inspiratiebox voor warme
steden & gemeenten
Verzameling goede praktijken die werken aan een warme omgeving waar elk kind,
elke jongere zich goed in zijn vel voelt.
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maximaliseer kansen op fysieke gezondheid
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inleiding
Jouw Warme Stad of Gemeente maakt werk van een integraal
beleidsplan door een omgeving te creëren waar kinderen en
jongeren zich goed in hun vel voelen. Je zette daarvoor al een paar
belangrijke stappen en koos bewust voor enkele pijlers van een
Warme Stad of Gemeente. Deze inspiratiebox helpt en inspireert je
om die pijlers in te vullen met concrete acties. Het is een verzameling
van positief geëvalueerde praktijken uit andere (Warme) Steden die
telkens bij een of enkele van de pijlers passen. Elke actie heeft een
eigen actiefiche waarin ze wordt uitgelegd en geëvalueerd.
Of een actie al dan niet in deze inspiratiebox opgenomen wordt,
hangt af van een aantal criteria. Namelijk:
• De actie past minstens bij een van de acht pijlers van een Warme
Stad of Gemeente. Dat betekent dat ze bij de doelstellingen van
het project past en beantwoordt aan de noden van de kinderen en
jongeren (value-based).
• De actie kan worden geïmplementeerd in en overgezet naar andere steden en gemeenten. Wat we uit de Warme Stad-acties leerden
aan uitdagingen en mogelijkheden tot maatwerk, geven we ook
mee in de actiefiche.
• De actie kan verankerd worden. Het creëren van een warme
omgeving voor kinderen en jongeren vraagt tijd. Eenmalige acties
hebben weinig invloed, daarom is het belangrijk om manieren te
zoeken waarop de acties verankerd kunnen worden.
• De actie is in de praktijk ontstaan en wordt gewaardeerd door
intermediairs uit het veld. De aanpak van deze bottom-up ontstane
acties wordt altijd uitgelegd in de fiches. Zo bestaan de acties niet
alleen in de hoofden van de uitvoerders, maar kunnen ze ook door
andere partijen worden overgenomen en uitgevoerd. Dat maakt
dat ze minimum tot trede 1 van de Effectladder van het Nederlandse Jeugdinstituut behoren. Als een bepaalde actie een wetenschappelijke onderbouwing heeft, dan wordt daarnaar verwezen in
de actiefiche.
Als lokaal bestuur heb je een regiefunctie. Het is dus zeker niet de
bedoeling dat je alles zelf doet. Wat je wel moet doen, is erover
waken dat de pijlers die prioriteit zijn in jouw stad of gemeente,
ingevuld worden met acties. Het is belangrijk na te denken over
welke intermediairs je nodig hebt, en welke ambtenaren uit andere
beleidsdomeinen misschien een voortrekkersrol kunnen opnemen bij
concrete acties (of daarvoor budget kunnen vrijmaken).
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Elke actie heeft een aantal kenmerken die aangegeven worden met icoontjes:

doelgroep
voor wie is de actie bedoeld? (leeftijd altijd vermelden)

kinderen
kind

baby’s
baby
0 - 3 jaar

studenten
student
18 - 24 jaar

3 - 24 jaar

intermediair
met wie werk je samen voor de actie?

hulpverleners
hulpverlener

medewerker
welzijnswerker

student
studenten

leerkracht
leerkrachten

beleidsmaker
beleidsmakers

welzijn/ vrije tijd

beleidsdomein
binnen welk beleidsdomein past de actie?

gelijke
kansen
sociaal
welzijn

sociaal welzijn
gelijke
kansen

onderwijs
onderwijs

vrije
vrijetijd
tijd

jeugd
jeugd

publieke ruimte
publieke
ruimte

effectenladder van het nederlandse jeugdinstituut
toont in welke mate de actie onderbouwd is met evaluatiegegevens

voorwaardelijk

veelbelovend

doeltreffend

warme stad
waar vond de actie plaats?

