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1 Inleiding 

Eén van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid voor preventieve 

gezondheidszorg zijn de gezondheidsdoelstellingen. Op deze manier wil de Vlaamse overheid 

de kwaliteit bevorderen van de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel. De 

gezondheidsdoelstellingen zijn een basis om werkzame strategieën en acties vast te leggen, ze 

bevorderen de samenwerking tussen de actoren en beogen zo een maximale vooruitgang voor 

de gezondheidsproblemen die zich in Vlaanderen voordoen. 

Met de driejaarlijkse indicatorenbevraging voor lokale besturen (gemeenten en OCMW’s) 

gebeurt een monitoring van de gezondheidsdoelstellingen en het (preventieve) 

gezondheidsbeleid bij lokale besturen. Op basis van relevante indicatoren wordt gekeken 

hoe de Vlaamse gemeenten1 en OCMW’s de voorbije drie jaar hun gezondheidsbeleid invulden, 

meer specifiek voor de (meeste) gezondheidsthema’s waarover een gezondheidsdoelstelling is 

geformuleerd. Deze bevraging vormt niet enkel een stand van zaken van 

gezondheidsbevordering in de Vlaamse gemeenten en OCMW’s, maar geeft beleid, 

partnerorganisaties, Logo’s en terreinorganisaties2 feedback over hun werking en helpt hen 

om naar de toekomst gefundeerde keuzes te maken. Op die manier sluit deze bevraging ook 

aan bij het opzet van de kadermethodiek Gezonde Gemeente die erop gericht is lokale 

besturen te helpen bij het ontwikkelen en versterken van een lokaal gezondheidsbeleid. Zo 

bevraagt de vragenlijst dan ook de randvoorwaarden die nodig zijn voor de succesvolle 

ontwikkeling van een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid, verder steeds vermeld als de 

procescomponenten. Deze randvoorwaarden zitten vervat in de groeimeter van Gezonde 

Gemeente3. Per thema wordt er bovendien een beeld geschetst door het bevragen van de 

strategieën om aan gezondheid te werken (informeren en sensibiliseren, aanbod, regels en 

handhaving, zorg en begeleiding), verder als de beleidscomponenten benoemd. Dit zijn de 

strategieën volgens de gezondheidsmatrix. 

Om een goede opvolging van deze indicatoren mogelijk te maken zette het VIGeZ in opdracht 

van de Vlaamse overheid een longitudinale gegevensverzameling op over het gevoerde 

gezondheidsbeleid in de Vlaamse gemeenten. In 2009 werd de eerste 

indicatorenbevraging bij gemeenten en OCMW’s uitgevoerd, rond de thema’s tabak, voeding 

en beweging. Waarbij in vorige jaren deze setting enkel werd behandeld als bedrijf en er alleen 

werd gevraagd naar het gezondheidsbeleid bij het eigen personeel, kwam in 2009 ook het 

gezondheidsbeleid naar de inwoners en naar de bezoekers en residenten van OCMW-diensten 

aan bod. Aangezien deze bevraging in 2009 nog in zijn kinderschoenen stond, werd de 

vragenlijst in 2013 sterk uitgebreid. De aandacht voor het geïntegreerde, thema-

overstijgende gezondheidsbeleid werd versterkt. De bevraagde procescomponenten werden 

uitgebreid. Voor 2013 werden ook de gezondheidsthema’s alcohol en drugs, gezondheid en 

milieu (in beperkte mate), mentaal welbevinden (in beperkte mate) en suïcidepreventie (in 

beperkte mate) toegevoegd. Hierdoor ontstond een nieuwe samenwerking met de Vereniging 

voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD), om de bevraging rond alcohol en drugs te 

                                        
1 Met de officiële term ‘gemeente’ doelen we ook op ‘stad’.  
2 Zie: https://www.zorg-en-gezondheid.be/organisaties-met-terreinwerking  
3 http://www.gezondegemeente.be/gezonde-gemeente/de-gezonde-gemeente-tools#groeimeter  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/organisaties-met-terreinwerking
http://www.gezondegemeente.be/gezonde-gemeente/de-gezonde-gemeente-tools#groeimeter
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stofferen. 

 

In de huidige indicatorenmeting (2016) werd ervoor gekozen de vragenlijst uit 2013 zoveel 

mogelijk te behouden om de vergelijking tussen de jaren mogelijk te maken. De bevraging 

van het thema overstijgende, geïntegreerde gezondheidsbeleid werd nog sterker afgestemd 

op de kadermethodiek Gezonde Gemeente (www.gezondegemeente.be). Daarnaast was er 

een uitbreiding van de bevraagde gezondheidsthema’s met sedentair gedrag en valpreventie. 

Gezondheid en milieu en mentaal welbevinden werden opgenomen als volwaardige thema’s, 

tegenover een beperkte bevraging in 2013. De thema’s suïcidepreventie, 

bevolkingsonderzoeken, vaccinaties en zorgtoegankelijkheid werden in beperkte mate 

bevraagd. 

Voor lokale besturen zijn onderstaande indicatoren weerhouden in de indicatorenbevraging die 

begin 2016 werd afgenomen: 

 Aantal en kenmerken van gemeenten/OCMW’s die een actiever of minder actief 

algemeen gezondheids-(bevorderend) beleid voeren. De (proces)componenten 

die hieronder vallen zijn: langetermijnvisie, capaciteit en bestuurskracht, intersectorale 

samenwerking, burgerparticipatie en communicatie. Dit zijn ook de procescomponenten 

(ook succescomponenten genoemd) uit de kadermethodiek Gezonde Gemeente. Wie 

hiermee vertrouwd is, merkt dat de succescomponenten ‘Het lokaal bestuur als 

voorbeeld’ en ‘Een mix van acties’ ontbreken. Dat komt omdat deze twee componenten 

hier niet bevraagd werden. ‘Een mix van acties’ is onderdeel van de themavragenlijsten 

en ‘het lokaal bestuur als voorbeeld’ is onderdeel van de bevraging bij bedrijven. 

 Aantal en kenmerken van gemeenten/OCMW’s die een actiever of minder actief beleid 

voeren rond gezondheid en milieu. De componenten van een beleid rond 

gezondheid en milieu zijn: aanbod, informatie en sensibilisering, reglementering en zorg 

en begeleiding. 

 Aantal en kenmerken van gemeenten/OCMW’s die een actiever of minder actief beleid 

voeren rond evenwichtige voeding. De componenten van een beleid rond 

evenwichtige voeding zijn: aanbod van een gevarieerde en evenwichtige voeding, 

informatie en sensibilisering en reglementering. 

 Aantal en kenmerken van gemeenten/OCMW’s die een actiever of minder actief beleid 

voeren rond beweging en sedentair gedrag. De componenten van een beleid rond 

beweging en sedentair gedrag zijn: aanbod, informatie en sensibilisering en 

reglementering. 

 Aantal en kenmerken van gemeenten/OCMW’s die een actiever of minder actief 

rookbeleid voeren. De componenten die hieronder vallen zijn: informatie en 

sensibilisering, reglementering, zorg en begeleiding. 

 Aantal en kenmerken van gemeenten/OCMW’s die een actiever of minder actief 

beleid voeren rond alcohol en drugs. De componenten van een beleid rond alcohol 

en drugs zijn: informatie en sensibiliseren, regelgeving/handhaving, structurele 

maatregelen en begeleiding/ hulpverlening. 

 Aantal en kenmerken van gemeenten/OCMW’s die een actiever of minder actief beleid 

rond mentaal welbevinden voeren. De componenten die hieronder vallen zijn: 

http://www.gezondegemeente.be/
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informatie en sensibilisering, aanbod, reglementering en zorg en begeleiding. 
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 Aantal en kenmerken van gemeenten/OCMW’s die een actiever of minder actief beleid 

voeren rond valpreventie. De componenten van een beleid rond valpreventie zijn: 

aanbod, informatie en sensibilisering en reglementering. 

Opzet en uitvoering van de meting 

Vragenlijst 

Bij het opstellen van de meetinstrumenten voor de indicatoren van het rook-, bewegings-, 

voedings- en alcohol en drugbeleid van een gemeente/OCMW werd vertrokken vanuit de 

vragenlijsten zoals die samengesteld waren in 2013. Deze lijsten werden verder verfijnd en 

uitgebreid op vlak van inhoud en vorm. Voor de nieuwe, bijkomende thema’s, werd bij het 

opstellen van de vragen overeenstemming gezocht met eerder bevraagde thema’s. Net zoals 

in 2013 werd er beslist om de bevraging naar het gezondheidsbeleid bij het personeel van 

gemeenten en OCMW’s af te splitsen van de bevraging naar het beleid voor de bevolking, 

aangezien hiervoor andere ambtenaren verantwoordelijk zijn. Zo werden de gemeenten en 

OCMW’s als onderdeel van de bevraging naar bedrijven genomen en kregen zij volledig 

dezelfde vragenlijst voorgeschoteld omtrent hun gezondheidsbeleid voor het eigen personeel. 

Dit rapport betreft de bevraging naar het gezondheidsbeleid voor de bevolking.  

De bevraagde proces- en beleidscomponenten worden beschouwd als kritische 

succesfactoren van een goed gezondheidsbeleid rond gezondheid en milieu, voeding, beweging 

en sedentair gedrag, roken, alcohol en drugs, valpreventie en mentaal welbevinden. De 

bevraging naar deze twee soorten componenten werd opgesplitst, waarbij de 

procescomponenten over de thema’s heen werden bevraagd en de beleidscomponenten binnen 

de thema specifieke vragenlijsten werden aangehaald. 

In elke vragenlijst werden verder ook beschrijvende gemeente- en OCMW-kenmerken 

(nl. aantal inwoners, aantal gemandateerden en loontrekkenden, …) opgenomen. We hielden 

het aantal van deze beschrijvende items relatief beperkt. Het doel was immers voornamelijk 

een goede meting te verrichten van het gevoerde beleid. Bijkomend werden deze gegevens 

gebruikt om na te gaan of er op basis van deze kenmerken verschillen bestaan in het gevoerde 

gezondheidsbeleid. 

Net zoals bij eerdere versies werden de vragenlijsten geoptimaliseerd door een team van 

VIGeZ- en VAD-experts in setting lokale overheden, thema’s (evenwichtige voeding, 

lichaamsbeweging en sedentair gedrag, tabakspreventie, alcohol en drugs, gezondheid en 

milieu, mentaal welbevinden en valpreventie) en wetenschappelijke ondersteuning. 

De VIGeZ- en VAD-experts voorzagen de uiteindelijke versies van de vragenlijsten ten slotte van 

een scoring. Alle antwoorden binnen de vraag krijgen zo een score toegewezen die aangeeft 

in welke mate de gemeente/het OCMW aan een gezondheids-(bevorderend) beleid werkt. 

Verder werd ook een weging toegekend aan alle vragen in de vragenlijst, binnen eenzelfde 

proces- of beleidscomponent. Op deze manier krijgen vragen die meer prototypisch of van 

groter belang zijn voor een degelijk thematisch of geïntegreerd gezondheidsbeleid ook een 

grotere weerslag op de schaalscores per component. Tot slot kregen ook de verschillende 

componentscores een weging toegekend binnen de totaalscore. Het spreekt immers voor zich 
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dat bijvoorbeeld het concrete aanbod van voeding een directe, sterke invloed uitoefent op het 

consumeergedrag, bij een relatieve weging moet daar dus rekening mee gehouden worden. 

De scores die worden vermeld in het rapport zijn opnieuw opgesteld door de VIGeZ- en VAD-

experts en doen recht aan de veranderingen op inhoudelijk en vormelijk vlak en zijn dus een 

uitdrukking van de mate waarin een gezondheidsbeleid is uitgebouwd volgens de huidige visie. 

In tegenstelling tot de indicatorenmeting van 2013, werden er in 2016 opnieuw LINK-scores 

berekend, welke een vergelijking tussen de huidige en vorige indicatorenmeting mogelijk 

maken. Om deze scores op een constructieve manier te berekenen moet er genoeg overlap 

zijn tussen de vragen en antwoordcategorieën uit de twee versies van de vragenlijst. Bij het 

herwerken van de vragenlijst werd hier dan ook uitdrukkelijk mee rekening gehouden. 

Wanneer volgens strikt logische criteria een vraag van 2016 deduceerbaar was tot een vraag 

van 2013, werd die vraag opgenomen in de berekening van de betreffende component en 

dus ook de totaalscore. Dus voor wat volgt zal gesproken worden van “LINK-scores‟ wanneer 

er wordt vergeleken tussen beide jaartallen en van “scores‟ wanneer 2016 op zich wordt 

beschouwd. Voor de interpretatie van de evoluties over jaartallen moet men dus ietwat 

nuancerend in het achterhoofd houden dat LINK-scores benaderingen zijn van de “echte 

scores‟. Uiteraard zijn voor de berekening van de componenten via de LINK-scores de meest 

fundamentele vragen opgenomen zodat de evolutie-uitspraken nog steeds zinvol 

interpreteerbaar zijn. Verdere verduidelijking van de evoluties en trends zal steeds voorzien 

worden door de beschrijving van de resultaten op vraagniveau.  

Steekproefselectie 

Alle Vlaamse gemeenten en OCMW’s werden aangeschreven. De e-mailadressen van de 

gezondheidsambtenaar of andere contactpersoon (preventie-, welzijns-, communicatie-

medewerker, ,..) bij de gemeente en het OCMW werden verzameld vanuit VIGeZ en Logo’s. 

Voor de gemeenten en OCMW’s die het charter Gezonde Gemeente hebben ondertekend werd 

er aan de Logo’s gevraagd hun contactpersoon hierin op te geven.  

Procedure 

Net zoals bij vorige indicatorenbevragingen wordt de anonimiteit van de deelnemende 

gemeenten/OCMW’s gewaarborgd. 

De concrete uitvoering van de enquête gebeurde, net zoals in voorbije jaren, volledig online. 

Alle gemeenten en OCMW’s werden per mail uitgenodigd deel te nemen aan de bevraging. Via 

een weblink konden zij de vragenlijst invullen. Binnen deze vragenlijst moest er op elke vraag 

een antwoord gegeven worden alvorens men verder kon gaan. Op deze manier kon er 

gegarandeerd worden dat bepaalde onderdelen van de vragenlijst niet systematisch werden 

overgeslagen en hierop een te lage respons zou verkregen worden. Naast de mogelijkheid om 

te pauzeren gedurende het invullen in de vragenlijst, werd bij de startpagina de mogelijkheid 

gegeven de volledige vragenlijst allereerst te bekijken en af te drukken. Op die manier wilden 

we de invuller stimuleren andere medewerkers of documenten te raadplegen en zo de 

vragenlijst kwaliteitsvoller in te vullen. In 2013 werd namelijk een korte bijkomende bevraging 

uitgevoerd naar de redenen van de hoge non-respons bij OCMW’s. Het raadplegen van 

verschillende medewerkers werd aangegeven als één van de moeilijkheden van de 
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indicatorenbevraging. Aan de hand van voorgaande aanpassingen hopen we hier iets aan te 

kunnen verhelpen. Tezamen met een kwaliteitsvolle adressenlijst, ditmaal opgesteld in nauwe 

samenwerking met de Logo’s. 

De vragenlijst werd opengesteld van 10/02/2016 tot 08/04/2016. Binnen deze 

invulperiode werd er tweemaal een herinnering verstuurd naar de gemeenten/OCMW’s die de 

vragenlijst nog niet hadden ingevuld met de vraag dit alsnog te doen. 

Net zoals bij de vorige afnames zal ook dit keer een feedbackprocedure worden opgezet 

voor de gemeenten en OCMW’s. De procedure zal bestaan uit een gebruiksvriendelijke online 

database met daarin de scores van de gemeente/het OCMW, vergeleken met ‘de gemiddelde 

andere’, alsook beoordelingen over alle individuele antwoorden. Enkel de gemeenten/OCMW’s 

die deelnamen aan de bevraging zullen, via een persoonlijk paswoord, toegang krijgen tot de 

eigen resultaten op deze online database. Met deze feedback kunnen Logo’s op vraag van een 

gemeente/OCMW individueel feedback geven over de gemeten aspecten van haar beleid en 

mogelijke verbeterpunten opsporen. 

Respons en representativiteit 

Van de 308 Vlaamse gemeenten hebben 156 besturen de vragenlijst beantwoord 

(response rate: 51 %). Dit is een daling van 18 %, in vergelijking met de 

indicatorenbevraging van 2013. Van de 3084 Vlaamse OCMW’s hebben 128 de vragenlijst 

ingevuld (response rate: 42 %). Ook dit is een daling, van 7 %, in vergelijking met 2013. 

Toch hoeft deze daling niet verontrustend te zijn wetende dat de gemiddelde respons van online 

vragenlijsten op 20 % ligt. Iets waar deze bevraging dus nog sterk boven zit. Een mogelijke 

verklaring voor de daling is de lengte van de vragenlijst (gemiddelde invultijd van volledige 

vragenlijst: 70 minuten). Naar de toekomst toe zal de afweging moeten gemaakt worden tussen 

het aantal bevraagde thema’s en de uitgebreidheid enerzijds en de respons anderzijds.  

Door het inbouwen van de volledigheidscontrole5 bij het invullen van de vragenlijst, is de 

respons gedaald naar het einde van de enquête toe. Zo vulden 112 van de oorspronkelijk  

156 gemeenten (response rate: 36 %) de volledige vragenlijst in. Bij de OCMW’s is dit nog 

74 van de oorspronkelijk 128 (response rate: 24 %). Ondanks een daling, tegenover 2013, 

in algemene respons zien we een lichte stijging tegenover 2013, bij de OCMW’s in respons 

bij de volledig ingevulde vragenlijsten. De samenwerking met de Logo’s omtrent promotie 

en hulp bij het invullen van de vragenlijst kan hier zeker een verklarende factor voor zijn. 

De representativiteit van de data met de Vlaamse populatie van gemeenten en OCMW’s 

werd op verschillende identificatiekenmerken van de gemeenten en OCMW’s afgetoetst6, door 

middel van Chi² toetsen. Zowel voor provinciale spreiding, grootte van de gemeente (aantal 

inwoners) als bevolkingsdichtheid7 werd geen representatieve gelijkenis met de totale situatie 

van de Vlaamse gemeenten en OCMW’s gevonden. Het aantal gemeenten en OCMW’s in onze 

                                        
4 1 OCMW werd niet uitgenodigd gezien deze contactpersoon zich reeds bij de enquêteprovider Checkmarket had 
uitgeschreven voor het ontvangen van enquêtes. 
5 Binnen de vragenlijst moest er op elke vraag een antwoord gegeven worden alvorens men verder kon gaan. 
6 Hier zal verder in het rapport, bij de beschrijving van deze identificatiekenmerken, verder worden op ingegaan. 
7 Aantal inwoners per km² 
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data (N) is echter te klein om hier wegingen op toe te passen. Dit zou de data te sterk 

beïnvloeden. Bovendien zijn de verschillen tussen de data en de Vlaamse populatie erg klein 8.  

Voor de gemeenten zien we een kleine ondervertegenwoordiging van gemeenten uit Vlaams-

Brabant en uit West-Vlaanderen. Alsook een kleine oververtegenwoordiging van gemeenten 

met meer dan 50.000 inwoners en een kleine ondervertegenwoordiging van gemeenten met 

minder dan 10.000 inwoners. Voor OCMW’s zien we een kleine ondervertegenwoordiging van 

OCMW’s uit Oost-Vlaanderen en een kleine oververtegenwoordiging van OCMW’s uit Vlaams-

Brabant. Alsook een kleine ondervertegenwoordiging van OCMW’s met minder dan 10.000 

inwoners en deze met een bevolkingsdichtheid van minder dan 500 inwoners per km². En een 

kleine oververtegenwoordiging van OCMW’s met een inwonersaantal tussen 20.000 en 50.000 

en deze met een bevolkingsdichtheid tussen 500 en 1.000 inwoners per km². 

Zoals eerder gemeld zien we een lichte daling in aantal respondenten op verschillende punten 

in de vragenlijst, vanwege de volledigheidscontrole. Daarom werd ook op deze plaatsen de 

representativiteit nagegaan. De bovenstaande bevindingen omtrent representativiteit bleven 

daarbij behouden; er werd vastgesteld dat de uitval niet selectief gebeurt. Voor het berekenen 

van de scores werden telkens deze gemeente/OCMW’s in rekening gebracht die het 

desbetreffende deel volledig hebben ingevuld. 

