
Indicatorenbevraging Lokale Besturen 2020 
 

Indicatorenbevraging Lokale Besturen

 

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 3

Beste Mevrouw
Beste Heer,
 
Bedankt dat je wil deelnemen aan onze bevraging.
 
Deze bevraging wordt het best ingevuld door de gezondheidsambtenaar of iemand anders die zicht heeft op het preventieve gezondheidsbeleid voor de
inwoners van de gemeente of stad.
Er kan slechts 1 vragenlijst per gemeente of stad worden ingevuld.
 
We peilen naar de situatie tussen 2017 en de eerste jaarhelft van 2020 (of de afgelopen 3 jaar), dus niet wat je in de toekomst nog van plan bent. Dat zal aan
bod komen bij de bevraging van 2024. 
 
De bevraging is opgebouwd volgens 7 thema's: voeding, beweging, minder lang stilzitten, roken, alcohol, drugs en mentaal welbevinden. Daarna volgen nog
enkele vragen over de randvoorwaarden voor het uitbouwen van een gezondheidsbeleid in jouw gemeente.
 
Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem. Tijdens het invullen van de vragenlijst kan je bovendien ook pauzeren (knop midden onderaan de pagina)
en op een later tijdstip verdergaan.
 
Heb je nog vragen over dit onderzoek? Misschien bieden deze FAQ jou wel een antwoord. Zo niet, kan je steeds terecht bij Pieter Debognies:
 
Pieter Debognies,
projectmedewerker indicatorenbevraging lokale besturen
pieter.debognies@gezondleven.be
02/486 78 14
 
Alvast heel erg bedankt!
 
 
Deze bevraging wordt ondersteund door de Vlaamse Logo's
 

Met de term ‘gemeente’ doelen we ook op ‘stad’.
 
De vragen gaan over het gezondheidsbeleid dat jouw gemeente inzet voor de eigen inwoners in de administratieve gemeentelijke diensten (bv. dienst
Bevolking en Burgerlijke stand) en de diensten Cultuur, Sport & Vrije Tijd (bv. bibliotheek, zwembad…).
Deze vragenlijst bevraagt NIET de initiatieven die je neemt voor de eigen werknemers of in andere diensten zoals onderwijs, kinderopvang of de sociale
dienstverlening (bv. OCMW-diensten, lokale dienstencentra, woonzorgcentra). Deze initiatieven worden bevraagd in onze indicatorenbevraging voor
ondernemingen, onderwijs, kinderopvang, en zorg & welzijn.

Gezondheidsambtenaar / ambtenaar met de opdracht gezondheid Welzijnsambtenaar

Schepen bevoegd voor gezondheid Administratief medewerker

Burgemeester Andere functie, vul in:

   

* 1. Wat is jouw functie binnen de gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)

Thema voeding
 
In dit onderdeel wordt het thema voeding in jouw gemeente bevraagd. Er zijn vragen naar het aanbod van tussendoortjes en dranken. Daarnaast bevragen we
op welke manier inwoners geïnformeerd worden over gezonde voeding, en gaan we na of er afspraken en samenwerkingen zijn rond dit thema.

* 2. Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over gezonde voeding? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina niet tonen als
2. Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over gezonde voeding? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Er wordt geen informatie over gezonde voeding gegeven in onze gemeente
of
2. Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over gezonde voeding? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
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Er wordt geen informatie over gezonde voeding gegeven in onze
gemeente

Via affiches, folders, brochures, stickers of ander promotiemateriaal

Via een artikel in het (online) gemeenteblad Via persberichten

Via het organiseren van infosessies of workshops over gezonde
voeding

Via de gemeentelijke website of andere digitale communicatiekanalen
(app, sociale media, nieuwsbrief…)

Via een promotiecampagne bestaande uit verschillende
communicatiekanalen

Via signalisatie- en promotieborden (bv. langs de weg, in de
gemeentelijke infrastructuur)

Andere manieren, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet

Alle inwoners (geen specifieke doelgroep) Kinderen (jonger dan 13 jaar)

Jongeren (13-18 jaar) Volwassenen (19-64 jaar)

Ouderen (65+) Gezinnen

Mensen in maatschappelijk kwetsbare situatie (d.w.z. een combinatie
van een laag opleidingsniveau, lage werkintensiteit en laag inkomen)

Mensen met een verhoogd risico op voedingsgerelateerde problemen
(zoals bv. mensen met diabetes, mensen met overgewicht,
ondervoede ouderen, mensen met een voedselallergie)

Andere:

 

  
Ik weet het niet

* 3. Aan wie gaf jouw gemeente informatie over gezonde voeding? (meerdere antwoorden mogelijk)

Neen Ja, via doorverwijzing naar een diëtist

Ja, via doorverwijzing naar een huisarts Ja, er wordt een financiële tegemoetkoming voorzien voor advies bij
een diëtist.

Ja, via een andere manier, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 4. Hebben de inwoners de mogelijkheid om dankzij de gemeente professioneel voedingsadvies te verkrijgen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Onze gemeente neemt geen initiatieven om gezonde voeding bij
inwoners te stimuleren

Het aanmoedigen van gezonde gezonde voedingsmiddelen en
dranken (bv. door gezonde keuzes extra in de kijker te zetten d.m.v.
affiche, bordje of slogan, door voedingswaarden te vermelden).

Het ontmoedigen van de keuze voor minder gezonde
voedingsmiddelen en dranken door deze duurder te maken t.o.v.
gezonde alternatieven.

Het aanmoedigen van de keuze voor gezonde voedingsmiddelen en
dranken door deze goedkoper of gratis te maken (bv. gratis water
aanbieden).

Het beperken van minder gezonde voedingsmiddelen en dranken in de Het bevorderen van gezonde voedingsmiddelen en dranken in de

* 5. Welke initiatieven neemt jouw gemeente, {{tooltip "in de eigen gemeentelijke diensten" "Met de eigen diensten bedoelen we de
administratieve gemeentelijke diensten (bv. (wachtzaal van) de dienst Bevolking en Burgerlijke stand) en de diensten Cultuur, Sport
& Vrije Tijd (bv. in de bibliotheek, het zwembad of andere sportinfrastructuur, en de speelpleinwerking,…)" "top" "fas fa-info-
circle"}}, om gezonde voeding bij de inwoners te stimuleren? (Meerdere antwoorden mogelijk)
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overeenkomst met voedings- en/of drankenleveranciers (bv. in
automaten of keuken)

overeenkomst met voedings- en/of drankenleveranciers (bv. in
automaten of keuken)

Andere initiatieven, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet

Neen Ja, er is een gezond aanbod van dranken en tussendoortjes bij
recepties of vergaderingen.

Ja, er is een gezond aanbod van dranken, tussendoortjes en warme
maaltijden bij evenementen.

Ja, het gemeentebestuur en ambtenaren worden gevraagd zelf mee te
doen aan acties voor de inwoners.

  
Ik weet het niet

* 6. Neemt jouw gemeente een voorbeeldrol op naar de inwoners rond gezonde voeding? (meerdere antwoorden mogelijk)

Fruitautomaat (vers of verwerkt) Snackautomaat (bv. chocoladereep, suikerwafels, snoep)

Koude drankenautomaat (bv. fruitsap, frisdranken) Melkautomaat (bv. melk, chocomelk, drinkyoghurt)

Warme drankenautomaat (bv. koffie, thee, soep) Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet

* 7. Welke van volgende automaten zijn voor de inwoners aanwezig in één of meerdere van {{tooltip "de eigen gemeentelijke diensten"
"Met de eigen diensten bedoelen we de administratieve gemeentelijke diensten (bv. (wachtzaal van) de dienst Bevolking en
Burgerlijke stand) en de diensten Cultuur, Sport & Vrije Tijd (bv. in de bibliotheek, het zwembad of andere sportinfrastructuur, de
speelpleinwerking,…)" "top" "fas fa-info-circle"}}? (meerdere antwoorden mogelijk)

Gratis water (bv. via waterfontein, waterreservoir, watertappunt) Betalend water

Melk natuur of alternatief op basis van soja (natuur) (niet voor bij koffie,
thee)

Melk of alternatief op basis van soja met toegevoegde suiker of
zoetstoffen

Warme drank (zoals koffie of thee) (Verse) soep

(Versgeperst) fruitsap Light of zero frisdranken

Gesuikerde frisdranken Sportdranken (zoals Aquarius) of energydranken

Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet

* 8. Welke van de volgende dranken, zowel betalend als gratis, zijn {{tooltip "altijd of sporadisch" "Zowel dranken die altijd, als dranken
die slechts af en toe beschikbaar zijn, mogen aangeduid worden"}} voor de inwoners beschikbaar in {{tooltip "de eigen
gemeentelijke diensten" "Met de eigen diensten bedoelen we de administratieve gemeentelijke diensten (bv. (wachtzaal van) de
dienst Bevolking en Burgerlijke stand) en de diensten Cultuur, Sport & Vrije Tijd (bv. in de bibliotheek, het zwembad of andere
sportinfrastructuur, de speelpleinwerking,…)" "top" "fas fa-info-circle"}}? (meerdere antwoorden mogelijk)

Gratis vers fruit Betalend vers fruit

Verse groenten Melkproducten zonder toevoeging van suiker (zoals yoghurt natuur)

Melkproducten met toevoeging van suiker (zoals pudding, vla of
gesuikerde yoghurt met fruit)

Noten (zoals notenmix, cashewnoten …)

Droge koeken (zoals rijstkoeken, peperkoek of granenkoeken) Koeken met chocolade of vulling, wafels, cake, taart en ander gebak,
chocolade, snoeprepen, snoep, speculaas

Zoute snacks (zoals chips of nootjes) Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet

* 9. Welke van de volgende tussendoortjes, zowel betalend als gratis, zijn {{tooltip "altijd of sporadisch" "Zowel tussendoortjes die
altijd, als tussendoortjes die slechts af en toe beschikbaar zijn, mogen aangeduid worden"}} voor de inwoners beschikbaar in
{{tooltip "de eigen gemeentelijke diensten" "Met de eigen diensten bedoelen we de administratieve gemeentelijke diensten (bv.
(wachtzaal van) de dienst Bevolking en Burgerlijke stand) en de diensten Cultuur, Sport & Vrije Tijd (bv. in de bibliotheek, het
zwembad of andere sportinfrastructuur, de speelpleinwerking,…)" "top" "fas fa-info-circle"}}? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina niet tonen als
10. Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema gezonde voeding? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Met niemand
of
10. Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema gezonde voeding? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Ik weet het niet
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Met niemand Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)