plausibel

werkzaam
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De acties geven je inspiratie en zetten aan tot maatwerk. Ze bieden
niet automatisch garantie op succes. Meestal is er meer dan één
actie nodig om een pijler te realiseren in jouw stad of gemeente. En
rekening houden met de lokale context blijft natuurlijk ook belangrijk.
De lokale implementatie moet opgevolgd en eventueel bijgestuurd
kunnen worden. Misschien kan je een actie grotendeels overnemen.
Of misschien brengt ze je op nieuwe ideeën. En dat is allemaal
goed. Wil je weten waarmee je best rekening houdt als je een actie
kiest? Dat lees je in stap 4 van het stappenplan Warme Steden en
Gemeenten.
De inspiratiebox bevat alle acties uit Warme Stad die aan
bovenstaande criteria voldoen. Er zijn nog andere acties (al dan niet
van Warme Stad) waarmee je aan de pijlers kan werken. Die werden
geïnventariseerd en je vindt ze per pijler in een matrix.
Deze inspiratiebox is dus niet af. Het is een groeidocument waaraan
nieuwe of nog niet geëvalueerde acties uit Warme Steden of
Gemeenten toegevoegd kunnen worden. Ook de mate waarin
de acties onderbouwd zijn, kan aangepast worden wanneer meer
evaluatiegegevens verzameld worden. Niet onbelangrijk, want
hoe meer een actie onderbouwd is, hoe hoger ze komt op de
Effectladder van het Nederlandse Jeugdinstituut. We willen dan
ook élke Warme Stad of Gemeente aanmoedigen om hun ervaringen
met acties uit de inspiratiebox met ons te delen en nieuwe acties
door te geven aan sarah.peene@gezondleven.be. Dan kijken we of
die nieuwe acties opgenomen kunnen worden in de inspiratiebox om
zo nieuwe Warme Steden en Gemeenten te inspireren.
Deze inspiratiebox helpt je samen met andere tools een concrete
invulling te geven aan Warme Steden en Gemeenten. Heb je al een
engagement tot Gezonde Gemeente? Dan helpt dit hierbij. Als je aan
de slag gaat met deze inspiratiebox werk je aan mentaal welbevinden
van kinderen en jongeren. Meer informatie over Gezonde Gemeente
en over hoe Warme Steden en Gemeenten daar een invulling van zijn,
vind je op de website van Gezonde Gemeente.
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pijler 5

maximaliseer kansen op fysieke gezondheid

Elk kind of elke jongere krijgt kansen om gezond op te groeien in een gezonde
omgeving en wordt beschermd tegen gezondheidsrisico’s. De fysieke gezondheid
wordt deels bepaald door biologische factoren waar we weinig invloed op hebben,
maar ook door omgevingsfactoren waar we wél invloed op hebben. Een gevoel van
energie, vitaliteit maakt dat kinderen en jongeren minder kansen hebben op fysieke
aandoeningen. Het is dus zeker ook de perceptie van de eigen gezondheid die
bepalend is.

basiswerkpunten voor deze pijler
• Zet in op de toegankelijkheid van het sportaanbod: is het betaalbaar, bereikbaar, begrijpbaar?
• Maak ruimte voor mentaal welbevinden in fysieke activiteiten.
• Hou rekening met de fysieke gezondheid bij het invullen van de
publieke ruimte:
• Wordt actieve verplaatsing aangemoedigd?
• Zijn er plaatsen met gezonde buitenlucht?
• Zorg voor ondersteuning van jongeren en hun ouders in het voorkomen van roken, middelenmisbruik, seksuele aandoeningen …
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voorbeeld 1: geestig gezond sporten

pijler

3

5

kind
kinderen
3 - 24 jaar
3 - 24 jaar

welzijnswerker

sportaanbieders

vrije tijd

vrije tijd

jeugd

jeugd

voorwaardelijk

voorwaardelijk

wat

Geestig gezond sporten (GGS) wil sportclubs en de bredere
samenleving informeren en oproepen om bijzondere aandacht te
hebben voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden.
Door sportclubs te ondersteunen, streven ze naar een
sportlandschap waaraan iedereen kan deelnemen ongeacht de
achtergrond of psychische bagage.
Sportaanbieders die het charter ondertekenen, zetten zich in voor
een warm onthaal, een veilige plek, het respecteren van ieders
ritme, een bereikbare vertrouwenspersoon en een trainer die
inspeelt op ieders noden.