We kunnen strikt genomen niet volledig uitsluiten dat respondenten zich onderscheiden van 

non-respondenten wat de kwaliteit van het beleid betreft. Zo kan het zijn dat enkel de 

gemeenten/OCMW’s die reeds goed bezig zijn de bevraging invulden. Op basis van de 

resultaten kunnen we er echter vanuit gaan dat dit niet het geval is. 

Opkuisen data 

Er werden geen fouten of onregelmatigheden gevonden in de data. De opkuis van de data 

was niet nodig. 

Betrouwbaarheidsinterval 

We besluiten deze inleiding met een belangrijke opmerking over de interpretatie van de 

resultaten. Voor een correcte interpretatie van het cijfermateriaal is het belangrijk in het 

achterhoofd te houden dat de cijfers afkomstig zijn uit een steekproef van de Vlaamse 

gemeenten en OCMW’s. Dat impliceert dat de hier weergegeven percentages niet rechtstreeks 

geïnterpreteerd kunnen worden als percentages van alle Vlaamse gemeenten/OCMW’s. Ze 

geven enkel de verdeling in de gerealiseerde steekproef weer. Om steekproeffluctuaties in 

rekening te brengen moeten we: 

 voor de data uit de gemeenten, rond elk percentagepunt een interval trekken door  

7,4 percentagepunten af te trekken en op te tellen; 

 voor de data afkomstig uit de OCMW’s is dit een interval met optellen en aftrekken 

van 10 percentagepunten. Door de lagere respons bij de OCMW’s ligt dit percentagepunt 

hoger. 

  

                                        
8 Het gaat hier voornamelijk om verschillen van 5%. 
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Op die manier kan er met 95 % betrouwbaarheid gesteld worden dat het percentage van 

alle Vlaamse gemeenten en OCMW’s in het berekende interval ligt. 

Kenmerken van de deelnemende gemeenten en OCMW’s 

Bij de gemeenten zien we voornamelijk uitvoerende welzijns- (37 %) en 

gezondheidsambtenaren (31 %) als invullers van de vragenlijst. 16 % van de respondenten 

is de schepen bevoegd voor gezondheid. Bovendien gaf nog 29 % van de respondenten aan 

zijn of haar functie niet terug te vinden bij de voorgestelde antwoordcategorieën. De functies 

die dan worden opgegeven zijn erg divers, van administratieve functies, naar sociale diensten, 

medewerkers binnen functies met senioren, jeugd of vrije tijd. Bij OCMW’s zijn maatschappelijk 

assistenten (24 %), secretarissen (22 %) en ook OCMW-voorzitters (12 %) voornamelijk 

vertegenwoordigd. Ook hier zien we een groot aantal respondenten (31 %) die hun eigen 

functie niet terugvinden in de vooropgestelde lijst. In de zelf ingevulde functies zien we ook 

bij OCMW’s een grote diversiteit, zoals functies binnen de sociale dienst, sociaal beleid of  

gezondheid en welzijn. 

In vergelijking met 2013 zien we voor gemeenten een grote gelijkenis wat betreft de functie 

van de invuller. Voor OCMW’s echter zien we toch een verschuiving in de functie van de 

invullers. Terwijl er in 2013 voornamelijk preventieadviseurs deelnamen aan de bevraging  

(21 %), zijn deze in 2016 nauwelijks nog aanwezig (2 %). Het toevoegen van de categorie 

maatschappelijk assistent in 2016 heeft de invullers duidelijkheid gebracht. Het optimaliseren 

van de adressenlijst kan hiertoe bijgedragen hebben. De groep van voorzitters en secretarissen 

is nog steeds in grote mate aanwezig.  

De verdeling van respondenten naargelang aantal inwoners is sterk gelijklopend tegenover 

2013. 24 % van de besturen heeft minder dan 10 000 inwoners, 66 % minder dan 20.000. 

Ook de grotere gemeenten en steden zijn voldoende vertegenwoordigd. Zo maken 

bijvoorbeeld 12 van de 13 centrumsteden deel uit van de respondenten bij gemeenten, bij 

OCMW’s zijn dit 9 van de 13 centrumsteden. Bij de OCMW’s komen we op 61 % kleinere 

gemeenten (<20.000 inwoners) en 39 % middelgrote (tot 100.000 inwoners). Zoals reeds bij 

de representativiteit besproken zien we dus voor zowel gemeenten als OCMW’s een kleine 

ondervertegenwoordiging van kleine gemeenten (<10.000 inwoners).  
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Een tweede indicator voor de gemeenteomvang betreft het aantal gemandateerden (dat 

onmiddellijk uit het inwonersaantal volgt) en het aantal loontrekkenden (uitgedrukt in VTE). 

Deze informatie werd opgevraagd bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.  Vermits we zowel 

gemeenten met minder dan 5.000 inwoners als (groot-)steden in de respondenten hebben, is 

een sterke spreiding van deze gegevens niet verwonderlijk. We berekenden daarom niet het 

gemiddelde maar de mediaan. Dit geeft ons een uitzuivering voor extreme waarden van grote 

steden. Voor de gemandateerden bij de gemeenten komen we daarbij op 25 VTE (minimum: 

7, maximum: 55) en voor loontrekkenden op 101 VTE (minimum: 0,16; maximum: 4980,87). 

De OCMW’s komen op iets lagere mediaanwaarden, respectievelijk 11 VTE voor de 

gemandateerden (minimum: 9, maximum: 13), 79 VTE voor de loontrekkenden (minimum: 0; 

maximum: 1157,12). 

Het hoeft geen betoog dat bij deze diversiteit in bevolkingsomvang en in bestuurscapaciteit 

van de lokale besturen zowel de aanwezige gezondheidsbehoeften als de mogelijkheden om 

gezondheidsacties te ondernemen en een integraal gezondheidsbeleid te voeren, erg 

uiteenlopend zijn. Een pleidooi voor maatwerk is dan ook een open deur instampen. 

2 Toepassing van Gezonde Gemeente 

Met de uitrol van het decreet lokaal sociaal beleid in 2007 deden heel wat Vlaamse gemeenten 

en OCMW’s extra inspanningen op vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Toch 

stelden veel gemeenten en OCMW’s vast dat een duidelijke langetermijnvisie op preventieve 

gezondheid nog ontbrak. Geïnspireerd op de successen in de regio Meetjesland met het 

groeilabel ‘Gezonde Gemeente’ tussen 2007 en 2012, is het Vlaams Instituut voor 

Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) samen met de Vlaamse Logo’s (Lokaal 

Gezondheidsoverleg) vanaf april 2013 gestart met de brede uitrol van een kadermethodiek 

Gezonde Gemeente (www.gezondegemeente.be). Het VIGeZ en de Logo’s helpen, adviseren 

en ondersteunen ondertussen 271 gemeenten en OCMW’s in hun streven naar een meer 

gezonde gemeente. Dat is een gemeente waar iedereen maximale kansen en stimulansen 

krijgt om gezond te leven in een gezonde omgeving. Met de kadermethodiek Gezonde 

Gemeente sluiten we aan bij de principes van de beleids- en beheerscyclus. Subsidiariteit,  

planlastvermindering, lokale autonomie, integraliteit en beleidsvrijheid zijn daarom ook de 
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uitgangspunten en succesformules van dit project.  

Meer informatie over Gezonde Gemeente en de instrumenten daarbij vindt u op 

www.gezondegemeente.be  

Aan alle lokale besturen die de vragenlijst invulden werd gevraagd of zij Gezonde Gemeente 

gebruikten om hun gezondheidsbeleid binnen de gemeente of het OCMW uit te bouwen. 9 op 

de 10 Vlaamse gemeenten en 7 op de 10 OCMW’s die deze vraag invulden, gaven aan Gezonde 

Gemeente te gebruiken om hun gezondheidsbeleid uit te bouwen. 1 gemeente en 6 OCMW’s 

gaven aan dit antwoord niet te kennen: mogelijks omdat zij niet gekend zijn met Gezonde 

Gemeente?  

  

Aan de gemeenten en OCMW’s die aangaven Gezonde Gemeente niet te gebruiken, werd 

gevraagd welke redenen hiervoor van toepassing zijn.  

7 Gemeenten en 22 OCMW’s gaven een of meerdere redenen op waarom zij Gezonde 

Gemeente niet gebruiken. Bij gemeenten zien we vooral het ontbreken van een ambtenaar 

om dit adequaat op te volgen en het feit dat gezondheid op dit ogenblik geen prioritair thema 

is. Bij de OCMW’s worden overwegend andere redenen aangehaald (bv. Gezondheid is de 

opdracht van de gemeente of we beperken ons tot enkele losse acties per jaar). 7 OCMW’s 

gaven ook aan Gezonde Gemeente niet te kennen. 3 OCMW’s gaven ook nog aan dat dit niet 

de verantwoordelijkheid is van het OCMW (‘andere’).  
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Aan alle lokale besturen (137 gemeenten en 79 OCMW’s) die gebruik maken van Gezonde 

Gemeente werd gevraagd voor welke gezondheidsthema’s zij Gezonde Gemeente gebruiken.  
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Bij de gemeenten staat het thema beweging met stip op één. 81 % van de respondenten bij 

de gemeenten gaf aan hieraan te werken. Beweging wordt gevolgd door valpreventie (72 %) 

en borstkankerpreventie (69 %).  

Bij de OCMW’s zien we valpreventie als meest gekozen thema (76 %) gevolgd door beweging 

(72 %) en borstkanker (65 %).  

Thema’s die op dit ogenblik minder een plaats krijgen in Gezonde Gemeente, zijn gamen, 

gokken en psychofarmaca.  
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Besluit toepassing Gezonde Gemeente 

Het merendeel van de respondenten zowel bij de gemeente- als bij de OCMW-besturen geeft 

aan Gezonde Gemeente te gebruiken om hun preventief gezondheidsbeleid vorm te geven. Bij 

de gemeenten zien we dat 91 % van respondenten hierop positief antwoordt. Bij de OCMW’s 
is dat 68 %.  

Dit onderzoek doet geen uitspraak over de wijze waarop zij Gezonde Gemeente gebruiken en 

over de vraag of Gezonde Gemeente hun beleid ook effectief faciliteert. Daarvoor zetten het 

VIGeZ en de Logo’s in het voorjaar 2017 een aparte bevraging op. Daarnaast zijn er nog de 

jaarlijkse rapporten met de analyses van de CIRRO-cijfers Gezonde Gemeente 

(registratiedatabank van het Agentschap Zorg en Gezondheid) en in 2017 de analyse van de 

lokale meerjarenplannen uit de databank van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze 

bijkomende onderzoeken en dit onderzoek samen zullen eind 2017 de tussentijdse evaluatie 

van Gezonde Gemeente uitmaken. Dit zal ons informatie geven voor eventuele bijsturingen en 

voeding voor bijkomende beleidsaanbevelingen.  

Op basis van het beperkt aantal respondenten dat antwoordde op de vraag waarom zij niet 

deelnemen aan Gezonde Gemeente zien we vooral het gebrek aan capaciteit (geen ambtenaar 

& geen tijd), het gegeven dat gezondheid geen prioriteit is voor het lokale beleid en dat 

gekeken wordt naar het andere bestuur voor het opnemen van deze opdracht. Dit laatste 

argument illustreert alvast de nood aan nog meer sensibilisering voor het feit dat gezondheid 

bij voorkeur een thema is dat door beide besturen opgenomen dient te worden. Een boeiende 

zeer recente grafiek hierbij is deze uit het VRIND-rapport 2016 (VRIND,2016) waarin we zien 
dat gezondheid voor de Vlaming wel degelijk een prioritair thema is.  

 

 

 

Verder leren wij uit deze beperkte vragenset dat er nog thema’s achterophinken voor wat 

betreft hun lokale integratie in Gezonde Gemeente. Afspraken, incentives en afstemming op 
Vlaams, regionaal en lokaal niveau kunnen, volgens ons, dit euvel verhelpen.  
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3 Voeren Vlaamse lokale besturen een kwalitatief algemeen 

gezondheidsbeleid?  

Organiseren lokale besturen losstaande en eenmalige initiatieven rond 
gezondheidsthema’s of zetten ze in op het voeren van een kwaliteitsvol 
gezondheidsbeleid? 

Om dit te kunnen achterhalen, dienen we na te gaan in hoeverre de lokale besturen hiervoor 

een gestructureerd en dus samenhangend proces volgen. In dit proces worden 7 onderdelen 

(ook wel procescomponenten genoemd) onderscheiden: langetermijnvisie, bestuurskracht, 

intersectorale samenwerking, burgerparticipatie, communicatie, interventiemix en 

voorbeeldfunctie. We kunnen ze beschouwen als de kritische succesfactoren voor lokale 

besturen om gezondheidsbevordering op een kwaliteitsvolle manier te integreren in hun 

integraal en duurzaam meerjarenplan. Dit zijn tevens de procescomponenten uit de 

kadermethodiek ‘Gezonde Gemeente’. Deze procescomponenten geven vorm aan de 

groeimeter9, een model met 5 groeistappen waarmee een lokaal bestuur zijn eigen 

gezondheidsbeleid kan aftoetsen en verbeteren. Voor meer achtergrondinformatie, literatuur 

en tips over elk van deze 7 procescomponenten verwijzen we naar de 7 tipfiches op de website 

van Gezonde Gemeente.  

 

De procescomponent ‘mix van acties’ werd opgenomen binnen de bevraging over de 

verschillende gezondheidsthema’s en zal daarom binnen dit onderdeel niet besproken worden. 

De procescomponent ‘voorbeeldfunctie’ die ook in de groeimeter van Gezonde Gemeente 

verschijnt, is opgenomen binnen de indicatorenmeting van het gezondheidsbeleid in 

organisaties en bedrijven. Voor elke andere procescomponent worden enkele vragen gesteld 

om een beter beeld te krijgen van het doorlopen proces binnen het lokaal bestuur: 

 Langetermijnvisie: worden gezondheidsthema’s opgenomen in de beleidsdocumenten? 

En welke lokale beleidsdomeinen houden reeds rekening met gezondheid?  

 Bestuurskracht: hoeveel tijd en middelen worden voorzien om te werken rond 

gezondheid? Van waar zijn deze middelen afkomstig en waarin worden ze geïnvesteerd? 

Is er een coördinator voor gezondheid in het lokaal bestuur? En indien ja, wie neemt 

deze taak op en hoeveel tijd wordt er voorzien om deze functie uit te oefenen? Worden 

er vormingen gevolgd? En zo ja, wie deed dit en voor welke thema’s? Op basis waarvan 

worden de prioriteiten om rond gezondheid te werken bepaald? En tot slot: wordt de 

werking rond gezondheid geëvalueerd?  

 Intersectorale samenwerking: Is er een werkgroep die werkt rond gezondheid of enkele 

gezondheidsthema’s? Zo ja, wie zit in de werkgroep, welke taken voeren zij uit en rond 

welke thema’s wordt gewerkt? Voor welke thema’s wordt er samengewerkt met externe 

organisaties? En welke taken neemt het lokaal bestuur en de externe partner op binnen 

die samenwerking?  

 Burgerparticipatie: Is het mogelijk voor de burger om feedback te geven, ideeën aan te 

reiken en klachten en vragen door te geven rond gezondheid? Zo ja, wordt hiermee dan 

rekening gehouden? Welke gegevens worden daarnaast nog verzameld om het 

gezondheidsbeleid vorm te geven en op welke manier?  

                                        
9 http://www.gezondegemeente.be/assets/uploads/pages/Gezonde_Gemeente_groeimeter.pdf   

http://www.gezondegemeente.be/assets/uploads/pages/Gezonde_Gemeente_groeimeter.pdf
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 Communicatie: hoe vaak wordt gezondheid geagendeerd op een gemeenteraad of een 

college van burgemeester en schepenen? Wie wordt geïnformeerd over wat er gebeurt 

in de gemeente rond gezondheid? En via welke kanalen worden zij geïnformeerd?  

Wat vind je voor elk van de procescomponenten terug binnen dit hoofdstuk?  

 Voor elke procescomponent wordt er een gemiddelde score en mediaan (op 10) 

berekend. Deze scores worden berekend op basis van de antwoorden op de vragen die 

bij deze procescomponent horen. Deze scores geven een idee van de kwaliteit van het 

beleid per procescomponent voor lokale besturen. Een score lager dan 5 op 10 wil echter 

niet zeggen dat de lokale besturen ‘gebuisd’ zijn voor dat onderdeel. De score wordt 

best geïnterpreteerd als een indicator die aanduidt hoeveel groeimarge nog mogelijk is 

voor de lokale besturen.  

 Daarnaast wordt voor elke procescomponent de vergelijking met 2013 gemaakt. Deze 

vergelijking gebeurt aan de hand van de ‘LINK-score’. Voor de berekening van de LINK-

score worden enkel identieke vragen die in beide jaren (zowel 2013 als 2016) bevraagd 

zijn, in rekening gebracht. Dit zorgt voor methodologisch correcte vergelijkingen. 

 Per procescomponent volgt er ook een korte toelichting of er verschillen zijn tussen 

lokale besturen met andere kenmerken (vb. aantal inwoners, centrumstad of geen 

centrumstad, …). 

 Voor elke procescomponent wordt beschreven welke vragen bepalend zijn voor de 

algemene score. De beschrijving van de antwoorden op deze vragen trachten de 

algemene score te verklaren, en trachten de opmerkelijkste veranderingen tegenover 

2013 in linkscores te verklaren.  

 In dit rapport wordt zowel het beleid van OCMW’s als steden en gemeenten onder de 

loep genomen. In dit hoofdstuk vind je dus voor elke procescomponent de resultaten 

van zowel steden & gemeenten als OCMW’s terug.  

Totaalscore voor de procescomponenten van een gezondheidsbeleid  

Daarenboven berekenen we een totaalscore (op 100). Deze wordt gevormd door de scores 

van de vijf opgesomde procescomponenten op te tellen, waarbij bestuurskracht het zwaarst 

doorweegt binnen het geheel. Ook hier maken we door de LINK-scores de vergelijking tussen 

2013 en 2016.  

Besluit  

Op het einde van dit hoofdstuk trekken we op basis van bovenstaande resultaten enkele 

besluiten over de kwaliteit van het algemene gezondheidsbeleid van lokale besturen.  
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Gezondheid: een gedeelde verantwoordelijkheid?  

Voor we de procescomponenten bespreken, bekijken we eerst de vraag over bij wie de 

bevoegdheid rond gezondheid ligt: is dat het OCMW-bestuur? Het gemeentebestuur? Of is het 

een wisselwerking tussen beide? Deze vraag werd gesteld aan alle lokale besturen die de 

vragenlijst invulden.  

We gaan ervan uit dat een samenwerking tussen de gemeente en het OCMW voor het 

gezondheidsbeleid de beste resultaten geeft. De doelgroepen die door beiden bereikt worden, 

zijn immers doorgaans complementair, alsook de lokale partners en de gebruikte 

communicatiekanalen. Hoewel gemeente en OCMW in de praktijk kunnen samenwerken, kan 

de eindverantwoordelijkheid toch toegewezen worden aan een van beide besturen. Deze vraag 

beschrijft de huidige situatie, bekeken vanuit een gemeente-kijk en een OCMW-kijk.  

  

 

54 % van de gemeenten en 60 % van de OCMW’s antwoordt dat de bevoegdheid rond 

gezondheid zowel bij het OCMW- als het gemeentebestuur ligt. Vanuit ons streven naar een 

meer gezamenlijke aanpak van het thema gezondheid, kunnen we tevreden zijn dat de 

meerderheid van beide besturen gezondheid als een gezamenlijke opdracht beschouwen. Toch 

antwoordt nog 41 % van de gemeenten en 24 % van de OCMW’s dat het gezondheidsbeleid 

een opdracht van de gemeente is. 16 % antwoordt van de OCMW’s en 5 % van de gemeenten 

dat dit een opdracht is van het OCMW. We merken op deze laatste vragen verschillende 

antwoorden bij gemeenten en OCMW’s. Duidt dit eventueel op onduidelijke afspraken tussen 

beide lokale besturen? Of toont dit aan dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt?  