Organisaties of personen die aan gezondheid werken (ziekenhuizen,
mutualiteiten, zorgverleners zoals een diëtist…)

Welzijnsorganisaties en -verenigingen (OCMW,
wijkgezondheidscentra, Huis van het Kind, lokale dienstencentra,
armoedeverenigingen …)

Vrijetijdsorganisaties en -verenigingen (jeugdverenigingen,
speelpleinwerking, sport- en beweegverenigingen, sociaal- en culturele
verenigingen…)

Lokale horeca, middenstand, distributie … (lokale groenten- en
fruitwinkels, buurtwinkels, lokale restaurants…)

Onderwijsorganisaties (scholen, dienst onderwijs, CLB…) Lokale media

Andere gemeenten of steden Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 10.Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema gezonde voeding? (meerdere antwoorden mogelijk)

Het aanreiken van informatiemateriaal (pakketten, websites,
brochures…)

Het doorverwijzen naar deze persoon of organisatie

Het verkrijgen van financiële middelen of subsidies Het gebruik van accommodatie en infrastructuur

Het begeleiden van onze gemeente bij het uitbouwen van een beleid
rond gezonde voeding

Het verkrijgen van advies en ondersteuning bij lokale acties

Deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de gemeente De totale begeleiding bij de uitwerking van een project

Andere:

 

  
Ik weet het niet

* 11.Waarvoor werkt jouw gemeente met deze organisaties/personen samen rond het thema gezonde voeding? (meerdere antwoorden mogelijk)

Thema bewegen
 
In dit onderdeel wordt beweging in jouw gemeente bevraagd. Met beweging bedoelen we alle activiteiten waarbij energieverbruik en spierwerking nodig is.
Beweging kan dus plaatsvinden binnen verschillende contexten: als actief transport (bijv. fietsen in de stad), thuis (bijv. op tijd even rechtstaan, tuinieren), op
het werk (bijv. bewegingstussendoortjes of lunchwandeling), en in de vrije tijd (bijv. sporten).
Beweging is dus ruimer dan sport: sport is gepland, gebeurt in de vrije tijd, en is vaak een fysiek intensievere vorm van beweging.
Er zijn vragen naar faciliteiten voor beweging in jouw gemeente. Daarnaast bevragen we op welke manier inwoners geïnformeerd worden over beweging, en
gaan we na of er afspraken en samenwerkingen zijn rond dit thema.

Er wordt geen informatie over beweging gegeven in onze gemeente Via affiches, folders, brochures, stickers of ander promotiemateriaal

Via een artikel in het (online) gemeenteblad Via persberichten

Via het organiseren van infosessies of workshops over beweging Via de gemeentelijke website of andere digitale communicatiekanalen
(app, sociale media, nieuwsbrief…)

Via een promotiecampagne bestaande uit verschillende
communicatiekanalen

Via signalisatie- en promotieborden (bv. langs de weg, in de
gemeentelijke infrastructuur)

Andere manieren, omschrijf:

 

* 12.Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over beweging? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina niet tonen als
12. Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over beweging? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Er wordt geen informatie over beweging gegeven in onze gemeente
of
12. Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over beweging? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
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Ik weet het niet

Alle inwoners (geen specifieke doelgroep) Kinderen (jonger dan 13 jaar)

Jongeren (13-18 jaar) Volwassenen (19-64 jaar)

Ouderen (65+) Gezinnen

Mensen in maatschappelijk kwetsbare situatie (d.w.z. een combinatie
van een laag opleidingsniveau, lage werkintensiteit en laag inkomen)

Mensen met een verhoogd risico op bewegingsgerelateerde
problemen (zoals bv. mensen met diabetes, mensen met overgewicht,
mensen met hart- en vaatziekten)

Geen van bovenstaande Andere:

   

  
Ik weet het niet

* 13.Aan wie gaf jouw gemeente informatie over beweging? (meerdere antwoorden mogelijk)

Neen Ja, met Bewegen Op Verwijzing

Ja, via doorverwijzing naar een {{tooltip "ergonoom" "Een ergonoom
probeert om de omgeving van mensen (bv. woon- en werkomgeving)
op een dusdanige manier in te richten dat het goed is voor hun
lichamelijk functioneren en gezondheid" "top" "fas fa-info-circle"}},
kinesist of andere {{tooltip "gekwalificeerde bewegingsdeskundige"
"onder bewegingsdeskundige verstaan wij iemand met een diploma
lichamelijke opvoeding of kinesitherapie" "top" "fas fa-info-circle"}}

Ja, via doorverwijzing naar een huisarts

Ja, de gemeente voorziet een financiële tegemoetkoming voorzien
voor advies bij een {{tooltip "ergonoom" "Een ergonoom probeert om
de omgeving van mensen (bv. woon- en werkomgeving) op een
dusdanige manier in te richten dat het goed is voor hun lichamelijk
functioneren en gezondheid" "top" "fas fa-info-circle"}}, kinesist of
andere {{tooltip "gekwalificeerde bewegingsdeskundige" "onder
bewegingsdeskundige verstaan wij iemand met een diploma
lichamelijke opvoeding of kinesitherapie" "top" "fas fa-info-circle"}}

Ja, via een andere manier, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 14.Hebben de inwoners de mogelijkheid om dankzij de gemeente professioneel bewegingsadvies te verkrijgen? (meerdere antwoorden
mogelijk)

Speelplein/-terrein Park(je) openbaar

Sporthal openbaar Looppiste openbaar (atletiekpiste, Finse piste,…)

Sportvelden openbaar (basket, voetbal, …) Fitnesstoestellen openbaar

Veilige en goed verlichte fietsenstallingen {{tooltip "Speelweefsel" "Een speelweefsel verbindt plaatsen met
elkaar die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren en voor hen een
bepaalde functie hebben. Plekken die ze gebruiken voor recreatie,
verplaatsingen of ontmoeting. Om er te spelen, bewegen, elkaar te
ontmoeten, te babbelen, te stappen, te fietsen, rond te hangen,
ervaringen op te doen... Een speelweefsel ontwikkelt zich niet alleen

* 15.Geef aan of volgende publieke faciliteiten/infrastructuur voor beweging aanwezig zijn in de gemeente. (meerdere antwoorden
mogelijk)
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Toon pagina als
15. Geef aan of volgende publieke faciliteiten/infrastructuur voor beweging aanwezig zijn in de gemeente. (meerdere antwoorden
mogelijk)...

kleiner dan Fitnesstoestellen openbaar
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Pagina 13

Toon pagina als

rond formele speelruimte zoals speelpleintjes en -hoekjes,
skaterampen, sportterreinen, jeugdwerkinfrastructuur... maar omvat
ook informele speelplekken of speelaanleidingen: het voetpad, de
straat, onbebouwde kavels, parkings, bossen ... Een speelweefsel
kiest voor verbindingen die veilig en aantrekkelijk zijn voor kinderen
(Steunpunt Jeugd)." "top" "fas fa-info-circle"}}

{{tooltip "Autoluw" "In een autoluwe binnenstad of gemeentelijke kern
zijn en rijden nog auto’s, maar ze worden letterlijk minder zichtbaar in
het straatbeeld dankzij auto-ontradende maatregelen (bv. woonerven,
zone 30,…). En als ze zich dan al in de stad of dorpskern verplaatsen,
is het aan een lagere, veiligere snelheid. " "top" "fas fa-info-circle"}} of
{{tooltip "autovrij" "Een autovrij centrum wil zeggen dat het
gemotoriseerde verkeer in het centrum van de gemeente volledig
gemeden wordt." "top" "fas fa-info-circle"}} centrum

Volkstuintjes

Veilige en goed verlichte fietspaden Fietsstraten of schoolstraten

{{tooltip "Trage wegen" "Trage wegen zijn alle verschillende
verbindingen en wegen die bedoeld of geschikt zijn voor niet-
gemotoriseerd verkeer." "top" "fas fa-info-circle"}}

Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet

* 16.Hoeveel van deze publieke faciliteiten zijn er aanwezig in jouw gemeente?
 

Aantal Ik weet het niet

Speelplein/-terrein

Park(je) openbaar

Sporthal/sportloods openbaar

Looppiste openbaar (atletiekpiste, Finse piste,…)

Sportvelden openbaar (basket, voetbal, …)

Fitnesstoestellen openbaar

Onze gemeente neemt geen initiatieven om beweging bij inwoners te
stimuleren

Verhuur van fietsen (bv. fietsdeelsysteem)

Aanmoedigen trapgebruik in gebouwen van {{tooltip "gemeentelijke
diensten" "Hiermee bedoelen we de administratieve gemeentelijke
diensten (bv. (wachtzaal van) de dienst Bevolking en Burgerlijke stand)
en de diensten Cultuur, Sport & Vrije Tijd (bv. in de bibliotheek, het
zwembad of andere sportinfrastructuur, de speelpleinwerking,…)" "top"
"fas fa-info-circle"}}

Niet-competitieve initiatielessen

Sportkampen Andere initiatieven, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 17.Welke andere initiatieven werden genomen om beweging te stimuleren bij de inwoners? (meerdere antwoorden mogelijk)
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is gelijk aan Niet-competitieve initiatielessen
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Alle inwoners (geen specifieke doelgroep) Kinderen (jonger dan 13 jaar)

Jongeren (13 - 18 jaar) Volwassenen (19 – 64 jaar)

Ouderen (65+) Gezinnen

Mensen in maatschappelijk kwetsbare situatie (d.w.z. een combinatie
van een laag opleidingsniveau, lage werkintensiteit en laag inkomen)

Mensen met een verhoogd risico op bewegingsgerelateerde
problemen (zoals bv. mensen met diabetes, mensen met overgewicht,
mensen met hart- en vaatziekten)

Geen van bovenstaande Anderen, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 18.Voor wie worden deze niet-competitieve initiatielessen ingericht?  (meerdere antwoorden mogelijk)

Neen Ja, het gemeentebestuur en de ambtenaren worden gevraagd zelf
mee te doen aan acties voor de inwoners.

