
samen sterk

Over beleidsdomeinen heen samenwerken 
aan een betere gezondheid in de gemeente

jeugd en
gezondheid
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rk Als jeugdambtenaar wil je een beleid en acties opzetten voor de jeugd in 
de gemeente. Je wil participatie van kinderen en jongeren stimuleren en 
ervoor zorgen dat ze zich fysiek en mentaal goed voelen in de gemeente. 
De instrumenten van Gezonde Gemeente, de gezondheidsambtenaar en 
partners uit de gezondheidssector kunnen jou alvast ondersteunen om 
het welbevinden en de gezondheid van de jongeren in de gemeente te 
verhogen. En ook de jeugdambtenaar kan bijdragen aan de doelstelling 
van gezondere inwoners. Een duidelijke win-winsituatie dus! 

Door samen te werken met je collega’s van gezondheid en andere beleidsdomei-
nen verbeter je de gezondheid van kinderen en jongeren. Maar samenwerken doet 
meer dan dat. Het draagt ook bij aan andere lokale strategische jeugddoelstellingen: 
kinderen- en jongerenparticipatie, een activiteitenaanbod op maat van kinderen 
en jongeren, het verhogen van het welbevinden van de kinderen en jongeren in de 
gemeente …

De preventieve gezondheidssector ontwikkelde de voorbije jaren heel wat 
nuttige preventiemethodieken die zowel lokale ambtenaren als andere publieke en 
private organisaties ondersteunen om een 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 en het Vlaams 
Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs, ondersteuning aan lokale besturen 
voor een integraal preventief gezondheidsbeleid. Het jeugdbeleid haalt hier mee 
winst uit. Als lokaal bestuur kan je bij je Logo terecht voor coaching over een beleids-
matige aanpak van gezondheid. Van een goede analyse van de beginsituatie, bepalen 
van prioriteiten en doelstellingen, uitwerken en uitvoeren van acties tot het evalueren 
en bijsturen ervan. Ze geven je ook advies over projecten, materialen en partners. 

Met deze fiche willen we jou en je collega’s inspireren om gezondheid op een meer 
integrale manier op te nemen in de meerjarenplannen. Dit kan je doen door gemeen-
schappelijke doelstellingen te formuleren die je acties meer slagkracht en legitimiteit 
zullen geven. Want met gezamenlijke doelstellingen versterk je de werking van de 
verschillende betrokken beleidsdomeinen.

Vanuit Gezonde Gemeente kan je naadloos de link leggen met het concept  
‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’. Dat zijn inclusieve en toegankelijke  
omgevingen die mogelijkheden bieden voor kinderen en jongeren.    
Een ‘Kindvriendelijke gemeente/stad’ is complementair met Gezonde Gemeente. 
Gezonde Gemeente biedt daarbij een kader om een beleid op te zetten naar   
verschillende doelgroepen (waaronder kinderen en jongeren) en over verschillende 
thema’s.
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http://www.gezondegemeente.be
https://www.preventiemethodieken.be
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente
https://www.vlaamse-logos.be
http://www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be/home
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Een mix van acties voor een geslaagd beleid

De fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren in de gemeente verbete-
ren is een hele uitdaging. Eenmalige acties zijn niet genoeg voor een duurzaam effect 
op de gezondheid. Het geheim zit ’m in een gezonde mix van acties. Een sterk beleid 
zet in op een mix van vier strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken & 
regels en zorg & begeleiding. De Gezonde Gemeente-matrix en de gezondheidsma-
trix voor integraal beleid zetten je op weg om met deze vier strategieën aan de slag te 
gaan. Misschien heb je vanuit de jeugddienst weinig directe impact op de strategieën 
‘omgevingsinterventies’ en ‘zorg en begeleiding’? Dan kan een samenwerking met de 
omgevingsdienst of het Sociaal Huis nieuwe mogelijkheden creëren en zorgen voor een 
optimale mix van acties. 
Ook het stappenplan en de succesfactoren van Gezonde Gemeente helpen je op weg 
naar een kwalitatief integraal preventief gezondheidsbeleid. Je collega-gezondheids-
ambtenaar en het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) vertellen je er graag meer over.