Deze antwoorden zijn vrij gelijkaardig aan de antwoorden binnen de indicatorenbevraging van 

61; 41%

8; 5%

80; 54%

Bij wie ligt de bevoegdheid rond 
gezondheid? (antwoorden van de 

gemeenten - N = 149)

bij gemeentebestuur

bij OCMW

bij OCMW + gemeentebestuur

27; 24%
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gezondheid? (antwoorden van de 
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2013: 56 % van de gemeenten en 65 % van de OCMW’s antwoordde in 2013 dat de 

bevoegdheid bij zowel OCMW- als gemeentebestuur ligt. 37 % van de gemeenten en 22 % 

van de OCMW’s vulden in dat de gezondheidswerking door het gemeentebestuur opgenomen 

werd.  

3.1 Langetermijnvisie  

3.1.1 Score gemeentes  

Voor de procescomponent langetermijnvisie is de gemiddelde score voor gemeentes 4,2 op 

10. De mediaan is 3,92. De minimumscore is 0 en de maximumscore is 8,48. Deze score wordt 

bekomen door de antwoorden op 2 vragen samen te voegen (zie verder: sectie a tot b). Als 

we kijken naar de LINK-score zien we een stijging in de tijd (van 2013 naar 2016) voor de 

procescomponent langetermijnvisie.  

Grafiek: score voor langetermijnvisie. gemeentes (links) en OCMW’s (rechts). 

  
 

Op basis van de score op langetermijnvisie is het mogelijk om gemeentes onderling te 
vergelijken en te achterhalen welke types gemeentes meer of minder inzetten op het 
ontwikkelen of hebben van een langetermijnvisie voor gezondheid. De score voor deze 
component verschilt naargelang ligging, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid:  

 Ligging: Centrumsteden10 scoren significant hoger dan niet-centrumsteden: 

respectievelijk 6,42 op 10 ten opzichte van 4,01 op 10.  

 Aantal inwoners: Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren significant hoger 

dan gemeenten met minder dan 10.000 inwoners: respectievelijk 6,20 ten opzichte van 

3,73.  

 Bevolkingsdichtheid: Gemeenten met een bevolkingsdichtheid van meer dan 1500 

inwoners per km² scoren (6,94) significant hoger dan enerzijds gemeenten met minder 

dan 500 inwoners per km² (4,11) en anderzijds gemeenten met 1000 tot 1500 inwoners 

per km² (3,52).  

                                        
10 De 13 Vlaamse centrumsteden zijn: Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende, Roeselare, Kortrijk, Sint -Niklaas, 

Aalst, Leuven, Hasselt, Gent, Mechelen en Turnhout.  
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3.1.2 Score OCMW’s 

Voor OCMW’s zien we een iets lagere gemiddelde score (3,70 op 10) en mediaan (3,41) dan 
voor gemeentes. Net zoals de score voor gemeentes werd deze score vormgegeven door de 
antwoorden op twee vragen (zie verder: sectie a tot b). We zien (door de LINK-scores) 
echter geen significante vooruitgang van 2013 naar 2016 voor de procescomponent 
langetermijnvisie bij OCMW’s.  

 
Op basis van deze score is het mogelijk om OCMW’s onderling te vergelijken en te bepalen of 
bepaalde kenmerken een invloed uitoefenen op het doorlopen proces. Voor de 
procescomponent langetermijnvisie blijkt dit het geval te zijn voor de ligging: 

 Ligging: OCMW’s van centrumsteden scoren significant hoger dan OCMW’s van een 

niet-centrumstad, respectievelijk een score van 5,96 tegenover een score van 3,54.  

Andere kenmerken zoals aantal inwoners en bevolkingsdichtheid oefenen geen significante 
invloed uit op de score van de OCMW’s.  

 
IN WELKE BELEIDSDOCUMENTEN WORDEN GEZONDHEIDSTHEMA’S 
OPGENOMEN? 

Wanneer het gezondheidsbeleid een geïsoleerd beleidsdomein vormt, is de kans op duurzame 

verandering naar een gezondere leefstijl en een gezonde leefomgeving vrij gering. Omdat je 

dan weinig impact hebt op de gezondheidsdeterminanten die vanuit andere beleidsdomeinen 

vastgelegd worden, zoals bijvoorbeeld de stimulansen tot bewegen in de openbare ruimte. Om 

meer inzicht te krijgen in de huidige situatie bevroegen we de gemeenten en OCMW’s op welke 

wijze het gezondheidsbeleid opgenomen is in de ruimere beleidsplanning. Dit gingen we na 

door concreet aan alle 128 gemeenten en 90 OCMW’s te vragen in welke beleidsdocumenten 

(uit verschillende beleidsdomeinen) gezondheid opgenomen werd.  

In gemeenten 

De beleidsdocumenten waarin gezondheid het best vertegenwoordigd zijn (in dalende 

volgorde), zijn: meerjarenplan (met 77,3 % van de gemeentes), de jaarlijkse beleidsnota bij 

budget en het arbeidsreglement (met beide 53,9 % van de gemeentes). Meer dan 60 % van 

de gemeentes beschikt niet over een apart gezondheidsbeleidsplan, en ongeveer 1 op 5 heeft 

hierover geen idee. Dat een gemeente geen apart gezondheidsbeleidsplan heeft, hoeft echter 

geen probleem te vormen. Het is immers de bestuurlijke trend om minder sectorale plannen 

te schrijven, en alles in het meerjarenplan te integreren om zo te komen tot een meer integraal 

lokaal beleid.  
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Beleidsdocument Aantal 

gemeenten die 

vraag heeft 

ingevuld 

Aantal gemeenten dat één of 

meer gezondheidsthema’s in dit 

beleidsdocument heeft 

opgenomen 

= % van aantal 

gemeenten die 

vraag heeft 

ingevuld 

Meerjarenplan 128 99 77.3 % 

Jaarlijkse beleidsnota 

(doelstellingennota) bij 

budget 

128 69 53.9 % 

Arbeidsreglement/ 

rechtspositieregeling 

128 69 53.9 % 

Gemeentelijk 

mobiliteitsplan  

128 38 29.7 % 

Ruimtelijk structuurplan 128 23 18 % 

Ruimtelijk uitvoeringsplan  128 19 14.8 % 

Apart gezondheidsplan 

van de gemeente 

128 19 14.8 % 

Schoolvervoersplan 128 11 8.6 % 

 

Zoals reeds aangehaald neemt 77,3 % van de gemeenten gezondheid op in het meerjarenplan. 

Vergeleken met 2013, toen slechts in 27,4 % van de meerjarenplannen gezondheid 

opgenomen was, is dit een grote vooruitgang. De reden moet volgens ons gezocht worden in 

het feit dat in 2013 slechts weinig besturen al met BBC werkten en er op het moment van 

afname van de bevraging (voorjaar 2013) nog geen sprake was van Gezonde Gemeente.  

Wanneer we inzoomen op de verschillende thema’s, zien we dat meer dan de helft van de 

gemeenten binnen het meerjarenplan de gezondheidsthema’s ‘beweging’ en ‘gezondheid & 

milieu’ opneemt. Andere thema’s die ook opgenomen worden binnen het meerjarenplan (in 

dalende volgorde), zijn: evenwichtige voeding (42 %); mentaal welbevinden (41 %); a lcohol 

& drugs (39 %); bevolkingsonderzoek & borstkanker, dikkedarmkanker, baarmoederhals-

kanker (37 %); valpreventie (36 %); zorgtoegankelijkheid (34 %); vaccinaties (30 %); andere 

gezondheidsthema’s dan opgesomd (30 %); roken (28 %); sedentair gedrag (23 %) en 

suïcide-preventie (16 %).11  

Vergeleken met 2013 zien we voor alle thema’s die in 2013 ook bevraagd werden (met 

uitzondering van suïcide-preventie) een hoger percentage van gemeenten die dit opneemt in 

de meerjarenplanning. Er dient wel te worden bij vermeld dat er in 2013 heel wat ‘weet niet’ 

antwoordden (48 %), terwijl er in 2016 slechts 24 % dit deed. Hierdoor kan de vergelijking 

met 2013 niet helemaal gemaakt worden.  

                                        
11 In het voorjaar 2017 begeleidt het VIGeZ een stageopdracht 3de bachelor bestuurskunde UGent waar  een 

oefening gemaakt zal worden op de meerjarenplannen in de databank van het Agentschap Binnenlands Bestuur.  
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Positief is echter wel dat meer respondenten dan in 2013 op de hoogte zijn welke thema’s 

opgenomen werden in de meerjarenplanning.  

Binnen de jaarlijkse beleidsnota (doelstellingennota) bij budget zien we een gelijkaardige 

opname van de thema’s terugkomen. De percentages liggen over het algemeen wel lager. Zo 

worden de gezondheidsthema’s ‘beweging’ en ‘gezondheid & milieu’ respectievelijk bij 39 % 

van de gemeentes en bij 36 % van de gemeentes opgenomen binnen de jaarlijkse beleidsnota. 

Ook de thema’s evenwichtige voeding (32 %) en mentaal welbevinden (30 %) worden door 

heel wat gemeenten opgenomen in de jaarlijkse beleidsnota.  

Binnen het arbeidsreglement of de rechtspositieregeling zijn dit de gezondheidsthema’s 

die het meest opgenomen worden door de gemeentes: alcohol & drugs (33 %), mentaal 

welbevinden (31 %), roken (22 %), vaccinaties (22 %), beweging (13 %). De hoge score van 

de eerste drie thema’s zijn wellicht te verklaren doordat dit verplichte thema’s zijn in het kader 

van preventie en welzijn op het werk.  

In het gemeentelijk mobiliteitsplan worden van alle gezondheidsthema’s de thema’s 

‘beweging’ (16 %) (16 % van de gemeentes) en ‘gezondheid & milieu’) (14 % van de 

gemeentes) het meest opgenomen.  

Binnen het ruimtelijke structuurplan en de ruimtelijk uitvoeringsplannen worden van 

alle gezondheidsthema’s de thema’s ‘gezondheid & milieu’ (11-12 % van de gemeenten) en 

‘beweging’ (5-6 % van de gemeenten) het meest opgenomen. Ook hier kunnen we voor wat 

de thema’s gezondheid en milieu betreft, verwijzen naar de vigerende wetgeving daaromtrent 

(bv. MER, Codex RO …). Beweging als thema heeft dan, volgens ons, weer te maken met de 

nauwe relatie met de betrokken beleidsdomeinen ‘Ruimtelijke ordening’ en ‘mobiliteit’.  

Slechts een tiental gemeenten geeft aan te beschikken over een apart gezondheidsplan. 

Vergeleken met 2013 is het percentage een klein beetje gezakt (van 17,2 % naar 14,8 %). Dit 

is volgens ons te verklaren door de algemene invoering van de beleids- en beheerscyclus.  

In dit document worden alle thema’s aangeboden, met percentages die variëren tussen de  

4 en 9 %. Dit zijn de thema’s die het meest worden opgenomen (allen 9 %): evenwichtige 

voeding, beweging, alcohol & drugs, gezondheid & milieu, bevolkingsonderzoeken en 

valpreventie. Vergeleken met 2013 liggen deze cijfers een beetje lager, mogelijks omdat meer 

gemeenten geen apart gezondheidsplan meer opmaken.   

In OCMW’s 

Ook aan alle 90 OCMW’s vroegen we in welke beleidsdocumenten een of meerdere 

gezondheidsthema’s opgenomen zijn. Hier ook staat het meerjarenplan op 1, met maar liefst 

76,6 % van de OCMW’s dat aangeeft dat gezondheid hierin opgenomen is. Dit is meer dan in 

2013, toen slechts 45,6 % van de OCMW’s aangaf dit opgenomen te hebben. Net zoals bij 

gemeenten moeten we de verklaring zoeken in de algemene invoering van de beleids- en 

beheerscyclus wat een halt toeriep aan de wildgroei van allerlei aparte thematische 

beleidsplannen.  
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Beleidsdocument Aantal OCMW’s die 

vraag heeft ingevuld 

Aantal OCMW’s dat een 

of meer 

gezondheidsthema’s in 

dit beleidsdocument 

heeft opgenomen 

= % van aantal 

OCMW’s dat 

vraag heeft 

ingevuld 

Meerjarenplan 90 69 76.6 % 

Arbeidsreglement/ 

rechtspositieregeling 

90 51 56.7 % 

Jaarlijkse beleidsnota 

(doelstellingennota) bij budget 

90 47 52.2 % 

Apart gezondheidsplan van de 

OCMW  

90 22 24.4 % 

Zorgstrategisch plan 90 12 13.3 % 

Schoolvervoersplan 90 2 2.2 % 

 

WELKE LOKALE BELEIDSDOMEINEN HOUDEN REKENING MET 
GEZONDHEID?  

Aanvullend bij vorige vraag over de beleidsdocumenten vroegen we aan alle 116 gemeenten 

en 79 OCMW’s welke lokale beleidsdomeinen reeds rekening houden (of dit de voorbije drie 

jaar gedaan hebben) met gezondheid of een van de gezondheidsthema’s. De reden waarom 

hiernaar gepeild wordt, ligt in ons streven naar een meer integrale benadering van gezondheid. 

Dit is een beleid waar gezondheid niet alleen de verantwoordelijkheid is van de gezondheids - 

of welzijnsdienst maar de verantwoordelijkheid van de ganse gemeentelijke organisatie met al 

zijn/haar beleidsdomeinen en belendende actoren. Hiermee sluiten we aan bij het verhaal van 

‘Health In All Policies’ en het verhaal van ‘multi-actor-goverance’. 

In gemeenten 

Met uitzondering van 1 gemeente zien we dat alle gemeenten binnen minstens  

1 beleidsdomein rekening houdt met gezondheid of een van de gezondheidsthema’s. 81 % 

van de gemeentes geeft aan dat het OCMW rekening houdt met gezondheid. De top 10 wordt 

verder nog aangevuld met (in aflopende volgorde): welzijn (72 % van de gemeentes), 

kinderopvang (66 %), jeugd (63 %), onderwijs (63 %), personeelsbeleid (54 %), leefmilieu 

(53 %), wonen & huisvesting (42 %), mobiliteit (35 %) en bibliotheek (35 %). 18 % van de 

gemeenten houdt ook rekening met gezondheid binnen het beleidsdomein van ruimtelijke 

ordening.  

Omdat in 2013 deze vraag andere antwoordcategorieën had dan in 2016, kunnen we niet alle 

antwoorden van 2016 voor deze vraag vergelijken met deze van 2013. Voor de meeste 

beleidsdomeinen waarvan we wel de vergelijking kunnen maken, zien we dat gezondheid door 

de gemeenten meer opgenomen wordt in 2016 dan in 2013:  

 Leefmilieu: van 42 % in 2013 naar 53 % in 2016  

 Mobiliteit: van 20 % naar 35 % 

 Wonen & huisvesting: van 27 % naar 42 % 
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 Ruimtelijke ordening: van 8 % naar 18 % 

Bij OCMW’s 

Met uitzondering van 2 OCMW’s zien we dat alle OCMW’s rekening houden met gezondheid 

binnen 1 of meerdere diensten of voorzieningen. 86 % van de OCMW’s houdt binnen de sociale 

dienst rekening met gezondheid. De top 5 wordt verder vervolledigd door (in aflopende 

volgorde): thuiszorg (77 % van de OCMW’s), woonzorgcentrum (54 %), wonen (41 %) en 

schuldbemiddeling (32 %). Binnen andere diensten zoals nieuwkomers en de juridische dienst 

houdt slechts minder dan 1 op 5 OCMW’s rekening met gezondheid.  

3.2 Bestuurskracht 

De mate waarin een lokaal bestuur bestuurskrachtig is, bepaalt in grote mate het succes van 
het lokale gezondheidsbeleid. Bestuurskracht is het vermogen of de capaciteit om adequaat te 
antwoorden op maatschappelijke uitdagingen en opdrachten. Bestuurskracht is een zeer 
omvangrijke en belangrijke component omdat deze een sterke impact heeft op de manier 
waarop het bestuur kan en zal omgaan met andere componenten zoals intersectorale 
samenwerking of burgerparticipatie. Bestuurskracht zouden we kunnen omschrijven als 
voorwaardenscheppend of determinerend voor alle andere succescomponenten.  

3.2.1 Score gemeentes  

Voor de procescomponent bestuurskracht is de gemiddelde score voor gemeentes 4,31 op 

10. De mediaan is 4,45. de minimumscore is 0,12 en de maximumscore is 8,47. Deze score 

werd bekomen door de antwoorden op 12 vragen (samengevat onder sectie a tot e, zie 

verder) samen te voegen.  

Als we de LINK-score van 2013 en 2016 vergelijken, is er een significante stijging in de tijd 

(van 2013 naar 2016) voor de procescomponent bestuurskracht. Dit betekent dat de 

gemeenten volgens deze bevraging vergeleken met 2013 meer bestuurskrachtig zijn 

geworden.  

Grafiek: score voor bestuurskracht bij gemeentes (links) en OCMW’s (rechts).  

  
  

BESTUURSKRACHT_10 BESTUURSKRACHT_10 
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De behaalde score maakt het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en na te 

gaan of bepaalde kenmerken zorgen voor een significant verschillende score. Zo blijkt dat 

alle vier de kenmerken van lokale besturen een invloed uitoefenen op de score van gemeentes 

voor de procescomponent langetermijnvisie: ligging, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid.  

 Ligging: centrumsteden scoren significant hoger dan niet-centrumsteden: 

respectievelijk 6,154 op 10 ten opzichte van 4,143 op 10.  

 Aantal inwoners: Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren significant hoger 

(6,25) dan alle overige categorieën van gemeenten met minder dan 50.000 inwoners 

(≤ 4,43).  

 Bevolkingsdichtheid: Gemeenten en/of steden met meer dan 1500 personen per km² 

scoren significant hoger (6,41) dan alle andere categorieën van gemeenten en/of steden 

met minder dan 1500 personen per km² (≤ 4,39).  
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3.2.2 Score OCMW’s 

Voor OCMW’s ligt de gemiddelde score voor de procescomponent bestuurskracht lager dan bij 

gemeentes: 3,01 op 10 voor OCMW (t.o.v. 4,31 bij gemeentes). Net zoals bij gemeentes 

werd deze score vormgegeven door de antwoorden op 12 vragen (zie sectie a tot e). 

De LINK-scores laten ons zien dat het OCMW er wel significant op vooruit gegaan is ten 

opzichte van 2013. Zo blijkt dat OCMW’s de afgelopen drie jaar meer bestuurskrachtig 

geworden zijn om en in het werken aan gezondheid.  

De gemiddelde score maakt het mogelijk om OCMW’s in verschillende gemeentes te 

vergelijken. Zo zien we significante verschillen tussen de scores van de OCMW’s voor volgende 

kenmerken: ligging en aantal inwoners.  

 Ligging: OCMW’s uit centrumsteden scoren significant hoger dan OCMW’s uit niet-

centrumsteden (5,01 tegenover 2,88).  

 Aantal inwoners: OCMW’s uit gemeentes met meer dan 50.000 inwoners scoren 

significant hoger dan uit alle andere categorieën van gemeentes met minder dan 50.000 

inwoners (5,01 tegenover 2,80).  

OCMW’s gelegen in gebieden met een verschillende bevolkingsdichtheid behaalden geen 

significant verschillende score op bestuurskracht.  
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A) BUDGET 

WORDT BUDGET GESPENDEERD AAN GEZONDHEID?  

Alle gemeenten (met uitzondering van 2) of 96 % van de gemeenten hebben de voorbije  

3 jaar geld gespendeerd aan de werking van gezondheidsbevordering of (een van) de 

gezondheidsthema’s, alsook 89 % van de OCMW’s. 7 OCMW’s gaven aan geen geld te hebben 

gespendeerd aan gezondheidsbevordering. We veronderstellen dat de respondenten deze 

vraag juist interpreteerden ‘als geld besteed aan preventieve gezondheid’. Want we weten dat 

alle gemeenten en OCMW’s geld besteden aan gezondheid in de meest ruime betekenis van 

het woord (bv. afvalverwerking, aanvullende steun, fietspaden, woon-zorgcentra …) 

Vergeleken met 2013 is dit een vooruitgang. In 2013 besteedden slechts 88 % van de 

gemeenten en 66 % van de OCMW’s geld aan gezondheid.  

Redenen die in 2016 aangehaald worden om geen geld te spenderen aan gezondheid, zijn: 

gezondheid is geen prioriteit, politieke keuze, geen expertise, beperkte lokale middelen.  
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VANWAAR IS HET BUDGET AFKOMSTIG?  