Ja, de gemeente moedigt ambtenaren aan om hun
dienstverplaatsingen zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het
openbaar vervoer te doen

Ja, bij de organisatie van algemene evenementen (bv. cultuur) is er
ook aandacht voor opportuniteiten of activiteiten om te bewegen.

  
Ik weet het niet

* 19.Neemt jouw gemeente een voorbeeldrol op ter bevordering van beweging bij de inwoners? (meerdere antwoorden mogelijk)

Neen, er zijn geen regels en afspraken om beweging te bevorderen bij
inwoners

Ja, rond veiligheid, netheid en sociale controle bij speelpleinen, parken
en sportterreinen

Ja, rond het bevorderen van actieve verplaatsingen te voet en per fiets
(bv. rond mobiliteitsplanning, voorrangsregels en verkeersveiligheid)

Ja, we richten {{tooltip "speelstraten" "Een speelstraat is volledig
voorbehouden aan spelende kinderen. Tijdens bepaalde uren wordt de
speelstraat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en
voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.
Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden." "top" "fas fa-info-
circle"}} in

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 20.Zijn er in jouw gemeente specifieke regels en afspraken ter bevordering van beweging bij inwoners? (meerdere antwoorden mogelijk)

Subsidies voor een {{tooltip "recreatief" "In recreatiesport primeren
recreatieve waarden zoals ontspanning, ontmoeting, pret, gezondheid,
avontuur" "top" "fas fa-info-circle"}} aanbod in sportclubs (geen {{tooltip
"competitieformules" "In competitiesport primeren competitie,
reglementering, training, prestatiebevordering, wedijver." "top" "fas fa-
info-circle"}})

Subsidies voor de organisatie van naschoolse beweging inclusief sport

Subsidies voor actieve verplaatsing van kinderen naar/van school Subsidies voor de organisatie van bewegingsprogramma’s op maat
van mensen met een verhoogd risico op fysieke inactiviteit (i.e. tekort
aan beweging) (bv. mensen in armoede, mensen met fysieke of
mentale beperking, vereenzaamde ouderen)

Korting op deelname aan lokaal bewegingsaanbod (bv. korting op
abonnement in sportcentra, deelnemen aan de UiTPAS)

Geen van bovenstaande

Andere, vul in:

 

* 21.Welke subsidies voorziet de gemeente om beweging te promoten? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina niet tonen als
23. Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema beweging? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Met niemand
of
23. Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema beweging? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Ik weet het niet
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Ik weet het niet

Neen, nooit Ja, altijd

Ja, af en toe

  
Ik weet het niet

* 22.Heb je de voorbije 4 jaar het {{tooltip "STOP-principe" "Een principe waarbij de prioriteit gaat naar Stappen, Trappen (fiets),
vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens bij het inplannen van het mobiliteitsbeleid" "top" "fas fa-info-
circle"}} toegepast bij mobiliteitsgerelateerde ingrepen in de publieke ruimte?

Met niemand Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)

Organisaties of personen die aan gezondheid werken (ziekenhuizen,
mutualiteiten, zorgverleners, beweegcoach…)

Welzijnsorganisaties en -verenigingen (OCMW,
wijkgezondheidscentra, Huis van het Kind, lokale dienstencentra,
armoedeverenigingen …)

Vrijetijdsorganisaties en -verenigingen (jeugdverenigingen,
speelpleinwerking, sport- en beweegverenigingen, sociaal- en culturele
verenigingen…)

Lokale horeca, middenstand, distributie… (buurtwinkels, lokale winkels
en restaurants…)

Onderwijsorganisaties (scholen, dienst onderwijs, CLB…) Lokale media

Andere gemeenten of steden Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 23.Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema beweging? (meerdere antwoorden mogelijk)

Het aanreiken van informatiemateriaal (pakketten, websites,
brochures…)

Het doorverwijzen naar deze persoon of organisatie.

Het verkrijgen van financiële middelen of subsidies Het gebruik van accommodatie en infrastructuur

Het begeleiden van onze gemeente bij het uitbouwen van een beleid
rond beweging

Het verkrijgen van advies en ondersteuning bij lokale acties

Deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de gemeente De totale begeleiding bij de uitwerking van een project

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 24.Waarvoor werkt jouw gemeente met deze organisaties/personen samen rond het thema beweging? (meerdere antwoorden mogelijk)

Thema lang stilzitten (sedentair gedrag) 
 
In dit onderdeel wordt lang stilzitten of sedentair gedrag bij inwoners bevraagd. Met lang stilzitten  bedoelen we alle activiteiten waarbij je zit of ligt (maar niet
slaapt), én waarbij je weinig energie verbruikt, zoals televisie kijken, computeren, zitten op het werk of in de auto. Inwoners die voldoende bewegen omdat ze
bijvoorbeeld sporten in hun vrije tijd, maar verder vooral zittend de dag doorbrengen, kunnen toch een sedentaire levensstijl hebben.
 
Er zijn vragen naar de maatregelen om zittende activiteiten te onderbreken. Daarnaast bevragen we op welke manier inwoners geïnformeerd worden over lang
stilzitten, en gaan we na of er afspraken en samenwerkingen zijn rond dit thema.
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Pagina 17

Pagina niet tonen als
25. Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over minder lang stilzitten? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Er wordt geen informatie gegeven in de gemeente over minder lang stilzitten
of
25. Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over minder lang stilzitten? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 18

 

Er wordt geen informatie gegeven in de gemeente over minder lang
stilzitten

Via affiches, folders, brochures, stickers of ander promotiemateriaal

Via een artikel in het (online) gemeenteblad Via persberichten

Via het organiseren van infosessies of workshops over minder lang
stilzitten

Via de gemeentelijke website of andere digitale communicatiekanalen
(app, sociale media, nieuwsbrief…)

Via een promotiecampagne bestaande uit verschillende
communicatiekanalen

Via signalisatie- en promotieborden (bv. langs de weg, in de
gemeentelijke infrastructuur)

Andere manieren, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet

* 25.Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over minder lang stilzitten? (meerdere antwoorden mogelijk)

Alle inwoners (geen specifieke doelgroep) Kinderen (jonger dan 13 jaar)

Jongeren (13-18 jaar) Volwassenen (19-64 jaar)

Ouderen (65+) Gezinnen

Mensen in maatschappelijk kwetsbare situatie (d.w.z. een combinatie
van een laag opleidingsniveau, lage werkintensiteit en laag inkomen)

Mensen met een verhoogd risico op problemen gelinkt aan lang
stilzitten (zoals bv. mensen met rug- en nekklachten, mensen met
overgewicht, mensen met  diabetes)

Geen van bovenstaande Andere:

   

  
Ik weet het niet

* 26.Aan wie gaf jouw gemeente informatie over minder lang stilzitten? (meerdere antwoorden mogelijk)

Neen Ja, met Bewegen Op Verwijzing

Ja, via doorverwijzing naar een {{tooltip "ergonoom" "Een ergonoom
probeert de omgeving van mensen (bv. woon- en werkomgeving) op
een dusdanige manier in te richten dat het goed is voor hun lichamelijk
functioneren en gezondheid" "top" "fas fa-info-circle"}} , kinesist of
andere {{tooltip "gekwalificeerde bewegingsdeskundige" "onder
bewegingsdeskundige verstaan wij iemand met een diploma
lichamelijke opvoeding of kinesitherapie" "top" "fas fa-info-circle"}}

Ja, via doorverwijzing naar een huisarts

Ja, de gemeente voorziet een financiële tegemoetkoming voorzien
voor advies bij een {{tooltip "ergonoom" "Een ergonoom probeert de
omgeving van mensen (bv. woon- en werkomgeving) op een
dusdanige manier in te richten dat het goed is voor hun lichamelijk
functioneren en gezondheid" "top" "fas fa-info-circle"}}, kinesist of
andere {{tooltip "gekwalificeerde bewegingsdeskundige" "onder
bewegingsdeskundige verstaan wij iemand met een diploma
lichamelijke opvoeding of kinesitherapie" "top" "fas fa-info-circle"}}

Ja, via een andere manier, namelijk:

   

 

* 27.Hebben de inwoners de mogelijkheid om dankzij de gemeente professioneel advies rond minder lang stilzitten te verkrijgen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Ik weet het niet

Statafels voor {{tooltip "bezoekers" "Onder ‘bezoekers’ verstaan we
burgers die gebruik maken van gemeentelijke diensten (bv. dienst
bevolking, bibliotheek) of infrastructuur (bv. zwembad)" "top" "fas fa-
info-circle"}} bij {{tooltip "gemeentelijke diensten" "Hiermee bedoelen
we de administratieve gemeentelijke diensten (bv. (wachtzaal van) de
dienst Bevolking en Burgerlijke stand) en de diensten Cultuur, Sport &
Vrije Tijd (bv. in de bibliotheek, het zwembad of andere
sportinfrastructuur, de speelpleinwerking,…)" "top" "fas fa-info-circle"}}

Verhuur van stappentellers

Reductie van aantal parkeerplaatsen om autogebruik te ontmoedigen Geen van bovenstaande

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 28.Geef aan of volgende publieke infrastructuur en aanbod om lang stilzitten te beperken aanwezig zijn in de gemeente. (meerdere
antwoorden mogelijk)

Neen Ja, het gemeentebestuur en ambtenaren wordt gevraagd om tijdens de
werkuren zelf gebruik te maken van de aanwezige faciliteiten om
minder lang stil te zitten

Ja, het gemeentebestuur en ambtenaren wordt gevraagd zelf het zitten
te onderbreken of meer recht te staan tijdens recepties, vergaderingen
of bij ontvangst van inwoners

Ja, het gemeentebestuur en ambtenaren wordt gevraagd om zelf mee
te doen aan acties voor de inwoners

Ja, bij de organisatie van algemene evenementen (bv. cultuur) is er
ook aandacht voor opportuniteiten of activiteiten om minder lang stil te
zitten

  
Ik weet het niet

* 29.Neemt jouw gemeente een voorbeeldrol om lang stilzitten bij de inwoners te beperken? (meerdere antwoorden mogelijk)

Neen, er zijn geen regels en afspraken om lang stilzitten bij inwoners
te beperken

Ja, rond het staand of zittend ontvangen van burgers door het
personeel van de gemeente