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’ en in de Vlaamse visie op het lokaal  
jeugdbeleid. Ten slotte is het ook doelstelling 17 van de duurzame ontwikkelingsdoel-
stellingen waarrond je gemeente de komende zes jaar zeker zal werken.

Burgerparticipatie voor meer draagvlak

Vraag input en advies aan de jeugdraad, zo zal je meer draagvlak krijgen voor je 
voorstel. En het zal er ook meer kinderen en jongeren voor motiveren. Sta open voor 
hun ideeën en adviezen. Besef ook dat de jeugdraad maar één kanaal is, waar vaak 
een ondervertegenwoordiging is van kwetsbare kinderen en jongeren. Probeer ook 
kwetsbare kinderen en jongeren en hen die je niet bereikt via het verenigingsleven 
te betrekken bij het beleid. 

Streef naar een beleid en aanbod dat alle inwoners bereikt en kansen geeft. Ga voor 
een laagdrempelige aanpak die zich richt op alle kinderen en jongeren, maar met een 
verschillende intensiteit voor kwetsbare doelgroepen. Denk dus niet enkel aan het 
uitwerken van categoriale acties die zich toespitsen op één specifieke doelgroep. Richt 
je beleid of actie op iedereen. Probeer met extra maatregelen en investeringen de 
drempels voor personen in kwetsbare situaties weg te werken. Zo kan je als gemeente 
bijvoorbeeld een laagdrempelige speelpleinwerking aanbieden, gericht op alle kinderen 
en jongeren. En je kan extra inspanningen doen om kwetsbare kinderen en jongeren te 
bereiken door het aanbod ook bekend te maken via het OCMW.

We lijsten de voordelen van een samenwerking met het beleidsdomein gezondheid 
hieronder op voor het lokale jeugdbeleid. Jouw plaatselijke Logo kan je helpen met de 
ondersteuning en uitwerking van deze samenwerkingsvoorstellen en -ideeën.
Werkte je de afgelopen jaren al nauw samen met de andere beleidsdomeinen? 
Dan kunnen we dit alleen maar toejuichen! Doe vooral zo voort en laat je inspireren 
door onderstaande voorbeelden.

https://www.cirro.zorg-en-gezondheid.be/api/v1/documents/0f8ded6e-9b50-4613-8928-07d721e45610
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-maken/wat-is-een-gezondheidsbeleid-gemeente
https://www.preventiemethodieken.be/lb-matrix-voor-integraal-lokaal-beleid
https://www.preventiemethodieken.be/lb-matrix-voor-integraal-lokaal-beleid
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-maken/stappenplan-gezondheidsbeleid
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-maken/succesfactoren-gezondheidsbeleid-gemeente
http://www.vlaamse-logos.be
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-maken/succesfactoren-gezondheidsbeleid-gemeente
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Strategisch_Plan_GezLev_vGCCorr.pdf
http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/65599
http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/65599
https://www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands
https://www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands
https://www.gezondleven.be/files/gemeente/GG_Succescomp_fiche_burgerpart_VF.pdf
https://www.participatiewordtgesmaakt.be/nl/je-bent-bestuurder/methodieken/
https://www.gezondleven.be/gezondheidsongelijkheid/hoe-verklein-je-de-gezondheidskloof/de-plaats-van-proportioneel-universalisme-in-preventie
http://www.vlaamse-logos.be
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hoe kunnen de jeugdambtenaar en gezondheidsamb-
tenaar samenwerken? hoe halen beiden er voordeel 
uit?