Zo goed als alle gemeentes (121 gemeenten of 99 %) en OCMW’s (70 OCMW’s of 91 %) die 

geld spenderen aan gezondheid doen dit met eigen middelen. Iets meer dan de helft van de 

gemeentes (62 gemeenten of 51 %) en de OCMW’s (43 OCMW’s of 56 %) geeft ook aan 

beroep te doen op projectmiddelen. Private sponsering komt bij gemeenten en OCMW’s niet 

vaak voor (7 gemeenten of 6 % en 1 OCMW of 1 % van de OCMW’s). 4 respondenten halen 

ook het Logo aan als bron. Dit illustreert het debat dat Vlaanderen veel vraagt van lokale 

besturen, maar daar niet altijd de nodige middelen tegenover zet. Deze vraag werd voor het 

eerst gesteld in de huidige bevraging, waardoor een vergelijking maken met 2013 niet mogelijk 

is.  
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Onderstaande tabel toont de verschillen in antwoorden aan voor deze vraag tussen 

centrumsteden en niet-centrumsteden en tussen OCMW’s uit centrumsteden en OCMW’s uit 

niet-centrumsteden. De tabel laat een duidelijk hoger percentage voor projectmiddelen zien  

bij centrumsteden en OCMW’s uit centrumsteden. We kunnen hieruit concluderen dat 

centrumsteden meer beroep doen op projectmiddelen dan niet-centrumsteden. Idem voor 

OCMW’s uit centrumsteden.  

 
CENTRUMSTEDEN  NIET-CENTRUMSTEDEN 

GEMEENTEN N=10 N=112 

eigen middelen 100 % 99,10 % 

projectmiddelen 90 % 47,30 % 

private sponsoring 20 % 4,50 % 

   

OCMW'S N=5 N=77 

eigen middelen 100 % 90,30 % 

projectmiddelen 80 % 54 % 

private sponsoring 0 % 4,20 % 

 
 
WAARAAN WORDT BUDGET BESTEED?  

Aan de 120 gemeenten en 76 OCMW’s die geld spenderen aan preventieve gezondheid werd 

gevraagd waaraan de voorbije 3 jaar geld gespendeerd werd. In onderstaande tabel kunnen 

we zien dat ongeveer 9 op de 10 gemeenten en OCMW’s budget spendeert aan materialen & 

acties. Daarnaast besteden ook veel gemeentes en OCMW’s geld aan werkingsmiddelen  

(77,5 % van de gemeenten en 73,5 % van de OCMW’s), aan nascholing of vorming (73,3 % 

van de gemeenten en 84,2 % van de OCMW’s) en aan personeelskosten (66,7 % van de 

gemeenten en 72,4 % van de OCMW’s). Ongeveer de helft van de gemeentes spendeert ook 

geld aan investeringen (bv. polyvalente zaal), terwijl hier minder OCMW’s geld aan besteden 

(26 % van de OCMW’s).  

Vergeleken met 2013 zien we ongeveer dezelfde resultaten. De percentages voor 

ondersteuning externen/consultancy, nascholing/vorming en materialen & acties verschillen 

bij de gemeenten tussen 2013 en 2017 ten hoogste voor 5 %. Bij de OCMW’s zien we ook 

gelijkaardige resultaten voor ondersteuning externen/consultancy en materialen & acties, 

maar er is in 2016 duidelijk meer geïnvesteerd in nascholing en vorming. Dit steeg van  

65,9 % naar 84,2 % voor de OCMW’s. Investeringen (bv. sporthal), werkingsmiddelen en 

personeelskosten zijn aspecten die in 2016 voor het eerst bevraagd werden, en waarvoor geen 

cijfers ter beschikking zijn in 2013.  
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Aspect budget Aantal 

respondenten die 

vraag heeft ingevuld 

Aantal respondenten dat 

geld heeft uitgegeven aan 

dit aspect voor één of meer 

gezondheidsthema’s 

= % van aantal 

respondenten die 

vraag heeft ingevuld 

Gemeenten OCMW Gemeenten OCMW Gemeenten OCMW 

Ondersteuning 

externen/consultancy 

120 76 72 39 60 % 51,3 % 

Nascholing/vorming 120 76 88 64 73.3 % 84,2 % 

Materialen & acties 120 76 112 68 93.3 % 89,5 % 

Investeringen (vb. 

polyvalente zaal, 

sporthal) 

120 76 65 20 54.2 % 26,3 % 

Werkingsmiddelen 120 76 93 56 77.5 % 73,7 % 

Personeelskosten 120 76 80 55 66.7 % 72,4 % 

 
 
HOEVEEL BUDGET?  

Aan de 119 gemeenten en 76 gemeenten die aangaven budget gespendeerd te hebben voor 

de gezondheidswerking, werd gevraagd hoeveel geld gemiddeld jaarlijks besteed werd aan 

preventieve gezondheid. Deze vraag werd voor het eerst gesteld in 2016 en hiervoor zijn dus 

geen vergelijkingscijfers van het jaar 2013 voorhanden.  

Ongeveer de helft van de gemeentes geeft aan gemiddeld 1000-5000 euro te spenderen aan 

preventieve gezondheid. 3 gemeentes (van de 119 die deze vraag invulden) geven aan slechts 

0-500 euro aan gezondheid te spenderen, terwijl 6 gemeentes aangeven meer dan 50.000 

euro aan gezondheid te besteden. Een extra analyse (zie kruistabel hieronder) toonde ons ook 

aan dat centrumsteden en niet-centrumsteden een significant verschillend antwoord gaven bij 

deze vraag: centrumsteden spenderen jaarlijks gemiddeld meer geld aan gezondheid dan niet-

centrumsteden. 

Bij de OCMW’s zien we een iets ander verhaal. Met uitzondering van 1 OCMW spendeert geen 

enkel OCMW meer dan 50.000 euro jaarlijks aan preventieve gezondheid. 12 % (dit zijn 9 

OCMW’s van de 76 respondenten die deze vraag invulden) spendeert jaarlijks slechts 0-500 

euro aan gezondheid. 36 % spendeert 1000-5000 euro.  
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De antwoorden van gemeenten op deze vraag werden ook nog opgesplitst tussen 

centrumsteden en niet-centrumsteden, zie onderstaande grafiek. Hieruit blijkt duidelijk dat 

centrumsteden veel grotere budgetten besteden aan gezondheid dan niet-centrumsteden.  
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IS ER EEN COÖRDINATOR WERKZAAM ROND GEZONDHEID?  

72 % van de gemeentes geeft aan dat er de voorbije 3 jaar een ambtelijk coördinator actief 

was voor gezondheid. In tegenstelling tot de OCMW’s, waarbij we zien dat slechts in iets meer 

dan de helft van de OCMW’s de voorbije 3 jaar een ambtelijk coördinator actief was.  

Vergeleken met 2013 tonen de cijfers van 2016 een verbetering. In 2013 was slechts in 60 % 

van de gemeenten en in 23 % van de OCMW’s een coördinator voor gezondheid aanwezig.  

 

  
 
 

67 % van de gemeentes waarin geen coördinator voor gezondheid actief was, geven aan dat 

dit komt door beperkte lokale middelen. Ook 44 % van de OCMW’s geeft dit als reden. Andere 

redenen die worden aangehaald zijn: grote tijdsinvestering, politieke keuze, geen middelen 

van Vlaamse, federale of provinciale overheid, gezondheid is op dit moment geen prioriteit.  

Ook geeft 17 % van de OCMW’s aan ‘geen expertise’ op als reden. Er kan in de toekomst een 

taak weggelegd zijn voor intermediaire- en partnerorganisaties om de lokale besturen te 

ondersteunen bij het opkrikken van de nodige expertise hiervoor.  

WIE COÖRDINEERT?  

Aan de 89 gemeenten en de 45 OCMW’s die aangaven een coördinator voor gezondheid te 

hebben, werd gevraagd wie deze coördinatierol opneemt. In 1 op 3 van deze gemeentes 

gebeurde dit door een gezondheidsambtenaar. Bij 42 % van deze gemeenten werd de 

coördinatorrol opgenomen door de welzijnsambtenaar, en in 20 % van deze gemeenten door 

de ambtenaar sociale zaken/sociaal beleid en/of de sportambtenaar.  

Bij 1 op de 3 van deze 45 OCMW’s nam de voorbije 3 jaar een maatschappelijk werker de taak 

als coördinator voor gezondheid op zich. In 18 % van deze OCMW’s was dit een centrumleider 

van een lokaal dienstencentrum.  
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Deze cijfers konden niet vergeleken worden met de cijfers uit 2013, omdat in 2016 expliciet 

gevraagd werd naar de ambtelijke coördinator, en hierdoor de antwoordcategorieën 

verschillen tussen 2013 en 2016 voor deze vraag.  

POLITIEK VERANTWOORDELIJKE?  

Daarnaast werd aan alle gemeenten en OCMW’s gevraagd of er een politiek verantwoordelijke 

actief was of is voor gezondheid of een van de gezondheidsthema’s. In 84 % van de 

gemeentes was er de voorbije 3 jaren een schepen actief voor gezondheid. In ongeveer de 

helft van de OCMW’s was er de voorbije 3 jaren een OCMW-voorzitter actief. In slechts  

1 gemeente was er geen politiek verantwoordelijke voor gezondheid, terwijl 1 op de 3 OCMW’s 

geen politiek verantwoordelijke had voor gezondheid.  

Deze vraag werd niet gesteld in de indicatorenbevraging van 2013, waardoor we geen 

vergelijkingsmateriaal hebben voor deze vraag.  

HOEVEEL UUR?  

Aan de gemeenten en OCMW’s werd gevraagd hoeveel tijd per week deze ambtelijke 

coördinator of politiek verantwoordelijke gemiddeld voor de coördinatie van het 

gezondheidsbeleid nam/neemt.  

Onderstaande grafiek zoomt in op de gezondheidsambtenaar en geeft weer hoeveel uur 

per week de gezondheidsambtenaar van gemeenten besteedt aan gezondheidscoördinatie. In 

deze grafiek zijn alle gemeenten opgenomen die een geldig aantal uren invulde voor de 

gezondheidsambtenaren (gemeenten die geen gezondheidsambtenaar hebben, worden hier 

dus niet weergegeven). Meer dan de helft van de gezondheidsambtenaren spendeert 

maximaal 10 uur aan gezondheid per week. 3 gemeenten gaven aan dat de 

gezondheidsambtenaar voltijds kan werken aan gezondheid (38 uur).  

 

Gemeten over alle functies heen kunnen we uit onderstaande grafiek afleiden dat het aantal 

uur voor gezondheidscoördinatie onder de 20 uur per week blijven. Aan de rechterkant van de 

grafiek zijn er echter uitschieters: gemeenten die zelfs meer dan 40 uur beschikbaar hebben 

voor gezondheidscoördinatie (dit kan omdat er meerdere functies uren hebben om rond 

gezondheid te werken).  
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Het gemiddeld aantal uur dat er besteed wordt aan de coördinatie van gezondheid per week 

(voor gemeenten) is 15 uur. De mediaan ligt op 7 en ligt dus veel lager dan het gemiddelde 

(15,0). Dit komt omdat een aantal uitschieters het gemiddelde sterk naar omhoog trekken. 

Eenzelfde trend zagen we in 2013. Omdat er in 2016 meer functies bevraagd werden, is het 

echter moeilijk om een volledige vergelijking met 2013 te maken.  

Ook uit onderstaande grafiek met frequenties kan je afleiden dat veel gemeenten tussen de  

0 en 10 uur per week bezig zijn met coördinatie. Opnieuw zien we aan de rechterkant een 

lange staart met enkele uitschieters.  

 
 
We berekenden ook het gemiddeld aantal uur besteed aan de coördinatie van gezondheid van 

een centrumstad en een niet-centrumstad. Het gemiddelde van een centrumstad is hoger 

(35,67) dan het gemiddelde van een niet-centrumstad (12,21). Statistisch getest blijken deze 

gemiddelden ook significant van elkaar te verschillen. Dit betekent dat centrumsteden 

significant meer uren besteden aan de coördinatie van gezondheid dan niet-centrumsteden.  
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DESKUNDIGHEID 

WERD ER VORMING OF NASCHOLING GEVOLGD?  

Aan alle gemeenten en OCMW’s werd gevraagd of er de voorbije drie jaar vorming of 

nascholing rond gezondheid of een van de gezondheidsthema’s gevolgd werd. 

Terwijl in 2013 nog de helft van de gemeenten (50 %) en de OCMW’s (52 %) aangaf vorming 

te volgen, zien we dat in 2016 62 % van de gemeenten en 70 % van de OCMW’s aangaf de 

voorbije drie jaar een vorming of nascholing gevolgd door het personeel, politici of vrijwilligers 

die werken voor of met de algemene bevolking en/of prioritaire doelgroepen.  

  
 

Redenen die het meest worden aangehaald als reden waarom er geen vorming of nascholing 

gevolgd werd, zijn: beperkte lokale middelden (iets meer dan de helft van de gemeentes en 

OCMW’s), grote tijdsinvestering (iets meer dan één derde van de gemeentes en OCMW’s). Een 

kwart van de OCMW’s gaf ‘geen expertise’ ook nog als reden op, terwijl slechts 2 gemeentes 

dit als reden aanduidden.  

WIE VOLGT VORMING EN VOOR WELKE THEMA’S?  

Aan de gemeenten (n = 72) en OCMW’s (n = 55) die vorming volgden rond gezondheid werd  

gevraagd wie deze vorming volgde en over welke thema’s.  

Deze cijfers kunnen we echter niet vergelijken met de cijfers uit 2013, omdat de antwoorden 

in 2013 meer geclusterd waren. 

In onderstaande tabel kan je lezen welke personen binnen de gemeenten vorming of 

nascholing volgden de voorbije 3 jaar rond gezondheid (in dalende volgorde). De cijfers van 

2016 laten ons zien dat de welzijnsambtenaar (50 %), de sportambtenaar (47,2 %) en de 

gezondheidsambtenaar (44,4 %) het meeste vorming volgen over gezondheid,  gevolgd door 

de ambtenaar sociaal beleid (34,7 %), de jeugdambtenaar (34,7 %) en de burgemeester, 

schepen of raadslid (33,3 %).  
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Tabel: personen van gemeentes die vorming of nascholing volgden over gezondheid de voorbije 3 jaar.  

 
Personen/groepen Aantal 

gemeenten 

die vraag 

heeft ingevuld 

Aantal gemeenten waar 

volgende persoon een 

vorming/nascholing 

heeft gevolgd rond een 

of meerdere 

gezondheidsthema’s 

= % van aantal 

gemeenten die 

vraag heeft 

ingevuld 

Welzijnsambtenaar 72 36 50 % 

Sportambtenaar 72 34 47.2 % 

Gezondheidsambtenaar 72 32 44.4 % 

Ambtenaar sociale zaken/ sociaal 

beleid 

72 25 34.7 % 

Jeugdambtenaar 72 25 34.7 % 

Burgemeester, schepen en/of raadslid 72 24 33.3 % 

Preventieambtenaar 72 23 31.9 % 

Milieuambtenaar 72 22 30.6 % 

OCMW-voorzitter 72 16 22.2 % 

Ambtenaar bevoegd voor wonen  72 11 15.3 % 

Mobiliteitsambtenaar 72 9 12.5 % 

 

Wanneer we kijken voor welke thema’s vorming gevolgd wordt in gemeentes, zien we dat de 

welzijnsambtenaar en de gezondheidsambtenaar het meeste vorming volgden over beweging 

(24 %) en mentaal welbevinden (19 en 31 %). Ook bij de burgemeester, schepen en/of  

raadslid zijn de thema’s mentaal welbevinden (14 %) en beweging (12 %) de meest 

voorkomende thema’s. Idem voor de ambtenaar sociale zaken/sociaal beleid, al worden de 

thema’s beweging (14 %) en mentaal welbevinden (11 %) op de voet gevolgd door het thema 

valpreventie.  

Logischerwijs volgt de sportambtenaar het meeste vorming over het thema beweging (38 %), 

en volgt de milieuambtenaar het meeste vorming over het thema ‘gezondheid & milieu’  

(28 %). De jeugdambtenaar en de preventieambtenaar volgen het meeste vorming over 

alcohol & drugs (respectievelijk 17 % en 12 %). De ambtenaar bevoegd voor wonen volgt het 

meeste vorming over het thema ‘gezondheid en milieu’ (hypothese: vermoedelijk over het 

subthema binnenmilieu) (12 %).  
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Tabel: personen van OCMW’s die vorming of nascholing volgden rond gezondheid de voorbije 3 jaar.  

 
Personen/groepen Aantal 

OCMW’s die 

vraag heeft 

ingevuld 

Aantal OCMW’s waar volgende 

persoon een 

vorming/nascholing heeft 

gevolgd rond een of meerdere 

gezondheidsthema’s 

= % van 

aantal OCMW’s 

die vraag heeft 

ingevuld 

Maatschappelijk assistent (OCMW) 55 45 81.8 % 

Vrijwilligers  55 25 45.5 % 

Verantwoordelijke sociaal beleid / 

sociaal huis 

55 23 41.8 % 

Centrumleider lokaal 

dienstencentrum 

55 19 34.5 % 

OCMW-voorzitter 55 14 25.5 % 

 

Bij de OCMW’s wordt er met ruime voorsprong het meeste vorming over gezondheid gevolgd 

door de maatschappelijk assistent (81,8 %). 

Wanneer we inzoomen op welke gezondheidsthema’s de maatschappelijke assistent vorming 

over volgt, zien we dat dit het thema ‘mentaal welbevinden’ is (44 %), gevolgd door de thema’s 

‘valpreventie’ (36 %), ‘zorgtoegankelijkheid’ (27 %), ‘beweging’ (24 %) en ‘alcohol & drugs’ 

(24 %). Ook bij de verantwoordelijke sociaal beleid/sociaal huis en de centrumleiders lokaal 

dienstencentrum is het thema ‘mentaal welbevinden’ (15 en 18 %) het meest voorkomende 

thema. Bij de verantwoordelijke sociaal beleid/sociaal huis wordt ook evenveel vorming 

gevolgd over ‘zorgtoegankelijkheid’ (15 %), gevolgd door evenwichtige voeding (11 %). Bij de 

centrumleiders wordt naast mentaal welbevinden (18 %) ook veel vorming gevolgd over 

beweging (16 %) en valpreventie (16 %), gevolgd door zorgtoegankelijkheid (13 %). Bij de 

vrijwilligers wordt het meest vorming gevolgd over het thema beweging (18 %) en 

valpreventie (18 %), gevolgd door mentaal welbevinden (11 %) en evenwichtige voeding  

(11 %).  

OP BASIS WAARVAN WORDEN PRIORITEITEN ROND GEZONDHEID 
BEPAALD?  

Verder zijn wij ook geïnteresseerd in de bronnen waarop een gemeente en een OCMW zich de 

afgelopen drie jaar baseerden voor het bepalen van hun gemeentelijke 

gezondheidsprioriteiten. De diversiteit van bronnen is een goede indicatie voor kwaliteit en dus 

bestuurskracht. We vroegen daarom aan alle gemeenten (n = 116) en OCMW’s (n = 79) op 

basis waarvan ze de voorbije 3 jaar prioriteiten kiezen binnen het werken rond gezondheid.  

Ongeveer 60 % van deze gemeenten kiest op basis van adviezen van de lokale gezondheids - 

en welzijnsraad (62 %) en op basis van eigen evaluatie van de werking rond gezondheid  

(59 %). Daarna volgt op basis van adviezen geformuleerd door hogere beleidsniveaus (49 %). 

Dit laatste werd ook bevraagd in 2013, en hiervoor zien we een daling van 58 % in 2013 naar 

49 % in 2016.  
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We zien dat bij OCMW’s de adviezen van gezondheids- en welzijnsraden minder invloed 

hebben op de keuze (37 % bij OCMW’s tegenover 62 % bij gemeenten). Dit kan te wijten zijn 

aan het feit dat de gezondheids- en welzijnsraad georganiseerd wordt in de schoot van de 

gemeente (hypothese). De helft van de OCMW’s baseert zich op eigen evaluatie van de 

werking rond gezondheid.  

 

 
 
 

WORDT DE WERKING ROND GEZONDHEID GEËVALUEERD? 

Ook interessant in het kader van kwaliteitsbevordering is de mate waarin een gemeente en 

OCMW hun gezondheidsbeleid evalueren. We vroegen daarom aan alle gemeenten (n = 116) 

en OCMW’s (n = 79) of hun werking rond gezondheid geëvalueerd werd de voorbije 3 jaar.  