Ja, rond het ontmoedigen van verplaatsingen met de auto (bv. reductie
van aantal parkeerplaatsen, mobiliteitsplanning, voorrangsregels en
verkeersveiligheid)

Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 30.Zijn er in jouw gemeente specifieke regels en afspraken om lang stilzitten bij inwoners te beperken? (meerdere antwoorden mogelijk)

Het toekennen van het derdebetalerssysteem of andere subsidies om
het gebruik van openbaar vervoer aan te moedigen

Het toekennen van subsidies voor meubilair om lang stilzitten te
ontmoedigen (bv. zit-statafels voor socio-culturele verenigingen)

Het toekennen van subsidies voor de mindermobielencentrale Een parkmanagement met hogere parkeertarieven

Het invoeren van een lage emissiezone voor personenwagens Geen van bovenstaande

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 31.Welke initiatieven neemt jouw gemeente om lang stilzitten bij inwoners te beperken? (meerdere antwoorden mogelijk)

* 32.Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema minder lang stilzitten? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina 19

Pagina niet tonen als
32. Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema minder lang stilzitten? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
32. Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema minder lang stilzitten? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 20

Pagina 21

Met niemand Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)

Organisaties of personen die aan gezondheid werken (ziekenhuizen,
mutualiteiten, zorgverleners, beweegcoach…)

Welzijnsorganisaties en -verenigingen (OCMW,
wijkgezondheidscentra, Huis van het Kind, lokaal dienstencentrum …)

Vrijetijdsorganisaties en -verenigingen (jeugdverenigingen,
speelpleinwerking, sport- en beweegverenigingen, sociaal- en culturele
verenigingen…)

Lokale horeca, middenstand, distributie … (buurtwinkels, lokale
winkels en restaurants…)

Onderwijsorganisaties (scholen, dienst onderwijs, CLB…) Lokale media

Andere gemeenten of steden Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

Het aanreiken van informatiemateriaal (pakketten, websites,
brochures…)

Het doorverwijzen naar deze persoon of organisatie

Het verkrijgen van financiële middelen of subsidies Het gebruik van accommodatie en infrastructuur

Het begeleiden van onze gemeente bij het uitbouwen van een beleid
rond minder lang stilzitten

Het verkrijgen van advies en ondersteuning bij lokale acties

Deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de gemeente De totale begeleiding bij de uitwerking van een project

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 33.Waarvoor werkt jouw gemeente met deze organisaties/personen samen rond het thema minder lang stilzitten? (meerdere antwoorden
mogelijk)

Thema roken
 
In dit onderdeel wordt het thema roken bevraagd. Met roken bedoelen we zowel het roken van tabaksproducten als elektronische sigaretten (‘e-sigaret’).
Er zijn vragen naar ondersteunende maatregelen om te stoppen met roken. Daarnaast bevragen we op welke manier inwoners geïnformeerd worden over
rookstop en het rookverbod, en gaan we na of er afspraken en samenwerkingen zijn rond dit thema.

Er wordt geen informatie gegeven in de gemeente over roken Via affiches, folders, brochures, stickers of ander promotiemateriaal

Via een artikel in het (online) gemeenteblad Via persberichten

Via het organiseren van infosessies of workshops over roken Via de gemeentelijke website of andere digitale communicatiekanalen
(app, sociale media, nieuwsbrief…)

Via een promotiecampagne bestaande uit verschillende
communicatiekanalen

Via signalisatie- en promotieborden (bv. langs de weg, in de
gemeentelijke infrastructuur)

Andere manieren, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet

* 34.Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over roken? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina niet tonen als
34. Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over roken? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Er wordt geen informatie gegeven in de gemeente over roken
of
34. Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over roken? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 22

Pagina 23

Pagina niet tonen als
37. Kan een inwoner bij jouw gemeente terecht voor hulpverlening en ondersteuning bij het stoppen met roken? (meerdere antwoorden
mogelijk)...

is gelijk aan Neen
of
37. Kan een inwoner bij jouw gemeente terecht voor hulpverlening en ondersteuning bij het stoppen met roken? (meerdere antwoorden
mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
of

Stoppen met roken (rokers aanmoedigen om te stoppen en in contact
brengen met een kwaliteitsvol rookstopaanbod)

Rookvrij maken van plaatsen waar kinderen en/of jongeren komen
(speeltuinen, sportterreinen...)

Onvrijwillig meeroken (of passief roken) Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 35.Welke thema's behandelt deze informatie over roken?

Alle inwoners (geen specifieke doelgroep) Kinderen (jonger dan 13 jaar)

Jongeren (13-18 jaar) Volwassenen (19-64 jaar)

Ouderen (65+) Gezinnen

Mensen in maatschappelijk kwetsbare situatie (d.w.z. een combinatie
van een laag opleidingsniveau, lage werkintensiteit en laag inkomen)

Mensen met een verhoogd risico op roken (bv. mensen met
psychiatrische problemen)

Geen van bovenstaande Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 36.Aan wie gaf jouw gemeente informatie over roken? (meerdere antwoorden mogelijk)

Neen Ja, er wordt individuele begeleiding aangeboden, georganiseerd door
de gemeente zelf (bv. via een tabakoloog)

Ja, er worden groepscursussen aangeboden, georganiseerd door de
gemeente zelf (bv. via een tabakoloog)

Ja, de gemeente verwijst door naar externe hulpverlening.

Ja, de gemeente voorziet een financiële tegemoetkoming bovenop de
Vlaamse tussenkomst, waardoor externe hulpverlening (bv.
tabakoloog) gratis is voor de inwoner

Ja, de gemeente voorziet een financiële tegemoetkoming bovenop de
Vlaamse tussenkomst, waardoor de inwoner voor externe
hulpverlening (bijv. tabakoloog) nog slechts een kleine vergoeding
dient te betalen

Ja, er wordt doorverwezen naar de telefoonlijn ‘Tabakstop’ Ja, de gemeente voorziet een financiële tegemoetkoming bovenop de
Vlaamse tussenkomst voor rookstopmedicatie

Ja, de gemeente voorziet een financiële ondersteuning voor andere
organisaties of diensten die rookstophulp aanbieden

Ja, de gemeente voorziet logistieke ondersteuning voor andere
organisaties of diensten die rookstophulp aanbieden (bv. ter
beschikking stelling van infrastructuur)

  
Ik weet het niet

* 37.Kan een inwoner bij jouw gemeente terecht voor hulpverlening en ondersteuning bij het stoppen met roken? (meerdere antwoorden
mogelijk)
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37. Kan een inwoner bij jouw gemeente terecht voor hulpverlening en ondersteuning bij het stoppen met roken? (meerdere antwoorden
mogelijk)...

is gelijk aan Ja, de gemeente voorziet logistieke ondersteuning voor andere organisaties of diensten die rookstophulp
aanbieden (bv. ter beschikking stelling van infrastructuur)...

 
 

Pagina 24

Ga naar pagina 26 als
40.1. Inwoners

is gelijk aan Nooit
en
40.2. Personeel van de gemeente

is gelijk aan Nooit
Ga naar pagina 26 als

40.1. Inwoners

Alle inwoners (geen specifieke doelgroep) Jongeren (13 - 18 jaar)

Volwassenen (19-64 jaar) Ouderen (65+)

Gezinnen Mensen in maatschappelijk kwetsbare situatie (d.w.z. een combinatie
van een laag opleidingsniveau, lage werkintensiteit en laag inkomen)

Mensen met een verhoogd risico op roken (bv. mensen met
psychiatrische problemen)

Geen van bovenstaande

Andere:

 

  
Ik weet het niet

* 38.Voor wie biedt jouw gemeente een rookstopaanbod aan? (meerdere antwoorden mogelijk)

* 39.Duid voor elke plaats aan welke regel/afspraak omtrent roken geldt:  
(Duid niet van toepassing aan als deze plaats of faciliteit niet aanwezig is in jouw gemeente.) (Meerdere antwoorden mogelijk)

 
Volledig

rookverbod,
zowel

binnen als
buiten

 
Roken kan
binnen in

een
afzonderlijke
rookkamer

 
Roken

kan
buiten
overal

 
Roken

kan
buiten in

een
rookzone

 
Roken

kan
buiten in

een
rookzone

uit het
zicht van
kinderen

 
Er zijn
geen

regels/
afspraken

Niet van
toepassing

Gemeentediensten in gesloten publieke ruimte (bv. administratief centrum,
sociaal huis…)

Speelpleinen

Sportterreinen onder de bevoegdheid van de gemeente

Parken

Recreatiedomeinen

* 40.Kun je – globaal genomen – aangeven hoe frequent de regels/afspraken over roken in de {{tooltip "de gemeentelijke diensten"
"Hiermee bedoelen we de administratieve gemeentelijke diensten (bv. (wachtzaal van) de dienst Bevolking en Burgerlijke stand)
en de diensten Cultuur, Sport & Vrije Tijd (bv. in de bibliotheek, het zwembad of andere sportinfrastructuur, de speelpleinwerking,
…)" "top" "fas fa-info-circle"}} en -terreinen worden overtreden?

 
Nooit

 
Zelden

 
Soms

 
Vaak

Ik weet het
niet

Inwoners

Personeel van de gemeente
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is gelijk aan Ik weet het niet
en
40.2. Personeel van de gemeente

is gelijk aan Ik weet het niet
Ga naar pagina 26 als

40.1. Inwoners
is gelijk aan Nooit

en
40.2. Personeel van de gemeente

is gelijk aan Ik weet het niet
Ga naar pagina 26 als

40.1. Inwoners
is gelijk aan Ik weet het niet

en
40.2. Personeel van de gemeente

is gelijk aan Nooit

 
 

Pagina 25

Pagina 26

Pagina 27

Pagina niet tonen als
42. Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema roken? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Met niemand
of
42. Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema roken? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

* 41.Worden mensen die de regels/afspraken rond roken in de {{tooltip "de gemeentelijke diensten" "Hiermee bedoelen we de
administratieve gemeentelijke diensten (bv. (wachtzaal van) de dienst Bevolking en Burgerlijke stand) en de diensten Cultuur,
Sport & Vrije Tijd (bv. in de bibliotheek, het zwembad of andere sportinfrastructuur, de speelpleinwerking,…)" "top" "fas fa-info-
circle"}} en -terreinen overtreden, hierop aangesproken?