Samen met de gezondheidsambtenaar kan je werken aan een gezondheidsbe-
leid voor de jeugd dat inzet op een mix van acties (zowel op vlak van educatie, 
omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begeleiding). Wat kan de 
gezondheidsambtenaar voor jou betekenen? Hieronder vind je heel wat inspiratie.

Educatie

 — Laat je door de gezondheidsambtenaar ondersteunen bij het opzetten van 
preventieve gezondheidsacties in het Huis van het Kind. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het organiseren van infosessies rond gezond opvoeden.

 — Zet ook het belang van geestelijke gezondheid bij jongeren in de kijker. Elk jaar 
wordt er van 1 tot 10 oktober afgeteld naar de Werelddag van de Geestelijke 
Gezondheid! Het zijn 10 dagen waarop we extra stilstaan bij het belang van 
een goede veerkracht. Nok Nok is een campagne voor jongeren (12-16 jaar) om 
de eigen veerkracht te verhogen. En die campagne verloopt best ludiek. Van 
kussengevechten ‘om alles eruit te laten’ tot een veerkrachtige quiz. 

 — Informeer jongeren vanaf 25 jaar over de voordelen van het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker. En moedig hen samen met de gezondheidsambtenaar 
aan om eraan deel te nemen. Werk hiervoor ook samen met het jeugdhuis, de 
communicatieambtenaar, de gynaecoloog en/of het ziekenhuis in je gemeente. 

  Hoe goed voel jij je in je vel? 
Doe nu de test!

Op NokNok vind je tips en oefeningen 
om sterker in je schoenen te staan.

V.U.: Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Linda De Boeck, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel
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http://www.gezondopvoeden.be
https://www.noknok.be
https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be
https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be
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Omgevingsinterventies

 — Maak speeltuinen, speelpleinen, gemeentelijke sportterreinen ... rookvrij en neem 
deel aan Generatie Rookvrij. Zo geef je kinderen het goede voorbeeld, en daar 
draait het om. Want zien roken doet roken. Door plekken waar kinderen en jongeren 
komen rookvrij te maken draag je bij aan het ontstaan van een eerste rookvrije 
generatie in ons land. Informatie over hoe je dit aanpakt, vind je op website van 
Generatie Rookvrij. 

 — Zorg voor een toegankelijk ‘Huis van het Kind’ waar ouders en kinderen met ál hun 
vragen terecht kunnen.

 — Maak samen werk van een gezonde speelpleinwerking. Denk bijvoorbeeld aan 
gezonde tussendoortjes, gratis water, tips voor actieve beweegspelletjes … De 
jeugdambtenaar bouwt op die manier de speelpleinwerking verder uit en de 
gezondheidsambtenaar maakt de kinderen en jongeren gezonder.

 — Organiseer speelstraten, zo zullen kinderen meer bewegen en dus gezonder zijn. De 
gezondheidsambtenaar kan je advies geven over het maken van actieve speelkoffers 
die ontleend kunnen worden.

 — Deel bij elk concert in het jeugdhuis of in open lucht gratis oordopjes uit om 
gehoorschade tegen te gaan.

 — Zet een buitenspeeldag op touw, de gezondheidsambtenaar kan je daarbij 
ondersteunen. Zo kan hij/zij zorgen voor extra acties rond gezondheid. 

 — Betrek de gezondheidsambtenaar 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.

 — Ga samen voor een gezonde en actieve kinderopvang in de gemeente. 

https://www.generatierookvrij.be
https://www.generatierookvrij.be
https://www.lne.be/gehoorschade
https://www.vad.be/artikels/detail/feest-wijzer-en-attent
https://www.gezondleven.be/projecten/actieve-kinderopvang
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Afspraken en regels

 — Kies er samen voor om een Warme Stad of gemeente te worden, waarbij je een 
integraal beleid opzet i.f.v. het versterken van het mentale welbevinden van de 
kinderen en jongeren in jouw stad of gemeente.