We zien in onderstaande grafieken dat ongeveer 1 op 5 gemeentes en OCMW’s hun werking 

evalueert en de gegevens gebruikt om hun gezondheidsbeleid bij te sturen. 60 % van de 

gemeentes en 49 % van de OCMW’s evalueert en gebruikt deze gegevens om 

gezondheidsacties bij te sturen. Opgeteld evalueert in 2016 82 % van de gemeenten en 73 % 

van de OCMW’s hun werking rond gezondheid. Dit is een mooie vooruitgang tegenover 2013, 

toen slechts 64 % van de gemeenten en 51 % van de OCMW’s aangaf de werking rond 

gezondheid te evalueren. De gegevens worden vooral meer gebruikt om acties rond 

gezondheid bij te sturen (van 44 % naar 60 % voor gemeenten en van 31 % naar 49 % voor 
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OCMW’s). De cijfers over het gebruik van de evaluatiegegevens om het gezondheidsbeleid bij 

te sturen, zijn zowel bij gemeenten als OCMW’s stabiel gebleven. Hier is dus zeker nog 

groeipotentieel.  

10 % van de gemeentes en 17 % van de OCMW’s evalueert in 2016 helemaal niet. Redenen 

hiervoor die door gemeenten aangegeven worden, zijn: beperkte lokale middelen, grote 

tijdsinvestering, politieke keuze, … OCMW’s duidden meest ‘geen expertise’ aan als reden, 

gevolgd door beperkte lokale middelen en gezondheid is op dit moment geen prioriteit.  

 

  
 

3.3 Intersectorale samenwerking 

3.3.1 Score gemeentes 

Voor de procescomponent intersectorale samenwerking bedraagt de gemiddelde score bij 

gemeentes 3,17 op 10. De mediaan 3,33 en de minimum- en maximumscore respectievelijk 

0 en 6,9 op 10. De score werd bekomen door de antwoorden op 8 vragen (zie verder, onder 

sectie a tot b) samen te nemen.  

Wanneer we de LINK-score van 2016 vergelijken met de LINK-score van 2013 zien we een 

significante vooruitgang.  
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Grafiek: score voor intersectorale samenwerking, voor gemeenten (links) en OCMW’s (rechts).  

  
 

De behaalde score maakt het mogelijk om lokale besturen met elkaar te vergelijken op vlak 

van intersectorale samenwerking. Zo blijkt uit de data dat de kenmerken ligging, aantal 

inwoners en bevolkingsdichtheid alle drie de score voor de component intersectorale 

samenwerking beïnvloeden:  

 Ligging: Net zoals voor de procescomponenten langetermijnvisie en bestuurskracht is 

het zo dat centrumsteden significant hoger scoren dan een niet-centrumstad: 4,349 op 

10 tegenover 2,953 op 10.  

 Aantal inwoners: Ook de gemeentes met meer dan 50.000 inwoners scoren 

significant hoger (4,454 op 10) dan gemeentes met minder dan 50.000 inwoners 

(≤3,018 op 10).  

 Bevolkingsdichtheid: De gemeentes met een hogere bevolkingsdichtheid dan 1500 

personen/km² scoren ook significant hoger (5,518) dan de gemeentes met een lagere 

bevolkingsdichtheid (≤3,059).  

We kunnen concluderen dat de intersectorale samenwerking bij de grootste gemeenten en 

centrumsteden beter is dan bij de gemiddelde en kleinere gemeenten. De reden hiervoor kan 

gezocht worden in het groter aantal potentiële partners met wie samengewerkt kan worden 

in de centrumsteden en in het verschil in capaciteit om die intersectorale samenwerking te 

initiëren, te onderhouden en uit te breiden (grotere gemeenten hebben doorgaans een grotere 

capaciteit).  
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3.3.2 Score OCMW’s 

OCMW’s scoren opnieuw gemiddeld genomen lager dan gemeentes voor de procescomponent 

intersectorale samenwerking: 2,14 op 10. Ook deze score wordt gevormd door de 

antwoorden op 8 vragen (zie verder, samengevat onder sectie a en b).  

Net zoals gemeentes, blijkt uit de LINK-scores dat ook de OCMW’s in de voorbije 3 jaar 

vooruit gingen voor intersectorale samenwerking.  

De behaalde score maakt het mogelijk om lokale besturen met elkaar te vergelijken op vlak 

van intersectorale samenwerking. Bij OCMW’s wordt de score beïnvloed door de kenmerken: 

ligging en het aantal inwoners:  

 Ligging: OCMW’s in centrumsteden scoren met 3,21 punten op 10 significant hoger 

dan OCMW’s uit niet-centrumsteden (1,94 op 10).  

 Aantal inwoners: OCMW’s uit gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren met 

3,209 significant hoger dan OCMW’s uit gemeenten met minder dan 10.000 inwoners 

(1,30 op 10).  

OCMW’s in gemeenten met een verschillende bevolkingsdichtheid behaalden geen significant 

verschillende scores op vlak van intersectorale samenwerking. 
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A) WERKGROEP 

IS ER EEN WERKGROEP ACTIEF ROND GEZONDHEID?  

Aan alle gemeenten (N = 123) en OCMW’s (N = 86) werd gevraagd of er de voorbije drie jaar 

een werkgroep actief was rond gezondheid of een van de gezondheidsthema’s.  

We zien dat ongeveer 9 op de 10 gemeentes en drie kwart van de OCMW’s de voorbije 3 jaar 

een of meerdere actieve werkgroepen rond gezondheid had. Dit is een grote verbetering 

tegenover 2013, toen 67 % van de gemeenten en 48 % van de OCMW’s aangaf een werkgroep 

te hebben. De reden hiervoor kan liggen in de bredere adoptie van Gezonde Gemeente waar 

de lokale besturen wel gestimuleerd (nooit verplicht) werden een stuurgroep of actieve 

gezondheidsraad op te richten die het project lokaal in goede banen zou leiden.  

De helft van de gemeentes die geen actieve werkgroep had, geeft aan dat dit komt door 

beperkte lokale middelen. Ook een grote tijdsinvestering en een politieke keuze werden door 

gemeente en OCMW als redenen aangehaald.  

 
 

WELKE THEMA’S?  

Aan alle gemeenten (N = 109) en OCMW’s (N = 61) die aangaven dat er de voorbije drie jaar 

een werkgroep rond gezondheid actief was, werd gevraagd rond welke gezondheidsthema’s 

gewerkt werd.  

De gezondheidsthema’s waarrond er de voorbije 3 jaar werkgroepen actief waren, zijn (in 

volgorde van meest naar minder voorkomend): beweging (ongeveer drie kwart van de 

gemeenten en OCMW’s), evenwichtige voeding (iets meer dan de helft van de gemeenten en 

OCMW’s), alcohol & drugs (de helft van de gemeenten, 20 % van de OCMW’s), valpreventie 

(de helft van de gemeenten en één derde van de OCMW’s), gezondheid & milieu en roken. 

Voor beweging voegen we hier een kritische noot aan toe: we zijn niet zeker dat door de 

respondenten beweging in zijn totaliteit benaderd werd, maar dat mogelijks vooral gedacht 

werd aan recreatiegerichte beweging (inclusief sport met bv. de verplichte sportraad).  
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Wanneer we deze cijfers vergelijken met 2013 zien we voor gemeenten weinig veranderingen 

in de percentages: de inhoud van de werkgroepen is nog grotendeels gelijk gebleven. Enkel 

het thema mentaal welbevinden is er opvallend op vooruit gegaan: van 44 % van de 

werkgroepen die dit thema opneemt naar 55 % van de werkgroepen in 2016. Voor OCMW’s 

zijn er wel indicaties voor veranderingen: het thema beweging, alcohol & drugs en mentaal 

welbevinden worden meer opgenomen in de werkgroepen, terwijl de thema’s evenwichtige 

voeding en gezondheid & milieu minder worden opgenomen vergeleken met 2013.   

 
 

WIE PARTICIPEERT?  

Aan de gemeenten (N = 109) en OCMW’s (N = 61) die aangaven een werkgroep rond 

gezondheid te hebben, werd gevraagd wie hierin participeert.  

In meer dan de helft van deze gemeentes participeren volgende personen in de 

werkgroepen: schepenen (in 81 % van de gemeenten), Logo (in 79 % van de gemeenten), 

een of meer OCMW-diensten (67 %), sportambtenaar (64 %), een of meer 

vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen (ouderen, mensen in armoede,…) (54 %). In 

36 % van de gemeenten participeert de gezondheidsambtenaar in de werkgroepen. Dit op het 

eerste zicht lage cijfer voor participatie van de gezondheidsambtenaar in een werkgroep rond 

gezondheid kunnen we verklaren doordat verschillende gemeenten die deze vraag invulden 
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geen gezondheidsambtenaar hebben (zie deel over bestuurskracht, sectie b). We kunnen 

verwachten dat in de gemeenten waarin wel een gezondheidsambtenaar aanwezig is, deze 

ook participeert in de werkgroepen rond gezondheid.  

In meer dan de helft van de OCMW’s participeren volgende personen in de werkgroepen: 

Logo (in 72 % van de OCMW’s), maatschappelijk werker (67 %) en de OCMW-voorzitter  

(56 %). In 10 % van de OCMW’s participeert een gezondheidsambtenaar.  

Omdat de vraagstelling in 2013 anders was, kunnen we deze cijfers niet vergelijken met 2013.  

TAKEN?  

We vroegen aan de 109 gemeenten en 61 OCMW’s met werkgroepen welke taken de 

werkgroep(en) heeft(/hebben) de voorbije 3 jaar hebben uitgevoerd voor de verschillende 

gezondheidsthema’s. Onderstaande tabel toont geen duidelijke verschillen tussen de 

verschillende taken. We kunnen concluderen dat, net zoals in 2013, de rol van een werkgroep 

zich niet beperkt tot advisering van het beleid, maar dat een werkgroep zowel mag plannen, 

uitvoeren en evalueren. Vergeleken met 2013 zien we voor gemeenten een stijging voor het 

plannen van de werking rond gezondheid (van 76 naar 89 %) en het evalueren van de werking 

rond gezondheid (van 64 naar maar liefst 83 %).  

We zien voor 2016 geen opmerkelijke verschillen tussen gemeenten en OCMW’s. Vergeleken 

met 2013 zien we voor OCMW’s een stijging voor het adviseren van de werking rond 

gezondheid (van 45 naar 84 %) en het evalueren van de werking rond gezondheid (van 59 

naar 80 %).  

Taak werkgroep Aantal respondenten 

die vraag heeft 

ingevuld 

Aantal respondenten 

waar de werkgroep de 

volgende taak heeft 

gehad voor één of meer 

gezondheidsthema’s 

= % van aantal 

respondenten die 

vraag heeft ingevuld 

gemeenten OCMW’s gemeenten OCMW’s gemeenten OCMW’s 

Adviseren van de werking 

rond gezondheid 

109 61 83 51 76.1 % 

 

83,6 % 

Plannen van de werking 

rond gezondheid 

109 61 97 54 89 % 88,5 % 

Uitvoeren van de werking 

rond gezondheid 

109 61 88 48 80.7 % 78,7 % 

Evalueren van de werking 

rond gezondheid 

109 61 91 49 83.5 % 80,3 % 
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ADVIES WAAROVER?  

Aan de gemeentes (n = 83) en OCMW’s (n = 51) waarbij de werkgroepen een adviserende 

taak hadden, werd gevraagd over welke aspecten van de werking rond gezondheid 

geadviseerd werd. 

59 % van de gemeenten en 43 % van de OCMW’s gaf advies bij de opmaak van het 

meerjarenplan. Iets minder dan de helft van de gemeentes gaf advies bij opmaak jaarlijkse 

doelstellingennota. Het valt op dat de werkgroepen van de OCMW’s minder advies gaven bij 

aanpassing van meerjarenplanning dan gemeentes. 5 % van de gemeenten gaf bij ‘andere’ 

aan dat zij advies geven die bijdragen aan een activiteit (bv. “adviseren van acties”). 3 % gaf 

ook nog aan advies te geven in het kader van projecten (bv. “advies rond concrete 

projectvoorstellen”).  

Omdat deze vraag voor het eerst gesteld werd in 2016, kunnen we geen vergelijking maken 

met 2013.  

 

  

SAMENWERKING MET EXTERNE ORGANISATIES 

MET WELKE PARTNERS WERD ER SAMENGEWERKT? EN ROND WELKE THEMA’S? 

Ruimer dan overleg bevroegen we ook met welke partners er aan elk gezondheidsthema wel 

of niet in de praktijk wordt samengewerkt. We vroegen dit aan alle gemeenten (n = 118) en 
OCMW’s (n = 81).  

Net zoals in 2013 staat het Logo met stip op één als partner waarmee samengewerkt werd 

door zowel gemeente (97,5 %) als OCMW (92,6 %). Het Logo is voor zo goed als alle 
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gemeenten en bijna alle OCMW’s de prioritaire partner wanneer het gaat over het lokaal 

gezondheidsbeleid. Vergeleken met 2013 is dit zelfs nog een stijging: van 84,4 % van de 
gemeenten naar 97,5 % in 2016 en van 64,9 % van de OCMW’s naar 92,6 % in 2016.  

Vergeleken met 2013 zien we ook voor de meeste andere partners een stijging van 2013 naar 

2016, wat we alleen maar toejuichen. Dit wordt onder de tabel verder besproken.  

(externe) partner/ 

organisatie 

Aantal respondenten 

die vraag heeft 

ingevuld 

Aantal respondenten waar 

met volgende partner 

wordt samengewerkt rond 

één of meer 

gezondheidsthema’s 

= % van aantal 

respondenten die 

vraag heeft 

ingevuld 

gemeente OCMW gemeente OCMW gemeente OCMW 

Het Lokaal 

Gezondheidsoverleg 

(Logo) 

118 81 115 75 97.5 % 92,6 % 

Onderwijs 118 81 91 42 77.1 % 51,9 % 

Vrijetijdsorganisaties/-

aanbod 

118 81 82 49 69.5 % 60,5 % 

Organisaties of 

personen die aan 

gezondheid werken 

118 81 80 57 67.8 % 70,4 % 

Welzijnsorganisaties en 

verenigingen 

118 81 79 51 66.9 % 63 % 

Preventiewerkers 

(Centra voor geestelijke 

gezondheidszorg 

(CGG), (inter) 

gemeentelijke, lokale) 

118 81 61 43 51.7 % 53,1 % 

Lokale horeca, 

middenstand, 

distributie, … 

118 81 49 18 41.5 % 22,2 % 

Lokale media 118 81 56 28 47.5 % 34,6 % 
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Logo 

De partner waarmee gemeentes en OCMW’s het meeste samenwerken rond een of meerdere 

gezondheidsthema’s is het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg). Slechts 3 van de 118 

gemeenten en 6 van de 81 OCMW’s die deze vraag invulden, geven aan niet samen te werken 

met het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg). Vergeleken met 2013 wordt er door zowel 

gemeenten als OCMW’s meer met het Logo samengewerkt (zie bespreking boven de tabel).  

Gemeentes werken in 2016 het meest samen met het Logo voor het thema beweging (83 %), 

evenwichtige voeding (68 %) en valpreventie (67 %). Ook bij de OCMW’s zijn deze thema’s 

het meest populair.  

Thema’s die het minst voorkomen zijn: suïcidepreventie (een kwart van de gemeentes en 9 % 

van de OCMW’s), zorgtoegankelijkheid (21 % van de gemeentes en 12 % van de OCMW’s) en 

sedentair gedrag (29 % van de gemeentes en 20 % van de OCMW’s).  

Onderwijs 

Onder ‘onderwijs’ begrijpen we het gemeenschapsonderwijs (GO!), Provinciaal onderwijs, 

gemeentelijk onderwijs, katholiek onderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB).  

Meer dan drie kwart van de gemeentes geeft ook aan voor een of meerdere thema’s samen 

te werken met onderwijs. Voor het OCMW is dit slechts de helft van de OCMW’s. Vergeleken 

met 2013 zien we dat OCMW’s aangaven meer te hebben samengewerkt (van 33,3 % in 2013 

naar 51,9 % in 2016). Voor gemeenten blijft dit ongeveer stabiel: van 73,5 % naar 77,1 %.  

De meest populaire thema’s waarrond samengewerkt wordt in 2016, zijn: evenwichtige 

voeding (de helft van de gemeentes, een kwart van de OCMW’s), beweging (42 % van de 

gemeentes en een kwart van de OCMW’s), alcohol & drugs (39 % van de gemeentes en 14 % 

van de OCMW’s) en roken (33 % van de gemeentes, slechts 11 % van de OCMW’s).  

Vrijetijdsorganisaties 

Onder vrijetijdsorganisaties begrijpen we: jeugdverenigingen, speelpleinwerking, sport- en 

beweegverenigingen, seniorenverenigingen, allochtonenverenigingen en sociaal- culturele 

verenigingen.  

70 % van de gemeentes en 60 % van de OCMW’s werkt samen met vrijetijdsorganisaties rond 

gezondheid. Vergeleken met 2013 zien we een stijging van 52,4 % in 2013 naar 69,5 % voor 

gemeenten en een stijging van 33,3 % naar 60,5 % voor OCMW’s.  

Ze werken in 2016 vooral samen rond het thema beweging: 61 % van de gemeentes en  

42 % van de OCMW’s. Een kwart van de gemeentes en één op 10 van de OCMW’s werkt ook 

samen rond evenwichtige voeding, mentaal welbevinden en valpreventie.  

Organisaties of personen die aan gezondheid werken 

Hieronder begrijpen we: huisartsen(kringen), zelfstandige verpleegkundige, bewegings -

deskundigen, diëtisten, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, Kind & Gezin, 

ziekenfondsen, ziekenhuizen en woon- en zorgcentra.  



Indicatorenmeting 2015 – Lokale besturen  54 

Met deze partner wordt zowel door gemeenten (67,8 %) als door OCMW’s (70,4 %) rond 

verschillende thema’s samengewerkt. Vergeleken met 2013 zien we zowel bij gemeenten als 

OCMW’s een stijging: van 55,1 naar 67,8 % voor gemeenten en van 42,1 naar 70,4 % voor 

OCMW’s.  

Meest populair in 2016 blijven beweging (44 % van de gemeenten en 33 % van de OCMW’s), 

evenwichtige voeding (41 % gemeenten en 25 % OCMW’s) en mentaal welbevinden (32 % 

gemeenten en OCMW’s).  

Welzijnsorganisaties en verenigingen 

Onder deze noemer vallen: buurthuizen, opbouwwerk, verenigingen waar armen het woord 
nemen, Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), kinderopvang, onthaalouders, gezinsbond, … 

Gemeenten en OCMW’s werken in ongeveer 65 % van de gevallen samen met deze actoren. 

We zien een stijging van 56,5 % in 2013 naar 66,9 % in 2016 voor gemeenten en een stijging 
van 47,4 % in 2013 naar 63 % in 2016 voor OCMW’s.  

Er wordt bij de gemeentes vooral met deze partners samengewerkt rond de thema’s beweging 

(42 %), evenwichtige voeding (36 %) en mentaal welbevinden (33 %). Bij de OCMW’s zijn 

deze thema’s ook de meest populaire, maar in een andere volgorde: eerst evenwichtige 
voeding (28 %) en mentaal welbevinden (28 %), daarna beweging (23 %).  

Preventiewerkers 

Met preventiewerkers worden hier de preventiewerkers van de centra voor geestelijke 
gezondheidszorg (CGG’s) bedoeld, zowel de intergemeentelijke als de lokale preventiewerkers. 

Met deze partner werkt iets meer dan de helft van de OCMW’s (53 %) en gemeentes (51 %) 

samen. Dit is opnieuw een stijging voor gemeenten van 40,8 % (2013) naar 51,7 %. Ook voor 
OCMW’s is dit een stijging van 43,9 naar 53,1 %.  

Logischerwijs zien we dat met deze partner het meest samengewerkt wordt rond het thema 

mentaal welbevinden, zowel bij gemeentes (35 %) als bij OCMW’s (35 %). Daarnaast zien we 
ook samenwerking voor de thema’s alcohol & drugs, suïcidepreventie en roken. 

Lokale media  

Respectievelijk 48 en 35 % van de gemeentes en OCMW’s werken samen met lokale media. 