 
Nooit of
zelden

aangespoken

 
Soms

aangesproken

 
Altijd

aangesproken
Ik weet het

niet

Inwoners

Personeel van de gemeente

Met niemand Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)

Organisaties of personen die aan gezondheid werken (ziekenhuizen,
mutualiteiten, zorgverleners zoals een tabakoloog…)

Preventiewerkers (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG))

Preventiewerkers ((inter)gemeentelijk, lokaal) Welzijnsorganisaties en -verenigingen (OCMW,
wijkgezondheidscentra, Huis van het Kind, lokale dienstencentra,
armoedeverenigingen …)

Vrijetijdsorganisaties en -verenigingen (jeugdverenigingen,
speelpleinwerking, sport- en beweegverenigingen, sociaal- en culturele
verenigingen…)

Lokale horeca, middenstand, distributie…(lokale bedrijven,
uitgaansgelegenheden zoals cafés of discotheken, restaurants…)

Onderwijsorganisaties (scholen, dienst onderwijs, CLB…) Lokale media

Andere gemeenten of steden Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 42.Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema roken? (meerdere antwoorden mogelijk)

Het aanreiken van informatiemateriaal (pakketten, websites, brochures Het doorverwijzen naar deze persoon of organisatie.

* 43.Waarvoor werkt jouw gemeente met deze organisaties/personen samen rond het thema roken? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina 28

Pagina 29

Pagina niet tonen als
44. Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over alcoholgebruik? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Er wordt geen informatie gegeven in de gemeente over alcoholgebruik
of
44. Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over alcoholgebruik? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 30

…)

Het verkrijgen van financiële middelen of subsidies Het gebruik van accommodatie en infrastructuur

Het begeleiden van onze gemeente bij het uitbouwen van een
rookbeleid

Het verkrijgen van advies en ondersteuning bij lokale acties

Deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de gemeente De totale begeleiding bij de uitwerking van een project

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

Thema alcohol  
 
In dit onderdeel wordt het thema alcohol bevraagd.
Er zijn vragen naar maatregelen om de alcoholproblematiek aan te pakken. Daarnaast bevragen we op welke manier inwoners geïnformeerd worden over
alcoholgebruik, en gaan we na of er afspraken en samenwerkingen zijn rond dit thema.

Er wordt geen informatie gegeven in de gemeente over alcoholgebruik Via affiches, folders, brochures, stickers of ander promotiemateriaal

Via een artikel in het (online) gemeenteblad Via persberichten

Via het organiseren van infosessies of workshops over alcoholgebruik Via de gemeentelijke website of andere digitale communicatiekanalen
(app, sociale media, nieuwsbrief…)

Via een promotiecampagne bestaande uit verschillende
communicatiekanalen

Via signalisatie- en promotieborden (bv. langs de weg, in de
gemeentelijke infrastructuur)

Andere manieren, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet

* 44.Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over alcoholgebruik? (meerdere antwoorden mogelijk)

Alle inwoners (geen specifieke doelgroep) Kinderen (jonger dan 13 jaar)

Jongeren (13-18 jaar) Volwassenen (19-64 jaar)

Ouderen (65+) Gezinnen

Mensen in maatschappelijk kwetsbare situatie (d.w.z. een combinatie
van een laag opleidingsniveau, lage werkintensiteit en laag inkomen)

Mensen met een verhoogd risico op alcoholgerelateerde problemen
(bv. jongvolwassenen (18-24 jaar), mensen met psychische
aandoening)

Geen van bovenstaande Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 45.Aan wie gaf jouw gemeente informatie over alcoholgebruik? (meerdere antwoorden mogelijk)

Neen Ja, het personeel van de gemeente wordt gevraagd om zelf mee te

* 46.Neemt jouw gemeente een voorbeeldrol op rond alcohol? (meerdere antwoorden mogelijk)
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doen aan acties voor de inwoners (bv. Tournée Minérale)

Ja, de gemeente heeft een alcohol- en drugbeleid binnen {{tooltip "de
eigen diensten" "Hiermee bedoelen we de administratieve
gemeentelijke diensten (bv. (wachtzaal van) de dienst Bevolking en
Burgerlijke stand) en de diensten Cultuur, Sport & Vrije Tijd (bv. in de
bibliotheek, het zwembad of andere sportinfrastructuur, de
speelpleinwerking,…)" "top" "fas fa-info-circle"}}

Ja, de gemeente biedt een voldoende groot aanbod alcoholvrije
alternatieven aan op door haar georganiseerde evenementen (bv.
nieuwjaarsreceptie)

Ja, de gemeente vraagt een voorbeeldgedrag inzake alcoholgebruik
aan de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden op door
haar georganiseerde evenementen (bv. geen overmatige
alcoholconsumptie, niet dronken rijden)

  
Ik weet het niet

Neen Ja, rond het lokaal fuiven- en evenementenbeleid (bv. afleveren van
vergunningen)

Ja, rond de subsidiëring van jeugdhuizen- en verenigingen (bv.
gekoppeld aan de ontwikkeling van een {{tooltip "TAD-beleid" "lokaal
tabak-, alcohol- en drugbeleid" "top" "fas fa-info-circle"}})

Ja, rond de naleving van de wetgeving op de verkoop van alcohol aan
jongeren onder de wettelijke leeftijd (bv. controles in de horeca en
retailhandel)

Andere, vul in;

 

  
Ik weet het niet

* 47.Zijn er in jouw gemeente specifieke regels en afspraken rond alcoholgebruik bij inwoners? (meerdere antwoorden mogelijk)

De gemeente neemt geen structurele maatregelen die bijdragen aan
de aanpak rond alcoholproblematiek

(Her)inrichten sociale omgeving (meer verlichting op openbare
plaatsen, onderhoud of aanleg speelpleintjes)

Alternatief vervoer bij lokale evenementen Sociale activering en arbeidsactivering van (voormalige)
alcoholgebruikers

Inrichten van een online infopunt alcohol op de gemeentelijke website Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 48.Welke structurele maatregelen neem jouw gemeente die bijdragen aan de aanpak rond alcoholproblematiek? (meerdere antwoorden
mogelijk)

Neen Ja, er wordt individuele begeleiding aangeboden, georganiseerd door
de gemeente zelf (bv. via een Drugpunt)

Ja, er worden groepscursussen aangeboden, georganiseerd door de
gemeente zelf (bv. via een Drugpunt)

Ja, er wordt doorverwezen naar ambulante externe hulpverlening (bv.
CGG, JAC, CAW, …)

Ja, er wordt doorverwezen naar externe residentiële hulpverlening (bv.
Crisis Interventie Centra, {{tooltip "PAAZ" "Psychiatrische Afdeling in
een Algemeen Ziekenhuis" "top" "fas fa-info-circle"}}-diensten,
ontwenningsafdelingen in psychiatrische ziekenhuizen, Therapeutische
gemeenschappen,…)

Ja, er wordt doorverwezen naar de ‘De DrugLijn’

Ja, er wordt doorverwezen naar zelfhulpprogramma’s (bv.
www.alcoholhulp.be) of -groepen (bv. AA, SOS Nuchterheid)

Ja, de gemeente voorziet een (gedeeltelijke) financiële
tegemoetkoming voor externe residentiële hulpverlening van inwoners
(bv. Crisis Interventie Centra, {{tooltip "PAAZ" "Psychiatrische Afdeling
in een Algemeen Ziekenhuis" "top" "fas fa-info-circle"}}-diensten,
ontwenningsafdelingen in psychiatrische ziekenhuizen, Therapeutische
gemeenschappen,…)

Ja, de gemeente voorziet een financiële tegemoetkoming voor
ondersteunde medicatie bij minderen of stoppen van alcoholgebruik

Ja, de gemeente voorziet een financiële ondersteuning voor andere
organisaties of diensten die meehelpen aan de aanpak van
alcoholproblemen

Ja, de gemeente voorziet logistieke ondersteuning voor andere
organisaties of diensten die meehelpen aan de aanpak van
alcoholproblemen (bv. ter beschikking stelling van infrastructuur)

  

* 49.Kan een inwoner met een alcoholgerelateerd probleem bij jouw gemeente terecht voor hulpverlening en ondersteuning? (meerdere
antwoorden mogelijk)
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Pagina 31

Pagina niet tonen als
49. Kan een inwoner met een alcoholgerelateerd probleem bij jouw gemeente terecht voor hulpverlening en ondersteuning? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Neen
of
49. Kan een inwoner met een alcoholgerelateerd probleem bij jouw gemeente terecht voor hulpverlening en ondersteuning? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
of
49. Kan een inwoner met een alcoholgerelateerd probleem bij jouw gemeente terecht voor hulpverlening en ondersteuning? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ja, de gemeente voorziet logistieke ondersteuning voor andere organisaties of diensten die meehelpen aan de
aanpak van alcoholproblemen (bv. ter beschikking stelling van infrastructuur)...