 — Werk samen een alcohol- en drugbeleid voor het plaatselijke jeugdhuis en de 
jeugdbewegingen uit. Zo voorkom je alcohol- en drugproblemen. 

 — Stel een subsidiereglement op voor jeugdverenigingen die fruit en water geven als 
tussendoortje. 

 — Stel een subsidiereglement op voor vrijetijdsaanbieders die inzetten op 
toegankelijkheid voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare 
positie.  

Zorg en begeleiding

 — Ga samen met de gezondheidsdienst na hoe je rokende jongeren in je gemeente 
kan helpen om ermee te stoppen. SmartStop geeft meer info over acties die je kan 
ondernemen. 

 — Word een Goe Gespeeld! gemeente en maak werk van een positief speelklimaat in 
de gemeente

https://www.gezondleven.be/projecten/warme-steden
https://www.vad.be/materialen/detail/alcohol--en-drugbeleid-in-het-jeugdhuis
https://www.smartstop.be
http://www.goegespeeld.be
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hoe kan de jeugdambtenaar input leveren aan 
andere beleidsdomeinen rond een gezond 
jeugdbeleid?

Het is belangrijk om te werken aan een mix van acties om tot een gezond jeugdbe-
leid te komen. Andere beleidsdomeinen kunnen je hier zeker in ondersteunen. 
Hieronder kom je te weten hoe je als jeugdambtenaar nog meer kan bijdragen aan 
gezonde kinderen en jongeren in de gemeente door collega’s uit andere 
beleidsdomeinen te adviseren over acties die de gezondheid van de kinderen en 
jongeren bevorderen.

Onthaal/communicatie

 — Toets je communicatie voor kinderen en jongeren af bij de communicatiedienst. 
Zorg ervoor dat je communiceert op maat van kinderen en jongeren en maak je 
boodschap duidelijk, aantrekkelijk en begrijpelijk.

 — Denk na over de kinderen en jongeren die je niet gemakkelijk bereikt met je 
communicatie. Zoek andere kanalen om hen te bereiken.     
Je kan hierover nadenken met organisaties die dat doelpubliek wél bereiken. 

 — Gebruik realistische foto’s van kinderen en jongeren in de gemeente als je 
communiceert naar hen.

 — Breng kinderen en jongeren samen om mee na te denken over communicatie (hoe, 
wat, verspreidingskanalen ...) of breng dit ter sprake op de jeugdraad.

 — Organiseer samen met de jeugddienst een online bevraging bij kinderen en 
jongeren om in kaart te brengen hoe leerlingen van het derde leerjaar tot het 
tweede middelbaar het wonen en leven in hun buurt ervaren. Je kan hiervoor 
gebruik maken van de jeugdmonitor. 

 — Toets je plannen af bij de jongeren van jouw stad door ze voor te leggen aan de 
jeugdraad, jeugdverenigingen of scholen.

 — Organiseer focusgroepen en bevraag de noden en behoeftes van de jongeren zelf 
(bv. via de methodiek Mayor@yourtown).

https://www.jeugdmonitor.vlaanderen.be
https://ew32.be/mayoryour-town/
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Welzijn

 — Kleurrijk Gezond wil mensen met een migratieachtergrond op een laagdrempelige 
manier motiveren om gezond te eten, voldoende te bewegen en minder lang 
stil te zitten. Met aandacht voor hun culturele achtergrond. Door gezinnen met 
migratieachtergrond te bereiken, help je kinderen en jongeren gezonder te worden.  

 — Schenk voldoende aandacht aan kinderen en jongeren op ‘Warme Dagen’.   
De website ‘Warme Dagen’ biedt richtlijnen en instrumenten voor wie zorgt voor 
kinderen op Warme Dagen (bv. scholen, kinderopvang).