Wanneer met deze partner wordt samengewerkt, gebeurt dit voor alle thema’s. Sinds 2013 

wordt er ook door gemeenten en OCMW meer samengewerkt met de lokale media: van 33,3 
naar 47,5 % voor gemeenten en van 21,1 naar 34,6 % voor OCMW’s.  

Opnieuw is beweging het meest populair (36 % van de gemeenten en 23 % van de OCMW’s), 
maar we zien geen echte uitschieters.  

Lokale horeca 

Met de lokale horeca wordt minder vaak samengewerkt vanuit de gemeente en het OCMW 

(resp. 42 en 22 %). We zien ook geen echte opmerkelijke vooruitgang sinds 2013 met deze 
partner.  

Wanneer er een samenwerking opgezet wordt met de gemeente en de lokale horeca, dan is 
dit voornamelijk voor het thema alcohol & drugs (17 %) en roken (13 %).  
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WELKE TAKEN OF ACTIVITEITEN DOET DE EXTERNE ORGANISATIE?  

Aan de gemeenten en OCMW’s die aangaven met minstens een van bovengenoemde partners 

samen te werken, werd gevraagd voor welke activiteiten er samengewerkt wordt met deze 

partner(s).  

Activiteit Aantal respondenten die 
vraag heeft ingevuld12 

Aantal respondenten 
die voor deze activiteit 

met één of meer 
partners 

samenwerken 

= % van aantal 

respondenten die vraag 

heeft ingevuld 

gemeenten OCMW’s gemeenten OCMW’s gemeenten OCMW’s 

Levert educatieve 

materialen aan 
115 80 110 69 95.7 % 86.3 % 

Reikt projecten/acties 

aan die de 

gemeente/het OCMW 

kan doen 

115 80 109 65 94.8 % 81.3 % 

Begeleidt de 

gemeente/het OCMW bij 

de uitbouw van een 

gezondheidsbeleid 

115 80 104 57 90.4 % 71.3 % 

Geeft infosessies 115 80 100 67 87 % 83.8 % 

Brengt de gemeente/het 

OCMW in contact met 

andere 

gemeenten/OCMW’s 

en/of externe 

partnerorganisaties 

115 80 88 40 76.5 % 50.0 % 

Voert projecten/acties 

uit in onze 

gemeente/ons OCMW 

115 80 84 38 73 % 47.5 % 

De gemeente biedt 

activiteiten aan de 

(externe) partner aan 

115 80 72 42 62.6 % 52.5 % 

Geeft financiële 

ondersteuning/ 

sponsoring 

115 80 44 23 38.3 % 28.7 % 

Stelt accommodatie of 

infrastructuur ter 

beschikking 

115 80 38 23 33 % 28.7 % 

 

Er wordt het meest samengewerkt met externe partners voor het aanleveren van educatieve 

materialen (95,7 % van de gemeenten en 86,3 % van de OCMW’s), alsook het aanreiken van 

projecten en acties (94,8 % van de gemeenten en 81,3 % van de OCMW’s). 

                                        
12 Dit zijn de respondenten die bij de vorige vraag aangaven samen te werken met een of meerdere partners.  
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Vergeleken met 2013 stellen partners minder accommodatie of infrastructuur ter beschikking 

van gemeente (van 54 % in 2013 naar 33 % in 2016) en OCMW’s (van 37,5 % in 2013 naar 

28,7 % in 2016). Vergeleken met 2013 werkt de gemeente wel meer samen voor het geven 

van infosessies (door de partnerorganisatie): van 75 % naar 87 %. Idem voor het OCMW: van 

65 % naar 84 %. Het OCMW werkt ook meer samen met partners voor volgende taken van 

de partners: aanleveren educatieve materialen (van 69 % naar 86 %), aanreiken van 

projecten/acties die het OCMW kan doen (van 69 % naar 81 %), uitvoeren van 

projecten/acties voor het OCMW (van 33 % naar 47 %) en het begeleiden van het OCMW bij 

de uitbouw van een gezondheidsbeleid voor een of meerdere thema’s (van 56 % naar 71 %).  

We bespreken hieronder de taken die de externe partners de voorbije drie jaar opgenomen 

hebben, per type partner (in volgorde van meer naar minder samenwerking).  

Logo 

Bij zo goed als alle gemeenten die samenwerken met het Logo levert het Logo educatieve 

materialen aan en reikt het projecten en acties aan die de gemeente kan doen. Bij OCMW’s 

gaat dit over 90 tot 85 % van de OCMW’s. Bij 9 op de 10 gemeentes die samenwerken met 

het Logo, begeleidt het Logo ook de uitbouw van hun gezondheidsbeleid. Ook andere taken 

zoals het geven van infosessies en de gemeente of OCMW in contact brengen met andere 

gemeentes/OCMW’s of andere organisaties zijn taken die het Logo vaak opneemt bij een 

samenwerking met gemeente of OCMW. Nog andere (minder) voorkomende taken zijn: geven 

van financiële ondersteuning (toch nog in 1 op de 3 gemeentes waarmee samengewerkt 

wordt), de gemeente die activiteiten aanbiedt aan het Logo (15 %), uitvoeren van projecten 

of acties in de gemeente (30 %), accommodatie of infrastructuur ter beschikking stellen  

(9 %).  

Onderwijs 

Voor de onderwijspartners zijn er drie uitstekers: de gemeente biedt vooral activiteiten aan de 

onderwijspartners aan (bij de helft van de samenwerkingen), onderwijspartners voeren vooral 

projecten en acties in de gemeentes uit (bij 39 % van de samenwerkingen) en 

onderwijspartners stellen in 16 % van de samenwerkingen met gemeentes ook accommodatie 

of infrastructuur ter beschikking. Voor OCMW’s zien we gelijkaardige cijfers, al worden er 

minder projecten en acties in het OCMW door onderwijspartners uitgevoerd.  

Vrijetijdsorganisaties 

Er wordt voornamelijk met vrijetijdsorganisaties samengewerkt voor twee zaken: zij voeren 

projecten en acties uit in de gemeente en de gemeente biedt activiteiten aan de 

vrijetijdsorganisaties aan (plusminus de helft van de gemeenten waarmee samengewerkt 

wordt).  

Ook het OCMW biedt bij samenwerking met vrijetijdsorganisaties vooral activiteiten aan de 

vrijetijdspartner aan. Vergeleken met de gemeente worden hier in slechts 1 op de 5 

samenwerkingen projecten en acties uitgevoerd door de vrijetijdsorganisatie in het OCMW.  

Organisaties of personen die aan gezondheid werken 
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Met deze partner wordt voor diverse taken gewerkt. Het geven van infosessies schiet bij de 

samenwerking met OCMW’s er boven uit. Deze organisaties voeren zowel ze lf projecten en 

acties uit in de gemeente (bij 41 % van de samenwerkingen met gemeentes), als zelf projecten 

en acties aanreiken die de gemeente kan doen (bij 36 % van de samenwerkingen met 

gemeentes).  

Welzijnsorganisaties en verenigingen 

Ook welzijnsorganisaties en verenigingen nemen in hun samenwerking met gemeentes tal van 

verschillende taken op: zij voeren projecten en acties in de gemeente uit, zij geven infosessies, 

de gemeente biedt hen activiteiten aan, en zij reiken projecten en acties aan de gemeente 

aan,…  

In de samenwerking met OCMW’s zien we iets andere cijfers: hier is het vooral het OCMW die 

activiteiten aanbiedt aan de welzijnsorganisaties (in 1 op 3 samenwerkingen). Daarnaast geven 

welzijnsorganisaties ook infosessies en reiken ze zelf projecten en acties aan het OCMW aan 

(bij een kwart van de samenwerkingen).  

Preventiewerkers 

Preventiewerkers geven vooral infosessies en leveren educatieve materialen aan (bij plusminus 

de helft van de gemeentes waarmee samengewerkt wordt). Daarbovenop begeleiden zij ook 

de gemeente bij de uitbouw van een gezondheidsbeleid of een specifiek thema, voeren zij 

projecten en acties uit in de gemeente en reiken ze zelf acties en projecten aan die de 

gemeente kan doen (bij plusminus 1 op 3 samenwerkingen).  

Het OCMW werkt voornamelijk samen voor de infosessies die de preventiewerkers geven 

(meer dan de helft van de OCMW’s). Daarna volgt het aanleveren van educatieve materialen, 

het aanreiken van projecten en acties die het OCMW kan doen, en het begeleiden bij een 

gezondheidsbeleid voor een of meerdere thema’s (plusminus bij 1 op 3 samenwerkingen).  

WELKE TAKEN OF ACTIVITEITEN DOET DE GEMEENTE/HET OCMW?  

Aan de gemeenten en OCMW’s die bij de vorige vraag aanduidden zelf activiteiten aan te 

bieden aan de (externe) partners werd gevraagd welke activiteiten de voorbije drie jaar aan 
deze partner(s) aangeboden werden door de gemeenten en OCMW’s.  

Activiteiten of taken die in de vorige vraag minder aan bod kwamen, worden bij deze vraag 

nu meer aangeduid. Het is duidelijk dat de gemeente en het OCMW meer financiële 

ondersteuning of sponsering levert aan externe partners dan andersom. Bovendien stellen zij 

meer accommodatie of infrastructuur ter beschikking aan externe partners. Ook het 

aanleveren van educatieve materialen scoort hoog bij de gemeente, alsook het aanreiken van 
projecten en acties die de externe partner kan doen.  

3.4 Burgerparticipatie 

3.4.1 Score gemeentes 

Voor de procescomponent burgerparticipatie bedraagt de gemiddelde score bij gemeentes 

6,15 op 10; de mediaan 6,7 en de minimum- en maximumscore respectievelijk 0 en 9,25 op 
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10. Deze score werd bekomen door de antwoorden op 4 vragen (samengevat onder sectie a 

en b) samen te voegen.  

Wanneer we de LINK-score van 2016 vergelijken met de LINK-score van 2013 zien we een 

significante vooruitgang. Er wordt dus meer dan vroeger aandacht besteed aan 

burgerparticipatie.  

 
Grafiek: score voor burgerparticipatie, voor gemeenten (links) en OCMW’s (rechts).  

 

  

 

De score op burgerparticipatie biedt ons de mogelijkheid om lokale besturen onderling te 

vergelijken en na te gaan of bepaalde kenmerken een invloed hebben op de manier waarop 

zij aandacht besteden aan de participatie van burgers. We zien echter geen invloed van de 

kenmerken ligging, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid op de score van 2016 voor de 

component burgerparticipatie.  

3.4.2 Score OCMW’s  

We zien bij de OCMW’s een iets lagere score van 4,87 op 10 in 2016. De mediaan is 4,71 en 

de minimum- en maximumscore respectievelijk 0 en 9,14 op 10. Ook deze score wordt 

vormgegeven door de antwoorden op 8 vragen die peilen naar burgerparticipatie 

(samengevat onder sectie a en b).  

Wanneer we de LINK-score van 2016 vergelijken met de LINK-score van 2013 zien we echter 

geen significante vooruitgang. In tegenstelling tot de gemeenten hebben de OCMW’s de 

voorbije drie jaar dus niet meer aandacht besteed aan de participatie van de burger.  
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De score op burgerparticipatie biedt ons de mogelijkheid om lokale besturen onderling te 

vergelijken en na te gaan of bepaalde kenmerken een invloed hebben op de manier waarop 

OCMW’s aandacht besteden aan de participatie van burgers. We zien net zoals bij de 

gemeenten ook geen invloed van de kenmerken ligging, aantal inwoners en 

bevolkingsdichtheid op de score van 2016 voor de component burgerparticipatie.  

A) FEEDBACK, IDEEËN, KLACHTEN EN VRAGEN VAN BURGERS 

KANALEN VOOR FEEDBACK & IDEEËN ROND GEZONDHEID?  

Onderstaande grafiek toont de kanalen (in %) waar de bevolking terecht kan met feedback, 

reacties en ideeën rond gezondheid. 116 gemeenten en 79 OCMW’s beantwoordden deze 

vraag. Slechts in 3 gemeentes en 3 OCMW’s kan de bevolking nergens terecht met feedback 

en ideeën.  

Veel gemeentes hebben een e-mailadres waar men terecht kan of organiseren een 

doelgroepraad (iets minder dan 70 % van de gemeentes). Daarna zijn het loket, facebook en 

telefonische permanentie de meest populaire kanalen.  

Vergeleken met 2013 zien we een stijging voor de deelname aan een doelgroepraad of 

participatieraad (van 57 naar 67 %), e-mailadres waar men terecht kan (van 57 naar 67 %) 

en het loket (van 41 naar 53 %). De andere kanalen stegen ook allen lichtjes (minder dan  

10 %), met uitzondering van meldingskaarten (namen lichtjes af de voorbije drie jaar). 

Facebook en twitter als kanalen werden in 2013 nog niet bevraagd.  

Bij de OCMW’s is het loket nog het meest populaire kanaal, op de voet gevolgd door deelname 

aan doelgroepraad en telefonische permanentie. 

Deze vraag werd in 2013 niet aan het OCMW gesteld.  
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KANALEN VOOR KLACHTEN EN VRAGEN ROND GEZONDHEID?  

Naast ideeën en feedback werd ook aan alle 116 gemeenten en 79 OCMW’s gevraagd waar 

de bevolking met hun vragen en klachten terecht kunnen. Slechts in 4 gemeentes en 1 OCMW 
kan de bevolking nergens terecht met klachten en vragen.  

We zien een vrij gelijkaardige volgorde in populariteit van kanalen voor klachten en vragen als 
voor feedback en ideeën. Zowel voor gemeentes als OCMW’s.  

We zien bij gemeenten voor bijna alle kanalen een lichte stijging (van enkele procenten) van 

2013 naar 2016. Enkel voor telefonische permanentie zien we een stijging van 10 %: van  
37 % in 2013 naar 47 % in 2016. Deze vraag werd ook niet gesteld in 2013 bij OCMW’s.  
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REKENING HOUDEN MET FEEDBACK, REACTIES OF IDEEËN? 

Het hebben van een of meerdere kanalen is een begin maar is uiteraard nog onvoldoende. Er 

dient ook rekening gehouden te worden met de signalen die via deze kanalen binnenkomen. 

Daarom werd aan alle 112 gemeenten en 71 OCMW’s die aangaven over kanalen te beschikken 

voor feedback, reacties en ideeën, gevraagd hoe vaak hiermee rekening gehouden wordt bij 

de verdere ontwikkeling van het gemeentelijke gezondheidsbeleid. Deze vraag werd voor het 

eerst gesteld in 2016.  

Bij de verdere ontwikkeling van het gemeentelijk gezondheidsbeleid wordt er bij 6 % van deze 

gemeenten altijd rekening gehouden met de gegeven feedback, reacties of ideeën. Bij deze 

OCMW’s is dit slechts 3 %. ‘meestal wel’ en ‘soms wel, soms niet’ werd zowel bij gemeente als 

OCMW het meest aangeduid. Al is het zo dat veel OCMW’s ook ‘weet niet’ aanduidden.  

Geen enkel OCMW of gemeente houdt nooit rekening met de feedback, reacties of de ideeën. 

In 5 gemeentes wordt er desalniettemin meestal geen rekening gehouden met de input van 

de bevolking.  
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B) WELKE GEGEVENS WERDEN VERZAMELD OM HET GEZONDHEIDSBELEID 
VORM TE GEVEN EN OP WELKE MANIER? 

Aan de 100 gemeenten en 58 OCMW’s die aangaven de werking rond gezondheid te evalueren 

werd gevraagd welke gegevens hiervoor verzameld werden en op welke manier dit gebeurde. 

Deze vraag werd voor het eerst gesteld in 2016.   

We zien dat zowel gegevens over ‘wensen en verwachtingen van lokale partners’ als ‘wensen 

en verwachtingen van inwoners’ als ‘problematieken m.b.t. gezondheid bij inwoners’ de 

voorbije drie jaar verzameld werden om prioriteiten te stellen en/of de werking rond 

gezondheid te evalueren.  

Deze gemeenten verzamelen deze gegevens het meest aan de hand van deelname aan de 

doelgroepraad of participatieraad (69 %), gevolgd door face-to-face-contact (51 %) en vrije 

deelname aan de gezondheids- of welzijnsraad (51 %).  

We zien weinig verschillen tussen de kanalen om deze verschillende gegevens te verzamelen. 

Face-to-face contact komt wel iets meer voor als kanaal om de wensen en de verwachtingen 

van lokale partners te kennen. slechts bij 1 op 5 gemeenten gebruikt men een enquête om 

gegevens te verzamelen.  

Voor het OCMW zien we gelijkaardige resultaten.  
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Gegevens  Aantal respondenten 

die vraag hebben 

ingevuld 

Aantal respondenten 

die deze manier 

gebruiken 

= % van aantal 

respondenten die vraag 

heeft ingevuld 

gemeente OCMW gemeente OCMW gemeente OCMW 

Deelname 

doelgroepraad of 

participatieraad  

100 58 69 32 69 % 55,2 % 

Face-to-face-contact 100 58 51 32 51 % 55,2 % 

Vrije deelname 

gezondheids- of 

welzijnsraad 

100 58 51 17 51 % 29,3 % 

Emailadres 100 58 48 18 48 % 31,0 % 

Loket  100 58 41 18 41 % 31,0 % 

Telefonische 

permanentie  

100 58 41 16 41 % 27,6 % 

Meldingskaarten 100 58 25 10 25 % 17,2 % 

Enquête  100 58 22 10 22 % 17,2 % 

Facebook  100 58 20 4 20 % 6,9 % 

Ideeënbus 100 58 6 6 6 % 10,3 % 

Internetforum 100 58 4 1 4 % 1,7 % 

Twitter  100 58 4 2 4 % 3,4 % 

3.5 Communicatie 

3.5.1 Score gemeentes 

Voor de procescomponent communicatie bedraagt de gemiddelde score bij gemeentes 2,58 

op 10; de mediaan 2,35 en de minimum- en maximumscore respectievelijk 0,37 en 6,72 op 

10. Deze score werd vormgegeven door de antwoorden op 3 vragen rond communicatie 

(samengevat onder sectie a en b). 

Wanneer we de LINK-score van 2016 vergelijken met de LINK-score van 2013 zien we wel 

een significante vooruitgang.  
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Grafiek: score voor communicatie, voor gemeenten (links) en OCMW’s (rechts).  

  
 

De score op communicatie biedt ons de mogelijkheid om lokale besturen onderling te 

vergelijken en na te gaan of bepaalde kenmerken een invloed hebben op de manier waarop 

zij aandacht besteden aan de interne en externe communicatie rond gezondheid. We zien een 

invloed van de kenmerken ligging en aantal inwoners op de score van 2016 voor de component 

communicatie: 

 Ligging: centrumsteden hebben een significant grotere score (gemiddelde van 3,68 op 

10) ten opzichte van niet-centrumsteden (gemiddelde van 2,48 op 10).  

 Aantal inwoners: gemeenten met meer dan 50.000 inwoners (3,96) hebben een 

significant hogere score ten opzichte van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners 

(2,20) en gemeenten met tussen de 10.000 en 20.000 inwoners (2,48).  

Voor bevolkingsdichtheid wordt geen significante invloed gevonden.  
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3.5.2 Score OCMW’s 

Bij OCMW’s zien we een gemiddelde score van 2,13 op 10 voor de procescomponent 

communicatie. De mediaan bedraagt 1,97 en de minimum- en maximumscore respectievelijk 

0 en 7,02 op 10. Deze score werd vormgegeven door de antwoorden op 3 vragen rond 

communicatie (samengevat onder sectie a en b). 

Wanneer we de LINK-score van 2016 vergelijken met de LINK-score van 2013 zien we een 

significante vooruitgang van 2013 naar 2016.  

De score op communicatie biedt ons de mogelijkheid om lokale besturen onderling te 

vergelijken en na te gaan of bepaalde kenmerken een invloed hebben op de manier waarop 

zij aandacht besteden aan de interne en externe communicatie rond gezondheid. We zien een 

invloed van het kenmerk ligging op de gemiddelde score van 2016: 

 Ligging: de centrumsteden hebben significant hogere gemiddelde score (3.38) dan de 

niet-centrumsteden (2,05).  

Voor de andere kenmerken (nl. bevolkingsdichtheid en aantal inwoners) wordt geen 

significante invloed gevonden.  
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A) AGENDERING VAN GEZONDHEID 

WAAR?  