doel

Creëren van toegankelijke sportclubs waar elk kind en elke jongere
kansen krijgt voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

partners

Geestig gezond sporten, CGG Pasant, Sporta, G-Sport Vlaanderen,
sportraad, sportdienst van de stad

budget

Organisaties kunnen gratis ondersteuningsmateriaal ontvangen na
ondertekening van het charter.

strategie in de
matrix

• Omgevingsinterventie: door te werken aan de toegankelijkheid
van sportclubs creëer je een omgeving voor jongeren waar sporten gemakkelijker en leuker is.
• Afspraken en regels: het tekenen van het charter heeft implicaties voor je beleid als stad, gemeente en club.
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wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Promoot het charter ‘Ook wij sporten geestig gezond’.

op kleine schaal

Deze actie moet niet aangepast worden voor kleine gemeentes.
Ook met weinig sportclubs kan je meedoen.

aandachtspunten

• Het is niet altijd gemakkelijk om sportclubs te bereiken rond
thema’s als geestelijke gezondheid. Zoek ingang via een overkoepelend orgaan zoals sportfederaties of de sportraad die hun clubs
zelf kunnen toeleiden.

• Onderteken het charter vanuit jouw stad of gemeente.
• Mobiliseer sportclubs om het charter te ondertekenen.
• Ondersteun sportclubs om te werken aan hun toegankelijkheid
voor iedereen.

• Toon inspirerende voorbeelden van sportclubs die andere kunnen
motiveren.
• Zoek eventueel extra vorming of ondersteuning voor sportclubs
om hun aanbod toegankelijk te maken voor iedereen.

contact

• Geestig gezond sporten: tom.vanaken@parantee-psylos.be;
• Logo Oost-Brabant: Barbara Specht,
barbara@logo-oostbrabant.be, 016 89 06 05.
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voorbeeld 2: mindfulness in het middelbaar

pijler

5

kind
kinderen
3 - 24 jaar
12 - 18 jaar

leerkracht

leerkrachten

onderwijs

onderwijs

sociaal welzijn

sociaal welzijn

Op basis van verschillende Vlaamse onderzoeken.
plausibel

plausibel

wat

Het schoolprogramma voor jongeren is een gestandaardiseerd
programma dat bestaat uit: een informatieavond voor ouders,
een pedagogische avond voor leerkrachten en acht sessies voor
jongeren. Inhoudelijk zijn de sessies aangepast aan de leeftijd van de
doelgroep en per sessie wordt er gewerkt rond specifieke thema’s.

doel

Leerkrachten geven hun leerlingen de kans om aan hun vitaliteit te
werken op school door:
• gewoontes te doorbreken;
• negatieve gedachten los te laten en via
• self-efficacy en self-agency.

partners

Instituut Aandacht & Mindfulness, scholen, onderwijsraad …

budget

Neem contact op met het Instituut Aandacht & Mindfulness.

strategie in de
matrix

• Omgevingsinterventie: door mindfulness te integreren in het
schoolprogramma, wordt een omgeving gecreëerd waar het werken aan vitaliteit gemakkelijker wordt.
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wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Moedig scholen aan om aan de slag te gaan met Mindful in het
middelbaar.

op kleine schaal

Scholen aanmoedigen om momenten van fysieke en mentale rust in
te lassen voor leerlingen.

aandachtspunten

Dit programma aanbieden op scholen kost geld. Voorzie een
tussenkomst zodat scholen dit kunnen betalen.

contact

Instituut Aandacht & Mindfulness: contact@aandacht.be.

• Voorzie eventueel tussenkomsten vanuit de stad of gemeente,
zodat het voor elke school haalbaar is zich in te schrijven.