 — Zorg voor plaatsen in jouw stad waar jongeren zichzelf kunnen zijn, waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten en gemakkelijk de weg naar hulp kunnen vinden. Enkele 
voorbeelden: Jongerenhuis Brugge, Overkophuizen, de Stelplaats in Leuven …

 — Breng intermediairs die werken met jongeren samen zodat het aanbod afgestemd 
kan worden en hiaten opgevuld kunnen worden. Dit is een van de succesvolle 
strategieën om van je stad of gemeente een Warme Stad of gemeente te maken.

Stelplaats Leuven © Alphaphotography 

https://www.gezondleven.be/projecten/kleurrijk-gezond
http://www.warmedagen.be/kinderen
https://www.route36.be
https://overkop.be
https://www.stelplaats.be/bewoners/
https://www.gezondleven.be/projecten/warme-steden
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Onderwijs

 — Moedig scholen aan om werk te maken van een gezondheidsbeleid (beweging, 
sendentair gedrag, voeding, roken, alcohol, illegale drugs, mentaal welbevinden) op 
school. Je vindt hier heel wat info en tools over op de website van Gezonde School. 

 — Moedig de scholen in jouw gemeente vanaf september 2019 aan om deel te nemen 
aan Bullshit Free Generation (de vervanger van Wedstrijd Rookvrije Klassen). Je 
kan dit extra stimuleren door speciale prijzen uit te reiken aan de klassen vanuit de 
gemeente. 

 — Maak van de scholen in jouw gemeente ‘Brede Scholen’. Een Brede School is 
een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren dat een brede leer- 
en leefomgeving in de vrije tijd én op school wil creëren. Met als doel: maximale 
ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren. 

 — Moedig scholen aan om hun sportinfrastructuur en speelplaats te delen met 
de buurt. Op die manier zorg je voor meer beweegkansen. Motiveer scholen om 
een beweegvriendelijke speelplaats te creëren met uitdagende elementen zoals 
boomstammen, autobanden, bomen, struiken, een moestuin, verharde en onverharde 
ruimten, sportbelijning of markeringen op de grond, ...  

 — Informeer leerkrachten over  educatieve pakketten rond seksualiteit, voeding, 
beweging of lang stilzitten.

 — Bied via de scholen spelkoffers aan rond klasklimaat,geestelijke 
gezondheidsbevordering en gezonde voeding. Hier alvast enkele voorbeelden: 
spelkoffer Geestje Gezond, spelkoffer Noknok, de spelkoffer van de 
Proefkampioen, vorming ‘Toverbos’ voor leerkrachten kleuteronderwijs.

 — Moedig scholen aan om deel te nemen aan Oog voor Lekkers (voor basisonderwijs 
en bijzonder secundair onderwijs) of Snack & Chill (voor secundair en bijzonder 
secundair onderwijs). Met deze projecten zorg je voor een aanbod van gezonde 
dranken en tussendoortjes op school. De gemeente kan deelnemende scholen 
ondersteunen:

• Op administratief vlak: de subsidieaanvraag indienen voor alle scholen in de 
gemeente (Oog voor Lekkers) of de inschrijvingen en bestellingen regelen 
(Snack & Chill).

• Op logistiek vlak: transport regelen van leverancier naar de scholen (Oog voor 
lekkers en Snack & Chill).

• Op financieel vlak: subsidies voorzien voor het aanbieden van gezonde dranken 
en tussendoortjes (Snack & Chill).

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school
https://www.bullshitfree.be
http://www.bredeschool.org
https://www.sport.vlaanderen/scholen/ondersteuning/subsidiering-sportinfrastructuur/
https://www.moev.be/projecten/projectoproep-schoolspeelplaatsen/gedeeld-gebruik-en-openstelling
https://www.sensoa.be
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school/educatie
https://www.gezondleven.be/projecten/p2?themas=beweging-sedentair-gedrag&sector=gezonde-school
https://logoantwerpen.be/content/geestje-gezond-–-box
https://logogezondplus.be/content/noknok-spelkoffer
https://www.gezondleven.be/projecten/de-proefkampioen
https://www.gezondleven.be/projecten/de-proefkampioen
http://www.gavoorgeluk.be/projecten/toverbos-kleuters-leren-omgaan-met-emoties
https://www.gezondleven.be/projecten/oog-voor-lekkers
https://www.gezondleven.be/projecten/snack-chill
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Mobiliteit