 
 

Pagina 32

Pagina niet tonen als
51. Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema alcohol? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Met niemand
of
51. Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema alcohol? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Ik weet het niet

Alle inwoners (geen specifieke doelgroep) Jongeren (13-18 jaar)

Volwassenen (19-64 jaar) Ouderen (65+)

Gezinnen Mensen in maatschappelijk kwetsbare situatie (d.w.z. een combinatie
van een laag opleidingsniveau, lage werkintensiteit en laag inkomen)

Mensen met een verhoogd risico op alcoholgerelateerde problemen
(bv. jongvolwassenen (18-24 jaar), mensen met psychische
aandoening)

Geen van bovenstaande

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 50.Voor wie biedt jouw gemeente een begeleidingsaanbod rond alcoholgerelateerde problemen aan? (meerdere antwoorden mogelijk)

Met niemand Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)

Organisaties of personen die aan gezondheid werken (ziekenhuizen,
mutualiteiten, zorgverleners zoals een psycholoog…)

Preventiewerkers (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg)

Preventiewerkers (Intergemeentelijk, lokaal) Welzijnsorganisaties en -verenigingen (OCMW,
wijkgezondheidscentra, Huis van het Kind, lokale dienstencentra,
armoedeverenigingen …)

Vrijetijdsorganisaties en -verenigingen (jeugdverenigingen,
speelpleinwerking, sport- en beweegverenigingen, sociaal- en culturele
verenigingen…)

Lokale horeca, middenstand, distributie… (lokale bedrijven,
uitgaansgelegenheden zoals cafés of discotheken, restaurants…)

Onderwijsorganisaties (scholen, dienst onderwijs, CLB…) Lokale media

Andere gemeenten of steden Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 51.Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema alcohol? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina 33

Pagina 34

Pagina niet tonen als
53. Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over illegaal druggebruik? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Er wordt geen informatie gegeven in de gemeente over illegaal druggebruik
of
53. Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over illegaal druggebruik? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Het aanreiken van informatiemateriaal (pakketten, websites,
brochures…)

Het doorverwijzen naar deze persoon of organisatie

Het verkrijgen van financiële middelen of subsidies Het gebruik van accommodatie en infrastructuur

Het begeleiden van onze gemeente bij het uitbouwen van een
alcoholbeleid

Het verkrijgen van advies en ondersteuning bij lokale acties

Deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de gemeente De totale begeleiding bij de uitwerking van een project

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 52.Waarvoor werkt jouw gemeente met deze organisaties/personen samen rond het thema alcohol? (meerdere antwoorden mogelijk)

Thema drugs
 
In dit onderdeel wordt het thema drugs bevraagd. We bevragen alleen illegale drugs (bv. cannabis, cocaïne) en geen psychofarmaca (bv. slaap- en
kalmeermiddelen).
 
Er zijn vragen naar maatregelen om de drugproblematiek aan te pakken. Daarnaast bevragen we op welke manier inwoners geïnformeerd worden over illegaal
druggebruik en gaan we na of er afspraken en samenwerkingen zijn rond dit thema.

Er wordt geen informatie gegeven in de gemeente over illegaal
druggebruik

Via affiches, folders, brochures, stickers of ander promotiemateriaal

Via een artikel in het (online) gemeenteblad Via persberichten

Via het organiseren van infosessies of workshops over illegaal
druggebruik

Via de gemeentelijke website of andere digitale communicatiekanalen
(app, sociale media, nieuwsbrief…)

Via een promotiecampagne bestaande uit verschillende
communicatiekanalen

Via signalisatie- en promotieborden (bv. langs de weg, in de
gemeentelijke infrastructuur)

Andere manieren, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet

* 53.Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over illegaal druggebruik? (meerdere antwoorden mogelijk)

Alle inwoners (geen specifieke doelgroep) Kinderen (–jonger dan 13 jaar)

Jongeren (13-18 jaar) Volwassenen (19-64 jaar)

Ouderen (65+) Gezinnen

Mensen in maatschappelijk kwetsbare situatie (d.w.z. een combinatie
van een laag opleidingsniveau, lage werkintensiteit en laag inkomen)

Mensen met een verhoogd risico op illegaal druggebruik (bv.
uitgaanspubliek, mensen met psychische aandoening, mensen met
een familiale voorgeschiedenis van verslavingen)

Geen van bovenstaande Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 54.Aan wie gaf jouw gemeente informatie over illegaal druggebruik? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina 35

Pagina 36

Pagina niet tonen als
57. Kan een inwoner met een illegaal drugprobleem bij jouw gemeente terecht voor hulpverlening en ondersteuning? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Neen
of
57. Kan een inwoner met een illegaal drugprobleem bij jouw gemeente terecht voor hulpverlening en ondersteuning? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

Neen Ja, rond het lokaal fuiven- en evenementenbeleid (bv. afleveren van
vergunningen).

Ja, rond de subsidiëring van jeugdhuizen- en verenigingen (bv.
gekoppeld aan de ontwikkeling van een {{tooltip "TAD-beleid" "lokaal
tabak-, alcohol- en drugbeleid" "top" "fas fa-info-circle"}}

Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 55.Zijn er in jouw gemeente specifieke regels en afspraken rond druggebruik bij inwoners? (meerdere antwoorden mogelijk)

De gemeente neemt geen structurele maatregelen die bijdragen aan
de aanpak van de drugproblematiek

Inrichten sociale omgeving (meer verlichting op openbare plaatsen,
onderhoud of aanleg speelpleintjes)

Alternatief vervoer bij lokale evenementen Sociale activering en arbeidsactivering van (voormalige)
druggebruikers

Inrichten van een online infopunt andere drugs op de gemeentelijke
website

Spuitenruil

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 56.Welke structurele maatregelen neemt jouw gemeente die bijdragen aan de aanpak rond illegale drugproblematiek? (meerdere antwoorden
mogelijk)

Neen Ja, er wordt individuele begeleiding aangeboden, georganiseerd door
de gemeente zelf (bv. via een Drugpunt)

Ja, er worden groepscursussen aangeboden, georganiseerd door de
gemeente zelf (bv. via een Drugpunt)

Ja, er wordt doorverwezen naar ambulante externe hulpverlening (bv.
CGG, JAC, CAW)

Ja, er wordt doorverwezen naar externe residentiële hulpverlening (bv.
Crisis Interventie Centra, {{tooltip "PAAZ" "Psychiatrische Afdeling in
een Algemeen Ziekenhuis" "top" "fas fa-info-circle"}}-diensten,
ontwenningsafdelingen in psychiatrische ziekenhuizen, Therapeutische
gemeenschappen, …)

Ja, er wordt doorverwezen naar ‘De Druglijn’

Ja, er wordt doorverwezen naar zelfhulpprogramma’s (bv.
www.drughulp.be) of -groepen (bv. na-belgium.org, SOS Nuchterheid)

Ja, de gemeente voorziet een (gedeeltelijke) financiële
tegemoetkoming voor externe residentiële hulpverlening van inwoners
(bv. Crisis Interventie Centra, {{tooltip "PAAZ" "Psychiatrische Afdeling
in een Algemeen Ziekenhuis" "top" "fas fa-info-circle"}}-diensten,
ontwenningsafdelingen in psychiatrische ziekenhuizen, Therapeutische
gemeenschappen,…)

Ja, de gemeente voorziet een financiële tegemoetkoming voor
ondersteunde medicatie bij minderen of stoppen van alcoholgebruik

Ja, de gemeente voorziet een financiële ondersteuning voor andere
organisaties of diensten die meehelpen aan de aanpak van
drugproblemen

Ja, de gemeente voorziet logistieke ondersteuning voor andere
organisaties of diensten die meehelpen aan de aanpak van
drugproblemen (bv. ter beschikking stelling van infrastructuur)

  
Ik weet het niet

* 57.Kan een inwoner met een illegaal drugprobleem bij jouw gemeente terecht voor hulpverlening en ondersteuning? (meerdere antwoorden
mogelijk)
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of
57. Kan een inwoner met een illegaal drugprobleem bij jouw gemeente terecht voor hulpverlening en ondersteuning? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ja, de gemeente voorziet logistieke ondersteuning voor andere organisaties of diensten die meehelpen aan de
aanpak van drugproblemen (bv. ter beschikking stelling van infrastructuur)...

 
 

Pagina 37

Pagina 38

Pagina niet tonen als
59. Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema illegale drugs? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Met niemand
of
59. Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema illegale drugs? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Alle inwoners (geen specifieke doelgroep) Jongeren (13-18 jaar)

Volwassenen (19-64 jaar) Ouderen (65+)

Gezinnen Mensen in maatschappelijk kwetsbare situatie (d.w.z. een combinatie
van een laag opleidingsniveau, lage werkintensiteit en laag inkomen)

Mensen met een verhoogd risico op een drugprobleem (bv.
uitgaanspubliek, mensen met psychische aandoening, mensen met
een familiale voorgeschiedenis van verslavingen)

Geen van bovenstaande

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 58.Voor wie biedt jouw gemeente een begeleidingsaanbod rond illegale drugproblemen aan? (meerdere antwoorden mogelijk)

Met niemand Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)

Organisaties of personen die aan gezondheid werken (ziekenhuizen,
mutualiteiten, zorgverleners zoals een psycholoog…)

Preventiewerkers (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg)

Preventiewerkers (Intergemeentelijk, lokaal) Welzijnsorganisaties en -verenigingen (OCMW,
wijkgezondheidscentra, Huis van het Kind, lokale dienstencentra,
armoedeverenigingen …)

Vrijetijdsorganisaties en -verenigingen (jeugdverenigingen,
speelpleinwerking, sport- en beweegverenigingen, sociaal- en culturele
verenigingen…)

Lokale horeca, middenstand, distributie… (lokale bedrijven,
uitgaansgelegenheden zoals cafés of discotheken, restaurants…)

Onderwijsorganisaties (scholen, dienst onderwijs, CLB…) Lokale media

Andere gemeenten of steden Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 59.Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema illegale drugs? (meerdere antwoorden mogelijk)

Het aanreiken van informatiemateriaal (pakketten, websites,
brochures…)

Het doorverwijzen naar deze persoon of organisatie

Het verkrijgen van financiële middelen of subsidies Het gebruik van accommodatie en infrastructuur

Het begeleiden van onze gemeente bij het uitbouwen van een
drugbeleid

Het verkrijgen van advies en ondersteuning bij lokale acties

Deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de gemeente De totale begeleiding bij de uitwerking van een project

Andere, vul in:
 

* 60.Waarvoor werkt jouw gemeente met deze organisaties/personen samen rond het thema illegale drugs? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina 39

Pagina 40

Pagina niet tonen als
61. Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden
mogelijk)...

is gelijk aan Er wordt geen informatie gegeven in de gemeente over mentaal welbevinden en veerkracht
of
61. Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden
mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

  
Ik weet het niet

Thema mentaal welbevinden en veerkracht 
 
 
In dit onderdeel worden het mentaal welbevinden en de veerkracht bevraagd.
 
Mentaal welbevinden of ‘goed in je vel zitten’ geeft weer hoe een inwoner zijn of haar geestelijke gezondheid beleeft. Inwoners die goed in hun vel zitten
hebben een hoge zelfwaardering, en slagen er beter in om hun vaardigheden en talenten in te zetten. Zij kunnen beter omgaan met stress en ervaren
doorgaans meer controle over hun eigen leven.
 
Veerkracht draagt in belangrijke mate bij tot meer mentaal welbevinden. Het is het vermogen je aan te passen aan stress of tegenslag en daar misschien zelfs
sterker uit te komen.
 