Aan alle 128 gemeenten en 89 OCMW’s werd gevraagd in welk vast orgaan gezondheid 

geagendeerd wordt.  

In de gemeente gebeurt dit het meest frequent op het College van Burgemeester en 

Schepenen (geen enkele gemeente geeft aan nooit gezondheid te agenderen op college), en 

minder frequent op de Gemeenteraad (24 gemeenten – 19 % – geven aan dit nooit te 

agenderen op gemeenteraad). In het OCMW gebeurt dit meer op de OCMW-raad (77 %) dan 

op vast bureau (42 %).  

HOE VAAK?  

Aan alle 128 gemeenten en 89 OCMW’s werd gevraagd hoe vaak gezondheid geagendeerd 

werd op deze vaste organen.  

 77 % van de gemeentes agendeert gezondheid of een van de gezondheidsthema’s 

meerdere keren per jaar op het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) 

 Slechts 26 % van de OCMW’s agendeert gezondheid meerdere keren per jaar op vast 

bureau. 40 % doet dit zelfs nooit.  

 Gezondheid wordt bij 37 % van de gemeentes slechts 1 keer per jaar geagendeerd op 

de Gemeenteraad. Bij 28 % gebeurt dit meerdere keren per jaar, en bij 19 % van de 

gemeentes gebeurt dit zelfs nooit.  

 44 % van de OCMW’s agendeert gezondheid meerdere keren per jaar op de OCMW-

raad. 12 % doet dit zelfs nooit, en 31 % doet dit 1 keer per jaar.  

B) INFORMEREN OVER GEZONDHEID  

WIE WORDT GEÏNFORMEERD? VIA WELKE KANALEN?  

Aan alle 128 gemeenten en 87 OCMW’s werd gevraagd wie geïnformeerd wordt over wat er 

gebeurt in de gemeente/het OCMW rond gezondheid. Alle gegevens vind je in de twee 

onderstaande grafieken.  

Op 1 staat, bij zowel gemeente en OCMW, de algemene bevolking die geïnformeerd wordt 

over wat er gebeurt in de gemeente rond gezondheid. Zo goed als alle gemeentes (98 %) 

informeren de algemene bevolking, en 9 op de 10 OCMW’s doen dit ook. Vergeleken met 2013 

informeert het OCMW meer naar de algemene bevolking (met een grote stijging van 55 % 

naar 91 %). In 2013 werd door de gemeenten reeds veel naar de algemene bevolking 

geïnformeerd (92 %). Alle gemeenten die communiceren naar de algemene bevolking, doen 

dit via het gemeentelijk infoblad (100 %). Ook de gemeentelijke website is erg populair  

(91 %), alsook de klassieke communicatiekanalen zoals affiches (77 %) en brochures (75 %) 

scoren nog hoog. Daarna volgt facebook met 73 % van de gemeentes. Bij het OCMW zien we 

ongeveer dezelfde volgorde: gemeentelijk infoblad (100 %), de website (82 %), affiches  

(60 %), facebook (55 %) en brochures & folders (54 %).  

Na de algemene bevolking worden ouderen het meeste geïnformeerd: 73 % van de 

gemeentes en 67 % van de OCMW’s informeren naar ouderen. Dit is een stijging tegenover 

2013, toen 60 % van de gemeenten en 46 % van de OCMW’s naar ouderen communiceerden. 
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De gemeenten communiceren naar ouderen vooral via het gemeentelijk infoblad (90 %), 

brochure & folders (81 %) en de website (72 %). Op de vierde plaats komen ook 

bijeenkomsten & infovergaderingen (60 %). OCMW’s communiceren naar ouderen ook in de 

eerste plaats via het Gemeentelijk infoblad (88 %), gevolgd door face-to-face contact (75 %) 

en via de website (75 %).  

Ook cliënten van het OCMW worden in 69 % van de OCMW’s geïnformeerd. Dit is een 

daling tegenover 2013, toen maar liefst 82 % van de OCMW cliënten geïnformeerd werd. Ook 

56 % van de gemeenten zet in 2016 in op communicatie naar cliënten van het OCMW. Bij 

OCMW’s gebeurt dit vooral via face-to-face contact (83 %) alsook via het gemeentelijk infoblad 

(67 %) en de website (67 %). Ook bij gemeenten gebeurt dit voornamelijk via face-to-face 

contact (76 %), alsook via brochures & folders (65 %).  

Mensen in armoede worden in 66 % van de OCMW’s en 55 % van de gemeentes 

geïnformeerd. Dit is een vooruitgang in gemeenten van 32 % (2013) naar 55 % (2016), alsook 

een vooruitgang in OCMW’s (van 43 % naar 63 %). Zowel in gemeente (79 %) als OCMW  

(85 %) gebeurt dit het meest via face-to-face contact.  

We zien ook een trend dat er meer gecommuniceerd wordt naar gezinnen. In 2013 

communiceerden 41 % van de gemeenten naar gezinnen, terwijl in 2016 54 % van de 

gemeenten communiceert naar deze doelgroep. Ook voor OCMW’s zien we een stijgende 

trend: van 29 % (2013) naar 37 % (2016). Door gemeenten en OCMW’s  wordt er vooral 

gecommuniceerd naar gezinnen via het gemeentelijk infoblad (respectievelijk 88 % en 91 %) 

en de website (respectievelijk 86 % en 75 %).  

45 % van de gemeenten OCMW’s communiceert ook naar jongeren. Deze cijfers bleven 

grotendeels constant vergeleken met 2013. Facebook duikt hier op als voornaamste 

communicatiekanaal door gemeenten voor jongeren (75 %). Bij het OCMW staat facebook, na 

de website (65 %), op de tweede plaats (61 %).  

Er wordt door de gemeenten, vergeleken met 2013, meer naar residenten gecommuniceerd: 

van 23 % in 2013 naar 41 % in 2016. OCMW’s communiceren, vergeleken met 2013, ongeveer 

even veel naar hun eigen OCMW-residenten (48 % in 2013 en 2016) en naar residenten buiten 

het OCMW (van 9 % in 2013 naar 14 % in, 2016). Bij gemeenten staan de klassieke kanalen 

(brochures & folders (58 %) en affiches (53 %)) op kop, gevolgd door face-to-face contact 

(51 %). Bij de OCMW’s staat face-to-face contact op kop voor communicatie naar hun eigen 

residenten (71 %). Communicatie naar residenten buiten het OCMW gebeurt ook vooral via 

de klassieke kanalen: brochures & folders, affiches, gemeentelijk infoblad en de website scoren 

allen 50 %.  

Door gemeenten wordt er sinds 2013 ook meer naar personen met een beperking 

gecommuniceerd (van 20 % naar 40 %), alsook naar zwangere vrouwen (van 11 % naar  

21 %). Vergeleken met 2013 wordt er door gemeenten ongeveer even veel gecommuniceerd 

naar kinderen (van 35 % naar 37 %), jongeren (van 40 naar 45 %) en personen met een 

migratie-achtergrond (van 19 % naar 25 %).  
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Voor OCMW’s zien we een lichte trend tot stijgen voor volgende groepen (van 2013 naar 

2016): kinderen (van 15 % naar 25 %), jongeren (van 15 % naar 26 %), zwangere vrouwen 

(van 5 % naar 15 %) en personen met een beperking (van 12 naar 22 %). Vergeleken met 

2013 zien we geen verandering voor personen met een migratie-achtergrond (van 22 % naar 

24 %).  

Wie wordt geïnformeerd over wat er 

gebeurt in de gemeente rond gezondheid of 
(een van) de gezondheidsthema’s? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

gemeente 

Totaal  % van antwoorden  % 

Algemene bevolking 126  98 

Ouderen 94  73 

Cl iënten/individuele hulpvragers OCMW 72  56 

Mensen in armoede 70  55 

Gezinnen 69  54 

Jongeren (13 - 18 jaar) 57  45 

Res identen (in autonome woon- en zorgcentra, 

ziekenhuis, opvang, ...) 
53 

 
41 

Personen met een beperking (fysisch en/of 

mentaal) 
51  40 

Kinderen (3 - 12 jaar) 47  37 

Werkende bevolking 35  27 

Personen met een migratie-achtergrond 32  25 

Studenten 29  23 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 29  23 

Zwangere vrouwen 27  21 

Andere: … 7 
 

5 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 128 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Indicatorenmeting 2015 – Lokale besturen  69 

Wie wordt geïnformeerd over wat er 

gebeurt in de gemeente rond gezondheid of 
(een van) de gezondheidsthema’s? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

OCMW 

Totaal  % van antwoorden  % 

Algemene bevolking 79  91 

OCMW-cl iënten of bezoekers van ambulante 

diensten (sociale dienst, dienstencentrum, sociaal 
huis, sociaal restaurant, ...) 

60  69 

Ouderen 60  69 

Mensen in armoede 55  63 

OCMW-res identen (woon- en zorgcentra, 
ziekenhuis, serviceflats, ...) 

42  48 

Gezinnen 32  37 

Kinderen (3 - 12 jaar) 22  25 

Jongeren (13 - 18 jaar) 23 
 

26 

Personen met een migratie-achtergrond 21  24 

Personen met een beperking (fysisch en/of 
mentaal) 

19  22 

Werkende bevolking 17  20 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 13  15 

Zwangere vrouwen 13  15 

Res identen buiten OCMW (autonome woon- en 
zorgcentra, ziekenhuis, opvang, gevangenis, ...) 

12  14 

Studenten 8  9 

Andere: … 7  8 

Weet niet 5  6 

Totaal aantal respondenten: 87 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 
 

 

 

COMMUNICATIEKANALEN? 

Wanneer we de communicatiekanalen analyseren over de doelgroepen heen, komen we te 

weten welke communicatiekanalen momenteel het meest gebruikt worden bij gemeente en 

OCMW. In onderstaande tabel vind je de verschillende communicatiekanalen, gesorteerd van 

meer naar minder populair.  

Zoals de tabel laat zien, zitten het gemeentelijk infoblad, de website, brochure en folders, 

affiches en face-to-face contact allen in de huidige top 5 van zowel de gemeente als het 

OCMW. De volgorde van deze top 5 voor gemeente en OCMW is ook grotendeels gelijk. Het 
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OCMW zet echter meer in op face-to-face contact, waardoor dit bij OCMW hoger in de top 5 

staat.  

Vergeleken met 2013 zien we volgende veranderingen in gebruik van communicatiekanalen 

bij de gemeenten:  

 Het gebruik van het gemeentelijk infoblad bleef stabiel (van 93,5 % naar 98,4 %) 

 Ook het gebruik van de website als communicatiekanaal bleef gelijk (van 87,7 % naar 

89,8 %). 

 Het gebruik van brochures & folders steeg de voorbije drie jaar van 72,9 % naar  

86,6 %.  

 Alsook het gebruik van affiches dat de voorbije drie jaar steeg van 71,6 % naar 81,9 % 

 Sinds 2013 wordt er meer fors gecommuniceerd aan de hand van bijeenkomsten & 

infovergaderingen: van 40,0 % naar 69,3 %. 

 Kanalen voor specifieke doelgroepen zoals een bewonerskrantje werden de voorbije drie 

jaar echter minder ingezet: van 59,4 % naar 41,7 %.  

 Het gebruik van de lokale nieuwsbrief steeg van 36,1 % naar 48,8 %.  

Voor de andere kanalen hebben we echter geen vergelijkingscijfers, omdat niet alle kanalen 

in 2013 op deze manier bevraagd werden. Zo zouden we kunnen verwachten dat het gebruik 

van facebook ook toegenomen is de voorbije drie jaar, maar aangezien dit niet opgenomen is 

in de bevraging van 2013, kan dit niet bevestigd worden met cijfers.  

Vergeleken met 2013 zien we bij OCMW’s voor alle kanalen die ook in 2013 bevraagd werden 

een stijging in gebruik:  

 Gemeentelijk infoblad: stijging van 66,2 % naar 89,7 % 

 Website: stijging van 50,8 % naar 75,9 % 

 Brochures & folders: stijging van 50,8 % naar 71,3 % 

 Affiches: stijging van 49,2 % naar 69,0 % 

 Bijeenkomsten & infovergaderingen: stijging van 32,3 % naar 65,5 % 

 Kanalen voor specifieke doelgroepen: stijging van 9,2 % naar 51,7 % 

 Lokale nieuwsbrief: stijging van 18,5 % naar 40,2 % 

Voor de andere kanalen hebben we, net zoals bij gemeenten, geen vergelijkingsmateriaal, 

omdat deze in 2013 niet bevraagd werden.  
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Communicatie-

kanaal 

Aantal respondenten 

die vraag heeft 

ingevuld 

Aantal respondenten dat 

communicatiekanaal 

gebruikt. 

= % van aantal 

respondenten die vraag 

heeft ingevuld 

gemeente OCMW gemeente OCMW gemeente OCMW 

Gemeentelijk 

infoblad 

127 87 125 78 98.4 % 89.7 % 

Website 127 87 114 66 89.8 % 75.9 % 

Brochure/folder 127 87 110 62 86.6 % 71.3 % 

Affiche  127 87 104 60 81.9 % 69.0 % 

Face-to-face 

contact 

127 87 88 63 69.3 % 72.4 % 

Bijeenkomsten/ 

infovergaderingen  

127 87 88 57 69.3 % 65.5 % 

Facebook 127 87 96 46 75.6 % 52.9 % 

Kanalen voor 

specifieke 

doelgroepen (vb. 

bewonerskrantje) 

127 87 53 45 41.7 % 51.7 % 

Lokale 

nieuwsbrief 

127 87 62 35 48.8 % 40.2 % 

E-mail  127 87 54 27 42.5 % 31.0 % 

Regionale katern 

Vlaamse krant 

127 87 27 10 21.3 % 11.5 % 

Twitter 127 87 25 9 19.7 % 10.3 % 

Radio/tv 127 87 16 7 12.6 % 8.0 % 
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3.6 Totaalscore voor het gezondheidsbeleid van lokale besturen  

De totaalscore voor algemeen gezondheidsbeleid van lokale besturen wordt berekend op basis 

van de gewogen som van de verschillende procescomponenten: langetermijnvisie, bestuurs-
kracht, intersectorale samenwerking, burgerparticipatie en communicatie.  

3.6.1 Totaalscore gemeenten 

De gemiddelde totaalscore voor het gezondheidsbeleid van de Vlaamse gemeenten 

bedraagt 42,71 op 100. De minimum- en maximumscore liggen respectievelijk op 6,61 en 
79,37.  

Wanneer we de LINK-score van 2016 vergelijken met de LINK-score van 2013 zien we een 

significante vooruitgang van 2013 naar 2016.  

 
Grafiek: Totaalscore voor het gezondheidsbeleid, voor gemeenten (links) en OCMW’s (rechts).  

 

De totaalscore voor het gezondheidsbeleid biedt ons de mogelijkheid om gemeenten onderling 

te vergelijken en na te gaan of bepaalde kenmerken een invloed hebben op de totaalscore 

voor het gezondheidsbeleid. We zien een invloed van het kenmerk ligging, aantal inwoners en 

bevolkingsdichtheid op de gemiddelde score van 2016: 

 Ligging: centrumsteden hebben een significant hogere score (56,26) dan niet-

centrumsteden (41,22).  

 Aantal inwoners: gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren significant hoger 

(58,63) dan alle andere categorieën van gemeenten met een lager aantal inwoners 

(≤42,32).  

 Bevolkingsdichtheid: gemeenten met meer dan 1500 inwoners per km² scoren 

significant hoger (63,16) dan gemeenten uit alle andere categorieën met een lager 

aantal inwoners per km² (≤42,72).  
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3.6.2 Totaalscore OCMW’s 

De gemiddelde totaalscore voor het gezondheidsbeleid van de OCMW’s bedraagt 31,88 op 
100. De minimum- en maximumscore liggen respectievelijk op 4,18 en 63,45.  

Wanneer we de LINK-score van 2016 vergelijken met de LINK-score van 2013 zien we een 

significante vooruitgang van 2013 naar 2016.  

De totaalscore voor het gezondheidsbeleid biedt ons de mogelijkheid om OCMW’s onderling te 

vergelijken en na te gaan of bepaalde kenmerken een invloed hebben op de totaalscore voor 

het gezondheidsbeleid. We zien enkel een invloed van het kenmerk ligging op de gemiddelde 

score van 2016: 

 Ligging: centrumsteden hebben een significant hogere score (46,81) dan niet-

centrumsteden (30,61).  

 

 
De andere kenmerken (aantal inwoners en bevolkingsdichtheid) hebben geen significante 

invloed op de gemiddelde totaalscore van OCMW’s.   
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3.7 Besluit  

Langetermijnvisie 

Het aantal plannen dat lokale besturen moesten en moeten schrijven is door de invoering van 

het planlastendecreet en het BBC besluit drastisch gedaald waardoor een zuivere vergelijking 

met 2013 niet mogelijk is. Toch zien we dat bij de nog resterende plannen (verplichte en eigen 

plannen) de cijfers positiever zijn dan in 2013.  

Naast de generieke vermelding van gezondheid, mogen we ook positief zijn over het feit dat 

het merendeel van de concrete thema’s uit de preventieve gezondheid in meer of mindere 

maat hun weg gevonden heeft naar de meerjarenplannen (2014-2019) van de gemeenten en 

OCMW’s. Hiermee onderstrepen de lokale besturen alvast het belang van deze thema’s en 

garanderen ze ons dat zij hier deze legislatuur ook effectief werk van zullen maken of 

ondertussen gemaakt hebben.  

Als we dan kijken naar de beleidsuitvoering en het aantal beleidsdomeinen dat ondertussen al 

rekening houdt met gezondheid, dan zijn de cijfers voor zowel het gemeente- als het OCMW-

bestuur hoopgevend. Traditioneel drijven de beleidsdomeinen welzijn, thuiszorg, kinderopvang 

en onderwijs boven. Ook de beleidsdomeinen wonen & huisvesting, mobiliteit, leefmilieu en 

ruimtelijke ordening doen het in vergelijking met 2013 al beter, al zijn er nog meer groeikansen 

mogelijk. 

We mogen dus voorzichtig concluderen dat omslag van gezondheid als een verticaal 

beleidsdomein naar gezondheid als een meer horizontaal beleidsdomein dat mee gedragen 

wordt door verschillende andere beleidsdomeinen ingezet is. 

Bestuurskracht  

Zoals in meerdere onderzoeken al aangehaald, is bestuurskracht een zeer moeilijk te 

kwantificeren begrip. Het gaat over het vermogen of de capaciteit van lokale besturen om op 

een effectieve manier een antwoord of oplossing te bieden op maatschappelijke uitdagen 

waarmee men geconfronteerd wordt.  

Het beschikken over een budget dat voldoende hoog is, is een belangrijke indicator. Ten 

opzichte van 2013 zien we zowel bij de gemeente- als bij de OCMW-besturen een aanzienlijke 

stijging van het aantal respondenten dat positief antwoordt op de vraag of zij budget hebben 

voor preventieve gezondheid (gemeenten: van 88 % naar 96 % - OCMW’s: van 66 % naar  

89 %). 

Dat in quasi alle gevallen dit budget afkomstig is vanuit de eigen middelen (gemeenten: 99 % 

- OCMW’s: 91 %), kan een risico betekenen op langere termijn. Dit omdat we weten dat het 

merendeel van de lokale besturen (Belfius, 2015; Belfius 2016) dit en de komende jaren voor 

serieuze financiële uitdagingen staat waardoor de kans in het lokale kerntakendebat zeer reëel 

is dat preventieve gezondheid van de beleidsagenda valt en er dus niet langer kredieten voor 

vastgelegd worden.  

Uiteraard zijn we blij met de middelen die de lokale besturen vrijmaken voor preventieve 

gezondheid. Toch maken we ons wat zorgen over de grootte van deze bedragen; los van het 
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feit dat we weten dat er ook bedragen en keuzes uit andere beleidsdomeinen een positieve 

(of negatieve) impact op gezondheid hebben. Want met een budget van 1000 tot 5000 euro 

lijkt het ons bijna onmogelijk om een duurzaam gezondheidseffect te genereren. Een 

substantiële verhoging, geïnitieerd door Vlaanderen maar niet op projectmatige basis, lijkt ons 

daarom een absolute noodzaak.  