 — Ga in overleg met de mobiliteitsdienst over een omgeving voor kinderen en 
jongeren, waarin stappen, skaten en fietsen aangenaam en veilig is. Zorg ervoor dat 
kinderen en jongeren op een veilige en aangename manier kunnen geraken maar ze 
willen.

 — Overleg met de mobiliteitsdienst over veilige schoolomgevingen, waarin kinderen 
en jongeren aangemoedigd worden om zich op een actieve manier naar school te 
verplaatsen. De organisatie van schoolstraten kan ervoor zorgen dat meer kinderen 
te voet of per fiets naar school zullen gaan. 

 — Help de gemeente bij haar prioriteit om de missing links tussen woonkernen en 
schoolomgevingen weg te werken, zodat schoolkinderen zich gezond en veilig te 
voet of met de fiets kunnen verplaatsen. Nauwe betrokkenheid van burgers en 
buurgemeenten is hierin noodzakelijk. Het participatietraject bij de opmaak van een 
schoolroutekaart is hierbij inspirerend. 

Omgeving

 — Richt speel- en sportterreinen rookvrij in. Je vindt hiervoor heel wat inspiratie op de 
website van Generatie Rookvrij.

 — Streef met de omgevingsdienst naar meer ruimte voor kinderen en jongeren. Meer 
plekken om te spelen, te ontmoeten, te sporten … Besef dat publieke ruimtes des 
te belangrijker zijn voor wie thuis geen geschikte plaats heeft om te spelen of vrije 
tijd door te brengen. Lang niet alle kinderen hebben een tuin. En voor kinderen en 
jongeren die veel drempels ervaren om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod, is de 
publieke ruimte belangrijker dan voor wie ook. 

 — Ga met de omgevingsdienst in overleg over de verbinding tussen sport-, 
ontmoetings- en speelplekken zodat kinderen en jongeren zich veilig te voet of met 
de fiets van de ene naar de andere plek kunnen begeven. Ook de bibliotheek, de 
school of het jeugdhuis kan hierin opgenomen worden.

http://www.paraatvoordeschoolstraat.be
https://www.octopusplan.info/begeleiding/schoolroutekaart/
https://www.generatierookvrij.be/homepage
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Milieu

 — Zet in op de campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck!’.    
Moedig jeugdverenigingen en speelpleinwerking aan om de gids in hun EHBO-
koffer op te nemen.

 — Zorg voor een gezond binnenmilieu in de kinderopvang. 

Ouderen

 — Denk samen met de jeugddienst na over intergenerationele activiteiten.   
Een buitenspeeldag waar ook de grootouders zich kunnen uitleven, een quiz of 
wandeling voor jong en oud, een vakantiekamp in het woonzorgcentrum … 

 — Kijk met jongeren en ouderen naar bv. het WK-voetbal, de Ronde van Vlaanderen 
… samen met de jeugdhuisverantwoordelijke en de centrumleider van het lokale 
dienstencentrum.

Economie

 — Stimuleer eigenaars van fuifzalen, café’s en organisatoren van evenementen om in te 
stappen in het Quality bars of Feest Wijzer-project. Op deze manier geven fuiven 
en kleine festivals aan dat ze zich inzetten om een positief feestklimaat te creëren.

 — Ga aan de slag met de lokale monitor ‘alcohol & jongeren’. Dit is een instrument 
voor lokale preventiewerkers om systematisch na te gaan in welke mate de 
wetgeving op de verkoop van alcohol aan minderjarigen in hun stad of gemeente 
wordt nageleefd door de detailhandel en de horeca.

