Troje.
—— Integreer muziek in je activiteiten: het is een toegankelijke manier om met jongeren
rond emoties te werken. Organiseer bijvoorbeeld de workshop Slam Poetry van
Brihang.
—— Organiseer infomomenten in de bib waarbij de lagere scholen uit de gemeente
een uitstap naar de bib kunnen maken. Zo leren de kinderen de bib kennen als
laagdrempelige toegang tot de wereld en als ontmoetingsplaats waar het fijn is om
te ontspannen.
—— Organiseer op scholen een toelichting over deelname aan het cultuuraanbod of
rondleiding in het cultuurcentrum. Waar kan je een UiTPAS (aan kansentarief)
aanvragen, welk cultuuraanbod bestaat er? Hoe reserveer je een ticket? Waar zijn de
zalen? Wat is er te zien achter de schermen? … Illustreer met filmpjes dat cultuur niet
saai moet zijn (vb. circusvoorstelling/toneel op maat van kinderen …).

Ouderen
—— Organiseer het toneelstuk ‘Trap niet in de val’, een ludiek en tegelijkertijd educatief
toneelstuk over valpreventie gespeeld voor en door ouderen.
—— Organiseer het toneelstuk ‘Dokter, ik beweeg weer!’, een educatief theaterstuk
over meer bewegen en minder zitten bij ouderen, gespeeld door 55-plussers. Dit
ludieke toneelspel maakt ook een mooie link met het Vlaamse project ‘Bewegen Op
Verwijzing’.
—— Organiseer een bib-aan-huis voor ouderen of breng minder mobiele ouderen
naar de bib met de Minder Mobielen Centrale, zodat ook minder mobiele
ouderen de kans krijgen om boeken te lezen. Laat hen kennismaken met de
luisterpuntbibliotheek.
—— Zorg voor een rijk vrijetijdsaanbod, zowel ’s avonds als overdag en werk drempels
van kostprijs tot vervoer weg.
—— Organiseer een fototentoonstelling of schrijf een fotowedstrijd uit die vitaliteit bij
ouderen in beeld brengt.
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Sport
—— Probeer het ruime verenigingsleven meer te benutten om bewegingsactiviteiten te
promoten.
—— Combineer sport met cultuur, bijvoorbeeld in de communicatie over het aanbod en
het gezamenlijk gebruik van infrastructuur. De UiTPAS of een ander kortingssysteem
is een mogelijk concept om de participatie te verbreden. Belangrijk is dat het een
niet-stigmatiserende kortingskaart is die het lokale vrijetijdsaanbod omvat.
—— Programmeer in het cultuur- of ontmoetingscentrum regelmatig een boeiende
sport- of outdoordocumentaire op groot scherm en laat mensen kennismaken met
verschillende nieuwe disciplines zoals downhill, bouldering, packraft … Programmeer
in de sporthal of het zwembad eens een interactieve theatervoorstelling of muzikale
performance.
—— Ga na welke socioculturele verenigingen mensen in beweging zet en promoot deze
ook bij het beweegaanbod. Bv. een wekelijkse fietstocht van een seniorenvereniging.
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voorbeelden van lokale samenwerking
—— In Beersel wordt er elk jaar een Ladies@theMovies rond een gezondheidsthema
georganiseerd in het cultureel centrum. Vrouwen genieten er van een avondje uit
met een film, een drankje en een gezond hapje. Ze krijgen ook een goodiebag met
info over gezondheidsthema’s.
—— In Dendermonde zorgt men voor vervoer op maat van en naar activiteiten van
cc Belgica voor personen die minder mobiel zijn. Houders van een UiTPAS met
kansentarief krijgen ook een aangepaste prijs.
—— Borgloon zet in op kunst in de publieke ruimte. Je kan er een kunstwandeling
maken langsheen 7 kunstwerken. De kunstwerken in het landschap laten
voorbijgangers en bezoekers anders naar de omgeving kijken.
—— In Deinze werd het toneelstuk ‘Dokter, ik beweeg weer’ georganiseerd. Een ludiek
toneelspel voor senioren over het project Bewegen Op Verwijzing. De Bewegen-OpVerwijzing-coach lichtte bij het begin van de voorstelling de werking van het project
uit.
—— In Lennik werkte de kunstacademie mee aan het project ‘Ik zie u zitten’ rond
taboedoorbreking geestelijke gezondheid. In het kader van de week van de
amateurkunsten werden prachtige stoelen gemaakt met mooie verhalen.
—— In Eeklo werd een gedichtenwedstrijd voor kinderen georganiseerd in het teken
van Generatie Rookvrij.
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voorbeelden gemeenschappelijke doelstellingen
voor je meerjarenplan 2020-2025
Strategische doelstelling

Strategische doelstelling: Onze gemeente streeft deze legislatuur naar een betere
gezondheid van al haar inwoners door in te zetten op leefstijl- en omgevingsinterventies.

Operationele doelstelling 1

De gemeente voert een geïntegreerd cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor
gezondheid in het kader van Gezonde Gemeente.

Acties
—— De gemeente zorgt voor gezonde hapjes en drankjes tijdens culturele evenementen.
—— De gemeente stimuleert actieve verplaatsingen naar culturele activiteiten door o.a.
het voorzien van fietsenstallingen.
—— De gemeente programmeert informatieve toneelvoorstellingen over
gezondheidsthema’s zoals ‘Trap niet in de val’, ‘Geluk op grootmoeders wijze’ of
‘Dokter, ik beweeg weer’.
—— De gemeente deelt bij elk event gratis oordopjes uit.
—— …
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