Er zijn vragen naar maatregelen om het mentaal welbevinden en veerkracht te bevorderen. Daarnaast bevragen we op welke manier inwoners geïnformeerd
worden over mentaal welbevinden en veerkracht, en gaan we na of er afspraken en samenwerkingen zijn rond dit thema.

Er wordt geen informatie gegeven in de gemeente over mentaal
welbevinden en veerkracht

Via affiches, folders, brochures, stickers of ander promotiemateriaal

Via een artikel in het (online) gemeenteblad Via persberichten

Via het organiseren van infosessies of workshops over mentaal
welbevinden en veerkracht

Via de gemeentelijke website of andere digitale communicatiekanalen
(app, sociale media, nieuwsbrief…)

Via een promotiecampagne bestaande uit verschillende
communicatiekanalen

Via signalisatie- en promotieborden (bv. langs de weg, in de
gemeentelijke infrastructuur)

Andere manieren, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet

* 61.Hoe wordt er in jouw gemeente aan de inwoners informatie gegeven over mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden
mogelijk)

Alle inwoners (geen specifieke doelgroep) Kinderen (jonger dan 13 jaar)

Jongeren (13-18 jaar) Volwassenen (19-64 jaar)

Ouderen (65+) Gezinnen

Mensen in maatschappelijk kwetsbare situatie (d.w.z. een combinatie
van een laag opleidingsniveau, lage werkintensiteit en laag inkomen)

Mensen met een verhoogd risico op een laag mentaal welbevinden en
veerkracht (bv. mensen die opgegroeid zijn met (een) ouder(s) met
mentale problemen, mensen die sociaal en maatschappelijk geïsoleerd
zijn)

Geen van bovenstaande Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 62.Aan wie gaf jouw gemeente informatie over mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden mogelijk)

Pagina 21 van 29



Pagina 41

Neen Ja, we hebben een draaiboek suïcidepreventie

Ja, in verband met subsidies voor de organisatie van buurtactiviteiten Ja, in verband met burgerparticipatie

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 63.Zijn er in jouw gemeente specifieke regels en afspraken om mentaal welbevinden bij de inwoners te bevorderen? (meerdere antwoorden
mogelijk)

Neen Ja, er wordt gewaakt over een goede balans werk-privé voor het
personeel van de gemeente (door bv. een aanbod kinderopvang,
flexibele of glijdende werkuren, …)

Ja, door burgers op een aangename en rustige manier te ontvangen in
de gemeentelijke diensten

Ja, de lokalen en ruimtes waar burgers komen of ontvangen worden,
zijn aangenaam en uitnodigend ingericht

Ja, het personeel van de gemeente wordt gestimuleerd deel te nemen
aan activiteiten in de gemeente en nemen op die manier een rol op
met betrekking tot sociale en maatschappelijke betrokkenheid,
engagement naar een organisatie, etc.

  
Ik weet het niet

* 64.Neemt jouw gemeente een voorbeeldrol op ter bevordering van mentaal welbevinden en veerkracht bij inwoners? (meerdere antwoorden
mogelijk)

De gemeente neemt geen structurele maatregelen die bijdragen om
het mentaal welbevinden en de veerkracht van de inwoners

Het ondersteunen van ouders in het aanbieden van {{tooltip "positieve
opvoeding" "Onbewust geven we onze kinderen vaak meer aandacht
voor ongewenst gedrag, dan voor de dingen die ze wél goed doen.
Een positieve opvoeding geeft je kind warmte en stelt tegelijk regels en
grenzen. Het steunt op 5 principes: 1. Je geeft veel complimentjes en
reageert duidelijk op wat je kind doet, 2. Je zorgt goed voor jezelf, 3.
Je werkt aan een ondersteunende en warme relatie met je kind, 4. Je
kijkt positief naar je kind, 5. Je stimuleert en stuurt je kind op een
manier die bij hem/haar past. Meer info vind je op
https://www.vlaanderen.be/publicaties/ik-laat-de-afwas-even-staan-en-
speel-monstertje-positief-opvoeden-een-warme-en-ondersteunende-
relatie-uitbouwen-met-je-kind" "top" "fas fa-info-circle"}}/in het
opnemen van een voorbeeldrol (bv. via outreachende activiteiten)

Het voorzien van plekken waar inwoners mentaal welbevinden of
veerkracht kunnen bespreekbaar maken of versterken (bv. via het
oprichten van gevoelsplekken, of via het bespreekbaar maken van
emoties in aansluiting bij culturele activiteiten)

Het inzetten op het creëren van verbinding tussen inwoners en hun
omgeving (bv. via intergenerationele projecten, via buurt- of
community-werking, het inrichten van ontmoetingsplaatsen, het
opstarten van een buddywerking …)

Het stimuleren van participatie van alle (sub)groepen bewoners Het inzetten op rustige publieke ruimte (bv. toegankelijke
natuur/groene ruimte, stiltegebieden)

Het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen of kwetsbare groepen
door middel van huisbezoeken of belrondes.

Andere initiatieven:

   

  
Ik weet het niet

* 65.Welke structurele maatregelen neemt jouw gemeente die bijdragen aan het versterken van het mentaal welbevinden en de
veerkracht van de inwoners? (meerdere antwoorden mogelijk)

Neen Ja, er wordt hulpverlening aangeboden, georganiseerd door de
gemeente zelf (bv. via Overkop-huizen, psycholoog,
eerstelijnspsycholoog)

Ja, er wordt doorverwezen naar de telefoonlijn ‘Tele-Onthaal’ of ‘Awel’
(hulplijn voor jongeren) of ‘1813’ (zelfmoordlijn)

Ja, de gemeente verwijst door naar externe hulpverlening (bv. CAW,
Inloopcentrum, een psycholoog)

Ja, de gemeente voorziet een financiële tegemoetkoming bovenop de Ja, de gemeente voorziet een financiële tegemoetkoming bovenop de

* 66.Kan een inwoner met problemen op vlak van mentaal welbevinden of geestelijke gezondheidsproblemen bij jouw gemeente terecht
voor hulpverlening en ondersteuning? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina niet tonen als
67. Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
67. Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 43

Vlaamse tussenkomst, waardoor externe hulpverlening (bv. CGG, een
psycholoog) gratis is voor de inwoner.

Vlaamse tussenkomst, waardoor de inwoner voor externe
hulpverlening (bv. CGG, een psycholoog) nog slechts een kleine
vergoeding dient te betalen.

Ja, de gemeente voorziet een financiële ondersteuning voor andere
organisaties of diensten die zorg en begeleiding bij geestelijke
gezondheidsproblemen aanbieden

Ja, de gemeente voorziet logistieke ondersteuning voor andere
organisaties of diensten die zorg en begeleiding bij geestelijke
gezondheidsproblemen aanbieden (bv. ter beschikking stelling van
infrastructuur)

Ja, de gemeente neemt een actieve rol op in het opzetten of
onderhouden van netwerken (van bv. wijkgezondheidscentra,
eerstelijnszones) rond zorg en begeleiding bij geestelijke
gezondheidsproblemen (bv. om wachttijden zo klein mogelijk te
houden)

Ja, andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

Met niemand Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)

Organisaties of personen die aan gezondheid werken (ziekenhuizen,
mutualiteiten, zorgverleners zoals een huisarts of psycholoog…)

Preventiewerkers (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG))

Preventiewerkers (Intergemeentelijk, lokaal) Welzijnsorganisaties en -verenigingen (OCMW,
wijkgezondheidscentra, Huis van het Kind, lokale dienstencentra,
armoedeverenigingen …)

Vrijetijdsorganisaties en -verenigingen (jeugdverenigingen,
speelpleinwerking, sport- en beweegverenigingen, sociaal- en culturele
verenigingen…)

Onderwijsorganisaties (scholen, dienst onderwijs, CLB)

Lokale media Andere gemeenten of steden

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 67.Met wie werkt jouw gemeente samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden mogelijk)

Het aanreiken van informatiemateriaal (pakketten, websites,
brochures…)

Het doorverwijzen naar deze persoon of organisatie

Het verkrijgen van financiële middelen of subsidies Het gebruik van accommodatie en infrastructuur

Het begeleiden van onze gemeente bij het uitbouwen van een beleid
rond mentaal welbevinden en veerkracht

Het verkrijgen van advies en ondersteuning bij lokale acties

Deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de gemeente De totale begeleiding bij de uitwerking van een project

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 68.Waarvoor werkt jouw gemeente met deze organisaties/personen samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Algemeen gezondheidsbeleid
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Toon pagina als
69. Is preventieve gezondheid expliciet toegewezen aan één of meerdere ambtenaren binnen jouw gemeente?...

is gelijk aan Ja
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Toon pagina als
73. Is er binnen de gemeente een schepen bevoegd voor preventieve gezondheid?

is gelijk aan Ja

 
 

 
In het voorgaande deel werden verschillende gezondheidsthema’s in detail besproken. Hier volgen enkele algemene vragen over de succesfactoren die het
gezondheidsbeleid in jouw gemeente meer kans op slagen geven.
 
Deze vragen slaan enkel op het preventief gezondheidsbeleid voor de inwoners, niet voor het eigen personeel, binnen de legislatuur 2019-2024.

Neen Ja

  
Ik weet het niet

* 69.Is preventieve gezondheid expliciet toegewezen aan één of meerdere ambtenaren binnen jouw gemeente?

Ik weet het niet Vul hier in hoeveel uur/week:

   

* 70.Hoeveel uur per week neemt/nemen deze ambten(a)ar(en) gemiddeld voor de ontwikkeling en uitvoering van het preventieve
gezondheidsbeleid?

Neen Ja

  
Ik weet het niet

* 71.Maakt deze ambtenaar of één van deze ambtenaren deel uit van het managementteam (MAT)?

Er wordt door deze ambtenaar/ambtenaren geen vorming gevolgd Jaarlijks

Halfjaarlijks Maandelijks

Andere, namelijk:

 

  
Ik weet het niet

* 72.Hoe vaak wordt er door deze ambtenaar of ambtenaren vorming gevolgd?

Neen Ja

  
Ik weet het niet

* 73.Is er binnen de gemeente een schepen bevoegd voor preventieve gezondheid?