 — Zorg voor financiële ondersteuning voor jeugdwerkingen. Koppel de subsidiëring 
van deze verenigingen aan gezondheidsbeleid. Denk bijvoorbeeld aan: 

• meer toegankelijkheid voor en meer deelname van kwetsbare groepen 

• aandacht voor tabaks-, alcohol- en drugpreventie 

• aandacht voor gezonde voeding 

• aandacht voor mentaal welbevinden 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/wees-niet-gek-doe-de-tekencheck
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/gezond_binnenmilieu_in_de_kinderopvang-756.html
http://www.vvsg.be/praktijkenbank/Paginas/Op-vakantie-in-het-woonzorgcentrum.aspx
https://www.vad.be/artikels/detail/wordt-jouw-zaak-een-quality-bar
https://www.vad.be/materialen/detail/feest-wijzer
https://www.vad.be/artikels/detail/aan-de-slag-met-de-lokale-monitor-alcohol--jongeren
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Sport

 — Motiveer sportclubs om in het  Sportivos-project te stappen. Via dit preventietraject 
kunnen sportclubs problemen door alcohol- en druggebruik voorkomen en als ze 
toch gebeuren, beperken. Sportivos-clubs streven naar een veilige en zorgzame 
clubomgeving met gezondheidswinst voor sporters, clubleden, sympathisanten en 
bezoekers van de sportclub.

 — Streef naar rookvrije sportclubs.  

 — Werk met de Uitpas (aan kansentarief).

 — Maak werk van pestvrije sportclubs.

 — Maak tijdens de buitenspeeldag het sportaanbod in de gemeente bekend. Laat de 
sportlessen in de gemeentelijke sporthal die dag buiten doorgaan. 

 — Voorzie een toegankelijk recreatief sportaanbod voor iedereen, met extra aandacht 
voor fysiek inactieve of kwetsbare kinderen en jongeren. Denk hierbij zowel aan een 
georganiseerd (bv. in sportclubs) en niet-georganiseerd (bv. basketbalpleintje in de 
buurt) aanbod. Ga voor gekende en minder gekende sporten zoals parcours, korfbal, 
kickboksen … 

Cultuur 

 — Zorg dat de cultuurcentra en activiteiten ook toegankelijk zijn voor kinderen en 
jongeren. Werk ook een jongerenaanbod uit in samenwerking met hen.

 — Hou rekening met toegankelijkheid van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en 
jongeren bij wie het niet vanzelfsprekend is om hier aan deel te nemen. Je kan 
hiervoor werken met de Uitpas (aan kansentarief).

 — 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.

 — 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.

https://www.vad.be/artikels/detail/sportivos-over-alcohol-en-drugs-in-de-sportclub
https://www.generatierookvrij.be
https://www.publiq.be/nl/nieuws/hoe-treed-je-toe-tot-uitpas
https://topindesport.be
https://www.publiq.be/nl/nieuws/hoe-treed-je-toe-tot-uitpas
https://www.uitgezonderd.be/gesmoor
https://www.seksuelevorming.be/projecten/grensgevallen-theater-en-lesmateriaal-over-seksualiteit-en-grenzen
http://www.okontreir.be/de-pest-aan-mij/
https://www.seksuelevorming.be/projecten/grensgevallen-theater-en-lesmateriaal-over-seksualiteit-en-grenzen
https://www.seksuelevorming.be/projecten/goede-minnaars-tentoonstelling
http://www.fake.be/workshops/
http://www.fake.be/workshops/


13

voorbeelden van lokale samenwerking

 — Mechelen zet in het kader van Kindvriendelijke Stad en Generatie Rookvrij sterk in 
op rookvrije stedelijke speeltuinen en sportterreinen. 

 — Speelplein Speelewei in Haacht zet naast actief spelen in op gezonde voeding. 