11

voorbeeld 3: opboksen (door de uitdaging)

pijler

5

kind
kinderen
3 - 24 jaar
6 - 18 jaar

welzijnswerker

sportlesgevers

beleidsmaker

sportdienst

vrije tijd

sport

sociaal welzijn

sociaal welzijn

VUB monitort dit project al gedurende 25 jaar. Een samenvatting van
de positieve resultaten van dit onderzoek vind je hier.
plausibel

plausibel

wat

Binnen het project ‘OpBoksen’ worden kinderen en jongeren
getraind in het olympisch boksen. Wekelijks zijn er trainingen
voor deelnemers vanaf 6 jaar onder begeleiding van deskundige
en gediplomeerde bokstrainers. Naast aandacht voor het
sporttechnische aspect, wordt er ingezet op respect, discipline,
doorzettingsvermogen en communicatie, zelfvertrouwen en
verbondenheid.
OpBoksen hanteert een ‘Sport +’-visie. Dat wil zeggen dat men op
een laagdrempelige manier werkt aan veilig en gezond sporten,
gezonde voeding en andere relevante thema’s.
Ontmoeting speelt een sleutelrol tijdens de trainingen. Deelnemers
kunnen elkaar op een spontane, laagdrempelige manier leren
kennen.
Via een uitgebreide vrijwilligerswerking worden de deelnemers
zelf bij de uitwerking van het project betrokken. Jongeren
worden ingezet om de algemene werking te ondersteunen. Zo
leren ze omgaan met verantwoordelijkheid en oefenen ze zich in
communicatie en vaardigheden

doel

OpBoksen wil naast het aanbieden van sport werken aan het
verhogen van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen, controle
krijgen over agressief gedrag en discipline aanleren.
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partners

De Uitdaging, GIGOS, Stad Genk

budget

Voorzie budget voor:
• begeleiders
• infrastructuur
• materiaal
• tussenkomst voor de jongeren (zodat iedereen de lessen kan
betalen)
De jongeren zelf betalen de eerste les niets (proefles). Daarna
betalen ze voor een 20-beurtenkaart:
• 6-9 jaar: € 20;
• 10-13 jaar: € 25;
• + 14 jaar: € 30.
Ook organisaties kunnen lessen aanvragen. Dan wordt een prijs op
maat gemaakt.

strategie in de
matrix

• Omgevingsinterventie: door de lessen creëer je een omgeving
waar jongeren worden uitgedaagd om aan hun fysieke gezondheid te werken én daarbij ook aandacht te hebben voor de effecten daarvan op de mentale gezondheid.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Zoek partners die toegankelijke bokslessen met aandacht voor
socio-emotionele vaardigheden kunnen organiseren. Belangrijk
hierbij zijn ook de sociale vaardigheden van de trainers.
• Zoek infrastructuur.
• Zoek draagvlak bij partners die jongeren kunnen toeleiden.

op kleine schaal

Richt een (éénmalige) workshop boksen in, met dezelfde filosofie
als OpBoksen. Je kan die aanbieden via het vrijetijdsaanbod van de
jeugddienst of sportdienst.

aandachtspunten

• Door het grote draagvlak van OpBoksen worden er veel jongeren
naar toegeleid.
• Als de trekker van de bokslessen een bekende bokser is (Abdel
Wahabi), dan inspireert dat de jongeren en spreekt het hen aan.
• Zorg voor tussenkomst voor het betalen van de begeleiders, (ouders van) jongeren kunnen de lessen niet zelf betalen.

contact

• Logo Limburg: logo@logolimburg.be, 011 15 12 30;
• De Uitdaging: coördinator Roel Vandewal,
roel.vandewal@genk.be.

inspiratiebox voor
warme steden en gemeenten
Deze publicatie is een realisatie van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
verantwoordelijke uitgever
Vlaams Instituut Gezond Leven vzw
Linda De Boeck
Gustave Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
© 2019, Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, All rights reserved
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever. Voor educatieve, pedagogische en sociale doeleinden die
geen commercieel oogmerk hebben , mag al het materiaal vrij gebruikt
worden mits correcte bronvermelding van deze publicatie.
www.gezondleven.be

STEDEN &
GEMEENTEN