Er wordt door deze schepen geen vorming gevolgd Jaarlijks

* 74.Hoe vaak wordt er door de schepen bevoegd voor preventieve gezondheid vorming gevolgd?
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Pagina niet tonen als
75. Hoeveel bedraagt het jaarlijkse werkingsbudget van de gemeente voor preventieve gezondheid (exclusief personeelskosten)?...

is gelijk aan Er wordt geen geld gespendeerd aan preventieve gezondheid
of
75. Hoeveel bedraagt het jaarlijkse werkingsbudget van de gemeente voor preventieve gezondheid (exclusief personeelskosten)?...

is gelijk aan Ik weet het niet
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Halfjaarlijks Maandelijks

Andere:

 

  
Ik weet het niet

Er wordt geen geld gespendeerd aan preventieve gezondheid 0 - 500 euro

501 – 1000 euro 1001 – 5000 euro

5001 – 10 000 euro 10 001 – 50 000 euro

50 001 – 100 000 euro >100 000 euro

  
Ik weet het niet

* 75.Hoeveel bedraagt het jaarlijkse werkingsbudget van de gemeente voor preventieve gezondheid (exclusief personeelskosten)?

Eigen middelen Projectmiddelen

Private sponsoring Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 76.Het geld dat gespendeerd wordt aan de werking rond preventieve gezondheid of (één van) de gezondheidsthema’s is afkomstig
uit... (meerdere antwoorden mogelijk)

Niet systematisch, wel ad hoc 1 keer per jaar

Meerdere keren per jaar 1 keer per maand

Meerdere keren per maand 1 keer per week

Meerdere keren per week

  
Ik weet het niet

* 77.Hoe vaak worden agendapunten over preventieve gezondheid geagendeerd op het College van Burgemeester en schepenen (CBS)
en/of het vast bureau van het OCMW?

Neen Gemeenteraad

OCMW-raad Bijzonder comité sociale dienst

Regionale zorgraad Managementteam (MAT)

Gemeentelijke adviesraad/werkgroep voor (preventieve) gezondheid Andere gemeentelijke adviesraad/werkgroep

Andere overlegmomenten, vul in:

 

* 78.Zijn er binnen de gemeente andere terugkerende overlegmomenten waarin preventieve gezondheid frequent aan bod komt? (meerdere
antwoorden mogelijk)
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Toon pagina als
81. Communiceert jouw gemeente naar de inwoners over wat er gebeurt rond het preventieve gezondheidsbeleid?...

is gelijk aan Ja

 
 

  
Ik weet het niet

Geen andere lokale beleidsdomeinen houden rekening met
gezondheid

Jeugd

Welzijn/OCMW Kinderopvang

Onderwijs Leefmilieu

Mobiliteit Cultuur

Sport Ruimtelijke Ordening

Ander beleidsdomein, namelijk:

 

  
Ik weet het niet

* 79.Welke lokale beleidsdomeinen werken met de gezondheidsambtenaar samen rond gezondheid of één van de gezondheidsthema’s?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Een internetforum, ideeënbus, meldingskaarten of een e-mailadres Vrij vragen halfuurtje in de gemeenteraad

Spreekuur van de schepen Participatietrajecten

Vrije deelname aan een gezondheids- of welzijnsadviesraad Deelname aan een andere gemeentelijke adviesraad (jeugd, senioren,
sport, milieu…)

Deelname aan een werkgroep rond gezondheid Enquêtes

Facebook Twitter

Instagram Loket of telefonische permanentie

Andere communicatiekanalen, vul in:

 

  
Ik weet het niet

Bijkomende opties (vraag 80)
Maximum toegestane selecties: 3

* 80.Duid de drie meest gebruikt communicatiekanalen aan waarlangs inwoners hun vragen, feedback en/of klachten melden aan jouw
gemeente?

Neen Ja

  
Ik weet het niet

* 81.Communiceert jouw gemeente naar de inwoners over wat er gebeurt rond het preventieve gezondheidsbeleid?

Alle inwoners (geen specifieke doelgroep) Kinderen (jonger dan 13 jaar)

Jongeren (13-18 jaar) Ouderen (65+)

Gezinnen Mensen in maatschappelijk kwetsbare situatie (d.w.z. een combinatie
van een laag opleidingsniveau, lage werkintensiteit en laag inkomen)

Mensen met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen of een

* 82.Naar wie wordt er gecommuniceerd over wat er gebeurt in de gemeente rond het preventieve gezondheidsbeleid? (meerdere antwoorden
mogelijk)
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Toon pagina als
85. Wordt preventieve gezondheid opgenomen in het meerjarenplan 2020 – 2025?

is gelijk aan Ja

 
 

ongezonde leefstijl

  
Ik weet het niet

Via affiches, folders en brochures Via een het (online) gemeenteblad

Via persberichten Via het organiseren van infosessies of workshops

Via de gemeentelijke website Via sociale media (bv. Facebook, Twitter)

Via de gemeentelijke nieuwsbrief Via signalisatie- en promotieborden (bv. langs de weg, in de
gemeentelijke infrastructuur)

Geen van bovenstaande Andere manieren, omschrijf:

   

  
Ik weet het niet

* 83.Hoe wordt gecommuniceerd over wat er in de gemeente gebeurt rond het preventieve gezondheidsbeleid?

Neen, we voeren geen evaluatie uit Ja, we evalueren systematisch

Ja, we evalueren ad hoc

  
Ik weet het niet

* 84.Evalueert jouw gemeente haar werking preventieve gezondheidsbeleid?

Neen Ja

  
Ik weet het niet

* 85.Wordt preventieve gezondheid opgenomen in het meerjarenplan 2020 – 2025?

Als prioritaire doelstelling Als niet-prioritaire doelstelling

Als actieplan Als actie

  
Ik weet het niet

* 86.Hoe wordt preventieve gezondheid opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025? (meerdere antwoorden mogelijk)

Op basis van wettelijke richtlijnen Op basis van adviezen en cijfers geformuleerd door andere
overheidsinstellingen (bv. Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, WHO,
duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, Agentschap Binnenlands
Bestuur…)

Op basis van voorstellen/advies/procesbegeleiding/consultancy van
organisaties en expertisecentra (bv. Logo’s, VVSG, Gezond Leven,
VAD, CAW, CGG…)

Op basis van gegevens (problematieken, wensen, verwachtingen…)
die we verzamelden bij de inwoners

Op basis van een participatietraject met inwoners Op basis van een evaluatie van het preventieve gezondheidsbeleid
van het vorige meerjarenplan 2014-2019.

Op basis van discussie op CBS (college van burgemeester en
schepenen)- en/of gemeenteraad

Op basis van adviezen geformuleerd door ambtenaren

* 87.Op basis waarvan werd preventieve gezondheid opgenomen in het meerjarenplan? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Op basis van adviezen van de gemeentelijke adviesraden Geen van bovenstaande

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

Voeding Beweging

Sedentair gedrag Roken

Alcohol Drugs

Mentaal welbevinden en veerkracht Gezondheid in het algemeen

Een ander thema dan bovenstaande gezondheidsthema’s, namelijk:

 

  
Ik weet het niet

* 88.Welke gezondheidsthema’s worden opgenomen in het meerjarenplan 2020 – 2025? (meerdere antwoorden mogelijk)

Neen Ja

  
Ik weet het niet

* 89.Heeft jouw gemeente naast het meerjarenplan nog een bijkomend (preventief) gezondheidsactieplan?

Naam contactpersoon

Adres lokaal bestuur (voor levering fruitmand)

E-mail contactpersoon (voor bekendmaking winnaars)

90. Zoals meegedeeld, maakt u kans op 1 van de 50 fruitabonnementen van Fruitsnacks. Dit houdt in dat er bij de winnende lokale
besturen gedurende 1 maand wekelijks een fruitmand van 5kg zal geleverd worden. 
Om deze fruitabonnementen te verloten hebben we uw contactinfo nodig:

BEDANKT! 
 
Alle vragen zijn ingevuld. Waarvoor onze dank. Deze informatie is waardevol en geeft ons een kijk op hoe het gesteld is met het gezondheidsbeleid bij
gemeenten in Vlaanderen.
 
Een succesvol gezondheidsbeleid bestaat uit een mix van acties die een samenhangend geheel vormen. Het uitrollen van een lokaal gezondheidsbeleid doe je
niet in één-twee-drie. Het is een langdurig proces waarin je als gemeente stap voor stap evolueert van losse gezondheidsacties naar een samenhangend beleid
met als doel de gezondheid van de inwoners te bevorderen.
 
Hier kan je het verslag van jouw eigen antwoorden raadplegen en opslaan. Zo krijg je een mooi overzicht van het (preventief) gezondheidsbeleid van jouw
gemeente. De materialen en tips van Gezonde Gemeente, zoals de gezondheidsmatrix en inspiratiegidsen, kunnen je hier perfect helpen bij het verder
uitbouwen of optimaliseren van je gezondheidsbeleid. Gezond Leven inventariseerde ook alle bronnen waar je lokale en Vlaamse gezondheidscijfers kan
raadplegen in een overzichtelijke publicatie.
Nam jouw gemeente- en/of OCMW-bestuur deel aan de vorige indicatorenbevraging lokale besturen in 2016, dan kan je ook dat verslag hier opnieuw
downloaden:  GEMEENTE I OCMW. Misschien interessant om even naast het verslag van deze editie te leggen.
 
Door het verslag van de bevraging te delen met jouw Logo, hét centrale aanspreekpunt voor al jouw vragen rond gezondheid, krijg je de uitgelezen kans om
jouw gezondheidsbeleid naar een hoger niveau te tillen. Een team van gezondheidsexperts, elk met hun eigen specialisatie, staat klaar om jouw
gezondheidsbeleid te analyseren en om te zetten in concrete actieplannen, dit op maat van jouw lokaal bestuur”. 
 

Ik wil het verslag van deze bevraging NIET delen met mijn Logo

91. Vink onderstaand vakje enkel aan indien u het verslag van deze bevraging NIET wenst te delen met uw Logo
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BEDANKT!

Indien je verder nog vragen hebt, kan je onze FAQ bekijken. Maar je kan ook steeds Pieter Debognies van Gezond Leven contacteren:

 

Pieter Debognies,

projectmedewerker indicatorenbevraging lokale besturen

pieter.debognies@gezondleven.be

02/486 78 14
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