 — In Aartselaar nam de gemeente de lokale monitor alcohol al herhaaldelijk af. De 
resultaten werden als hefboom gebruikt voor het beleid of voor het implementeren 
van acties.

 — Oostende zet in op een kindvriendelijke publieke ruimte door het realiseren van 
een speel- en verbindingsweefsel. 

 — De gemeente Dilbeek zet in op bewustmaking rond alcoholgebruik bij jongeren. 
Hiervoor hebben de jeugddienst, de dienst welzijn, de politie, enkele Dilbeekse 
scholen en lokale organisaties de handen in elkaar geslagen. Sinds 2011 loopt er 
de campagne ‘Nog Tijd Zat’, die jongeren afraadt op jonge leeftijd alcohol te 
consumeren. 

 — In Hamme is er een mobiele speelpleinwerking. Kinderen kunnen er zo spelen in 
wijken waar er weinig activiteiten en mogelijkheden ter beschikking zijn.  
Daarnaast motiveert men hiermee kinderen in kwetsbare situaties om deel te nemen 
en betrekt men ze bij het spelgebeuren. De sociale cohesie in de buurt wordt 
versterkt.

https://kinderstad.mechelen.be/kindvriendelijke-stad
https://www.generatierookvrij.be/initiatieven/stad-mechelen
https://www.haacht.be/speelewei
http://www.drugpunt.be/smak/initiatieven/lokale-monitor-alcohol
https://www.tragewegen.be/nieuwsoverzicht/item/3119-kindlint-in-oostende-een-schoolvoorbeeld-van-beter-bereikbare-speelruimten
http://nogtijdzat.be
https://www.goegespeeld.be/pietonk
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voorbeelden gemeenschappelijke doelstellingen
voor je meerjarenplan 2020-2025

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

Operationele doelstelling 1
Onze gemeente heeft een gezonde speelpleinwerking in het kader van  
Gezonde Gemeente.

Acties
 — Aanbieden van gratis water tijdens de speelpleinwerking.

 — Kinderen ontvangen een herbruikbare drinkfles bij inschrijving voor de 
speelpleinwerking.

 — Er wordt minstens wekelijks een stuk fruit aangeboden als vieruurtje.

 — Het speelplein wordt rookvrij gemaakt in het kader van Generatie Rookvrij.

 — …

Operationele doelstelling 2
De jeugdhuizen in onze gemeente passen een alcohol- en drugbeleid toe in het kader 
van Gezonde Gemeente.

Acties
 — Er wordt een alcohol- en drugbeleid uitgeschreven voor de lokale jeugdhuizen.

 — In de jeugdhuizen is er gratis drinkbaar water beschikbaar.

 — De lokale jeugdhuizen informeren bezoekers over gehoorschade, alcohol en 
andere drugs, roken, veilig vrijen, gezond uitgaan, veilig verkeer … Dit gebeurt door 
middel van affiches en flyers. Dit gebeurt door implementatie van ATTENT voor 
jeugdhuizen.

 — …

https://www.vad.be/assets/2035
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Operationele doelstelling 3
Onze gemeente heeft aandacht voor een kindvriendelijke publieke ruimte.

Acties
 — De gemeente betrekt kinderen en jongeren bij de heraanleg van plaatsen in de 

publieke ruimte.

 — De gemeente brengt het speel- en verbindingsweefsel in kaart.

 — De gemeente optimaliseert het huidige speel- en verbindingsweefsel.

 — …

Operationele doelstelling 4
Onze gemeente wordt een ‘Warme gemeente’.

Acties
 —  De gemeente zorgt voor voldoende ontmoetingsplekken voor jongeren en plekken 

waar ze gemakkelijk de weg naar hulp kunnen vinden.

 —  De gemeente biedt via de scholen spelkoffers aan rond klasklimaat en geestelijke 
gezondheidsbevordering.

https://www.gezondleven.be/projecten/warme-steden
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