Hiermee kan dan ook werk gemaakt worden van een verhoging van het aantal uur dat 

gemeenten en OCMW’s ter beschikking stellen/hebben om het preventieve gezondheidsbeleid 

te coördineren. Zo kan de mediaan van 5 uur (in 2013 nog 4 uur) omhoog om echt te kunnen 

wegen op het lokale beleid. Tevreden zijn we wel met de stijging van het aantal gemeenten 

en OCMW’s waar iemand zij het meestal deels vrijgesteld is om te werken aan preventieve 

gezond. Bij de gemeenten zien we een stijging van 60 % naar 72 % en bij de OCMW’s van  

23 % naar 52 %. Het komt er de volgende jaren nu op aan om hen en de politiek 

verantwoordelijken blijvend te vormen en te voorzien van actuele informatie over het voeren 

van een lokaal gezondheidsbeleid zodat zij ook volgende legislatuur kunnen wegen op het 

proces van lokale beleidsbepaling en –uitvoering.  

En over deskundigheid gesproken: we zien alvast een positieve evolutie bij het aantal lokale 

besturen dat vorming volgt over gezondheid. 62 % van de gemeenten en 70 % van de OCMW’s 

gaven aan de afgelopen 3 jaar een vorming rond gezondheid gevolgd te hebben. In 2013 was 

dit ‘slechts’ 50 % en 52 %. Hiermee hebben we toch een stukje meer zekerheid dat nieuwe 

inzichten, theorieën en praktijken beter gedissemineerd en toegepast worden op het veld. 

Tevredenheid is er niet alleen over het aantal gemeenten en OCMW’s maar ook over de 

diversiteit van personen die een vorming gevolgd heeft en diversiteit aan thema’s waarrond 

bijkomende kennis opgebouwd werd.  

Zo zien we bijvoorbeeld ook een grote diversiteit aan bronnen waarop de gemeente en het 

OCMW zich baseren voor het prioriteren van hun beleid en een toename van het aantal 

gemeenten en OCMW die ook aandacht hebben voor evaluatie (81 % versus 64 % gemeenten 

– 73 % vs. 51 % OCMW’s). Het zijn voor ons alvast goede indicatoren dat onze lokale besturen 

de afgelopen 3 jaar zichtbaar deskundiger geworden zijn in het voeren van een lokaal 

gezondheidsbeleid. 

Tenslotte is er ook voor deze succescomponent de vaststelling dat centrumsteden beduidend 

betere scores halen dan niet-centrumsteden. Stevenen we naast gezondheidsongelijkheid 

binnen steden en gemeenten af op (gezondheids)ongelijkheid tussen steden en gemeenten?  

Intersectorale samenwerking 

Ook voor intersectorale samenwerking zien we opnieuw grote verschillen tussen 

centrumsteden en niet-centrumsteden. De aanwezigheid van meer partners op het 

grondgebied en de capaciteit die centrumsteden hebben om netwerken te coachen, zijn 

volgens ons de verklaring voor deze verschillen. 

Positief zijn we over het feit dat er in vergelijking met 2013 in heel wat meer gemeenten en 

OCMW’s werkgroepen zijn die werken rond een of meerdere preventieve gezondheidsthema’s.  
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We stellen bij de gemeenten een vooruitgang vast van 22 % en bij de OCMW’s een vooruitgang 

van 23 %.  

Niet alleen het aantal werkgroepen is voor ons van tel ook samenstelling en onderwerpen die 

daar besproken worden. Voor gemeenten zien we gelijkaardige scores qua onderwerpen. Enkel 

mentaal welbevinden doet het 11 % beter dan in 2013. Bij OCMW’s doen de thema’s alcohol, 

drugs, beweging en mentaal welbevinden het goed. Minder doen de thema’s voeding en 

gezondheid en milieu het. Is er een verband met het aanbod dat de afgelopen 3 jaar 

ontwikkeld en gedissemineerd werd? Dat kan. Met Gezonde Gemeente laten we alvast de 

keuze voor 100 % afhangen van de lokale besturen zelf. Zij kiezen wat op dit ogenblik best 

past binnen en voor hun lokaal gezondheidsbeleid.  

Ook qua samenstelling zit het goed: schepenen, Logomedewerkers, ambtenaren uit 

verschillende beleidsdomeinen, de gezondheidsambtenaar (wanneer aanwezig), 

doelgroepvertegenwoordigers … 

Nog een positieve evolutie is de toegenomen rol van deze werkgroepen. Meer nog dan 2013 

spelen deze werkgroepen een rol op het vlak van advisering, planning, uitvoering en evaluatie 

van het lokale gezondheidsbeleid. Dit is niet onbelangrijk omdat een ruim omschreven rol de 

waarde en de positie van deze werkgroep in het gemeentelijk beleid doet toenemen en dus 

het engagement van de leden blijft stimuleren.  

Het Logo blijft als externe partner met stip op één staan. In vergelijking met 2013 zien we 

zelfs nog een stijging van 13,1 % bij de gemeenten tot op 97,5 % en een stijging van liefst 

27,7 % bij de OCMW’s tot het niveau van 92,6 %. De uitrol van Gezonde Gemeente vanaf het 

voorjaar 2013 heeft, volgens ons, de samenwerking tussen de lokale besturen en de Logo’s 

verder geïntensifieerd wat deze mooie resultaten verklaart. Maar ook de samenwerking met 

andere externe partners is erop vooruit gegaan. Intersectorale samenwerking werd en wordt 

dan ook door de Logo’s als een heel belangrijke succescomponent binnen het project Gezonde 

Gemeente naar voren geschoven en gestimuleerd. 

De kunst zal er de komende jaren in bestaan om het opgebouwde netwerk te onderhouden 

en blijvend te dynamiseren. Hier zijn we ons bewust van het feit dat dit geen makkelijke 

opdracht is en de nodige tijd, middelen en competenties vraagt.  

Burgerparticipatie 

De positieve trend die we bij de vorige succescomponenten zagen, zien we ook terug bij de 

succescomponent burgerparticipatie. Zij het met die nuance dat we hier alleen een verbetering 

bij de gemeenten zien en een status quo bij de OCMW’s. Ook zijn er hier geen significante 

verschillen tussen centrumsteden en niet-centrumsteden. 

Het organiseren van een doelgroepraad of participatiemoment kent een stijging van 10 % (van 

57 % naar 67 %). Ook het loket 54 % (OCMW), een emailadres (67 %) en een facebookpagina 

(47 %) zijn belangrijke kanalen waar burgers terecht kunnen met vragen, ideeën over of 

feedback op het gezondheidsbeleid. Belangrijk voor ons zijn echter ook de processen die achter 

deze front-officeservices zitten. Hoe worden deze vragen verdeeld? Wie volgt deze vragen op? 

Hoe wordt er teruggekoppeld? Want hierin schuilt een grote valkuil voor burgerparticipatie. 
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We weten alvast dat 6 % van de gemeente en 3 % van de OCMW’s altijd rekening houden 

met vragen en klachten en 40 % van de gemeenten en 34 % van de OCMW’s dit meestal 

doen. Dit aspect verdient verder onderzoek evenals bijkomend onderzoek bij de vraagsteller 

naar diens tevredenheid achteraf.  

Burgerparticipatie in de vorm van face-to-facecontacten blijft ook populair. Dit gebeurt in  

51 % van de gemeenten en in 38 % van de OCMW’s. Enquêtes om te peilen naar de 

verwachtingen op het vlak van gezondheid gebeurde de afgelopen 3 jaar slechts in 22 % van 

de gemeenten en 17 % van de OCMW’s.  

De vraag in hoeverre gemeenten en OCMW’s met deze vormen van burgerparticipatie denken 

iedereen in hun gemeente te bereiken, werd niet gesteld. Ook de inwoners werden hieromtrent 

niet bevraagd. Daarom verwijzen wij graag naar onze tips over burgerparticipatie die je terug 

kan vinden in onze tipfiches op de website van Gezonde Gemeente (zie: 

http://www.gezondegemeente.be/nieuws/7-tipfiches-over-7-succescomponenten-van-een-

gezonde-gemeente ) 

Communicatie 

Centrumsteden doen het voor communicatie opnieuw beter dan niet centrumsteden en dit 

zowel voor het gemeente- als voor het OCMW-bestuur. Meer capaciteit in het beleidsdomein 

‘gezondheid’ en ‘communicatie’ zal hier wel de meest voor de hand liggende verklaring zijn.  

In lijn met de groeimeter ‘Gezonde Gemeente’, peilden we op welke beleidsfora en hoe 

frequent gezondheid geagendeerd wordt. In 77 % van de gemeenten staat gezondheid 

meermaals per jaar op de agenda van het college van burgemeester en schepenen. En ook in 

44 % van de OCMW komt gezondheid meermaals op de agenda van de Raad. Deze 

percentages zijn niet onbelangrijk, willen we gezondheid onder de aandacht van de 

beleidsmakers houden.  

Wanneer we dan kijken naar de gemeenteraad als hoogste politiek orgaan in de gemeente, 

zien we dat gezondheid maar in 28 % van de gemeenten een regelmatig terugkerend thema 

is. 19 % van de gemeenten meldt ons dat gezondheid de afgelopen 3 jaar nooit geagendeerd 

werd op de gemeenteraad. Dit vinden wij jammer omdat hier de oppositie ook een stem heeft 

maar kan gezien worden in de algemene bestuurlijke trend dat de gemeenteraad aan waarde 

verliest ten voordele van het college.  

Wanneer we kijken naar de externe communicatie dan zien we dat zowel de gemeente  

(98 %) als het OCMW (91 %) communiceren over gezondheid naar het algemene publiek. 

Frappant is de grote stijging bij de OCMW’s van 55 naar 91 %. Dit kan volgens ons verklaard 

worden door het gezamenlijk aangaan van een engagement voor Gezonde Gemeente. 

Ouderen zijn de tweede meest voorkomende doelgroep tot wie de gemeente (73 %) en het 

OCMW (67 %) zich richten. OCMW-cliënten en mensen in armoede worden vooral bereikt door 

het OCMW en dat doet het overwegend via face-to-face contacten (83 %). Deze intensieve 

vorm van communicatie vaak ingebed in een hulpverlener/cliëntrelatie blijkt ook uit ander 

onderzoek een zeer effectieve manier te zijn om deze doelgroepen te bereiken. Gezinnen zijn, 

als een belangrijk opvoedingsmilieu en leefomgeving, ook een opkomende doelgroep 

http://www.gezondegemeente.be/nieuws/7-tipfiches-over-7-succescomponenten-van-een-gezonde-gemeente
http://www.gezondegemeente.be/nieuws/7-tipfiches-over-7-succescomponenten-van-een-gezonde-gemeente
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(gemeenten: van 41 % naar 54 % - OCMW’s: van 29 % naar 37 %) naar wie lokale besturen 

gezondheidsboodschappen richten.  

Vaak gebruikte communicatiemedia blijven net zoals in 2013 de gemeentelijke website, het 

gemeentelijk infoblad, affiches en folders. Meer zelfs: folders en affiches waren nog nooit zo 

populair. Hier kunnen we ons de vraag stellen in hoeverre deze dan ook effectief waren en 

zijn. Facebook (75,6 % & 52,9 %) doet het tegenwoordig beter dan lokale nieuwsbrieven, 

infovergaderingen en email. Twitter (19,3 % & 10,3 %) daarentegen is nog niet zo hard 

uitgebouwd.  

Het zit dus wat betreft de diversiteit van doelgroepen en de gebruikte communicatiemix relatief 

goed. Wel moet er blijvend aandacht besteed worden aan het bereiken van specifieke 

doelgroepen zoals: zwangere vrouwen, de werkende bevolking, personen met een migratie-

achtergrond en de effectiviteitstoets.  

Tenslotte moeten we er ons blijvend van bewust zijn dat communicatie nooit op zich als 

preventiestrategie kan staan. Externe communicatie voor een product of een actie is vaak het 

sluitstuk van een gans proces waarin aandacht was voor burgerparticipatie, intersectorale 

samenwerking … In tijden van krimpende budgetten en meer tijdsdruk kan de verleiding groot 

zijn zich te beperken tot het verspreiden van enkele gezondheidsboodschappen zonder 

aandacht te hebben voor de omgeving waarin de ‘ontvanger’ woont, speelt, werkt …  
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4 Resultaten van het gezondheidsbeleid rond het thema 

‘gezondheid en milieu’  

Hoe is het gesteld bij de lokale besturen met het beleid rond gezondheid en milieu? Om op 

deze vraag een antwoord te formuleren, wordt per gemeente een totaalscore voor het 

gezondheidsbeleid voor het thema ‘gezondheid & milieu’ gemaakt. Omdat gezondheid & milieu 

een erg divers thema is, is deze score gebaseerd op enkele aspecten. Dit geeft ons alvast een 

indicatie wat de huidige situatie is voor het gezondheid & milieu beleid.  

In deze bevraging worden vier onderdelen (ook wel componenten genoemd) bevraagd die 

peilen naar een kwaliteitsvol beleid omtrent gezondheid & milieu: 

 Informeren en sensibiliseren rond gezondheid en milieu: rond welke 

onderwerpen wordt proactief geïnformeerd en gesensibiliseerd? Naar welke 

doelgroepen informeert en sensibiliseert het lokaal bestuur rond ‘gezond wonen’?  

 Reglementering rond gezondheid en milieu: rond welke onderwerpen worden 

afspraken gemaakt en/of reglementering ingevoerd? Met welke doelgroepen maakt het 

lokaal bestuur afspraken rond ‘gezond wonen’?  

 Structurele maatregelen rond gezondheid en milieu: rond welke onderwerpen 

worden omgevingsinterventies uitgevoerd? Voor welke doelgroepen voert het lokaal 

bestuur omgevingsinterventies rond ‘gezond wonen’ uit?  

 Zorg en begeleiding rond gezondheid en milieu: rond welke onderwerpen worden 

de inwoners reactief geïnformeerd (bijvoorbeeld bij hinder)? Welke doelgroepen 

informeert het lokale bestuur reactief rond ‘gezond wonen’?  

Voor elk van deze onderdelen wordt eerst een score (= componentscore) berekend en 

worden de antwoorden op de vragen besproken. De componentscore wordt berekend op basis 

van de antwoorden op de vragen die onder deze component vallen. Deze vragen zijn specifiek 

voor elke component. Met uitzondering van de vraag naar welke doelgroepen gewerkt wordt 

rond gezond wonen. Het antwoord op deze vraag telde voor de score van elke component 

mee (en voor evenveel punten).  

De totaalscore werd berekend op basis van een weging van de vier verschillende 

componentscores.  

Voor zowel de component- als totaalscores wordt bekeken of er betekenisvolle verschillen zijn 

tussen lokale besturen met verschillende gemeentekenmerken (naar aantal inwoners, 

bevolkingsdichtheid en gelegen in centrumstad of niet). Voeren grotere lokale besturen 

bijvoorbeeld een kwaliteitsvoller beleid?  

4.1 Informeren en sensibiliseren rond gezondheid en milieu  

4.1.1 Score gemeentes  

Voor de component ‘informeren en sensibiliseren’ zien we een gemiddelde en een mediaan 

van 2,72 op 10, met een minimum van 0 en een maximum van 6,11 op 10. De score wordt 

gevormd door de antwoorden op 2 vragen (zie verder, sectie a en b) samen te nemen. De 

vraag over de projecten, acties en methodieken (zie sectie c) is louter informatief en draagt 
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dus niet bij tot de algemene score voor een kwaliteitsvoller beleid rond gezondheid en milieu.  

Wanneer we de gemiddelde scores van gemeentes in verschillende lokale contexten 

(naargelang gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid) 

analyseren en vergelijken met elkaar, zien we dat geen enkel van deze kenmerken een invloed 

heeft op de mate waarin geïnformeerd en gesensibiliseerd wordt rond gezondheid en milieu. 

Grafieken: score voor ‘informeren en sensibiliseren’. Gemeenten (links) en OCMW (rechts)  

  
 

4.1.2 Score OCMW’s 

De gemiddelde score voor de component informeren en sensibiliseren is 1,85 op 10, met een 

mediaan van 1,61 en een minimum van 0 en een maximum van 5,13 op 10. Ook deze score 

werd vormgegeven door de antwoorden op 2 vragen (zie verder, sectie a en b). Een groot 

aantal OCMW’s scoorde nul op deze component, hierdoor wordt het gemiddelde en de mediaan 

sterk naar beneden getrokken.   

Wanneer we de gemiddelde scores van gemeentes met verschillende kenmerken (naargelang 

gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid) analyseren en 

vergelijken met elkaar, zien we dat aantal inwoners en ligging een invloed heeft op de behaalde 

score:  

 Ligging: OCMW’s uit centrumsteden scoren gemiddeld hoger (3,09 op 10) dan OCMW’s 

uit niet-centrumsteden (1,77 op 10). 

 Aantal inwoners: OCMW’s uit gemeentes met meer dan 50.000 inwoners scoren met 

3,01 de hoogste score, gevolgd door OCMW’s uit gemeenten met 10.000 tot 20.000 

inwoners (2,16). OCMW’s uit gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners scoren lager 

(1,48), evenals OCMW’s uit gemeenten met minder dan 10.000 inwoners (1,30). De 

verschillen tussen deze groepen van OCMW’s zijn randsignificant. Wanneer de groepen 

vergeleken werden door middel van een post-hoc test, verdwenen de significante 

verschillen (post-hoc test is immers een strengere maat).  
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A) ROND WELKE ONDERWERPEN WORDT PROACTIEF GEÏNFORMEERD EN 
GESENSIBILISEERD?  

Aan alle lokale besturen (115 gemeenten en 76 OCMW’s) werd gevraagd rond welke thema’s 

zij in de voorbije drie jaar gewerkt hebben en op welke manier.  

Gezondheidsrisico’s omtrent wonen blijven bij lokale besturen (zowel gemeentes als OCMW’s) 

het populairste thema om proactief over te informeren en/of sensibiliseren binnen de groep 

van milieugezondheidsthema’s. Dit was reeds het populairste thema in 2013 en is in 2016 zo 

gebleven.  
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Bij de gemeenten bleef de populariteit van het thema min of meer stabiel: van 81 %13 in 2013 

naar 85 % in 2016. Er zijn wel indicaties dat dit thema er bij het OCMW licht op vooruitgegaan 

is: van 62 % in 2013 naar 72 % in 2016. 

Ook de andere milieugezondheidsthema’s (bv. asbest, stoken buiten, …) zijn ongeveer status 

quo gebleven bij de gemeentes.  

De top 5 van gezondheid en milieu onderwerpen waarrond de voorbije drie jaar geïnformeerd 

en gesensibiliseerd werd door gemeentes, ziet er zo uit: 

(1) gezond wonen 

(2) ozon en hitte (was niet opgenomen in 2013) 

(3) ongewenste dieren en planten, inclusief eikenprocessierups en teken (niet zo 

opgenomen in 2013) 

(4) gezond tuinieren (niet opgenomen in 2013)  

(5) stoken 

 

Gemeenten investeerden globaal, maar ook voor alle milieugezondheidsthema’s apart, meer 

in informeren en sensibiliseren dan OCMW’s.  

Onderwerpen waarover geïnformeerd en 

gesensibiliseerd wordt 

aantal respondenten   % van antwoorden 

Gemeenten 

(N = 115) 

OCMW’s 

(N = 76) 
Gemeenten  OCMW’s 

Gezond wonen (vocht en schimmel, ventileren en 

verluchten, gezond klussen, CO, Gezond 

schoonmaken, passief roken, loden leidingen, …)  

98 55 85 % 72 % 

Ozon en hitte 74 47 64 % 62 % 

Ongewenste dieren en planten 

(eikenprocessierups, teken, berenklauw, …) 
70 18 61 % 24 % 

Gezond tuinieren (bv. Bodemvervuiling en eieren 

van eigen kippen) 
67 17 58 % 22 % 

Stoken  57 19 50 % 25 % 

Luchtverontreiniging en geluidshinder door 

verkeer 
31 6 27 % 8 % 

Asbest  29 5 25 % 7 % 

Geluidshinder (andere dan verkeer) 27 6 23 % 8 % 

Elektromagnetische straling (straling afkomstig 

van hoogspanning, zendmast, …) 
13 3 11 % 4 % 

                                        
13 Dit percentage is niet gelijk aan het percentage opgenomen in het indicatorenrapport van 2013. Omdat in 2013 
gezond wonen afzonderlijk van CO bevraagd werd, moesten nieuwe berekeningen uitgevoerd worden om de 

vergelijking met gezond wonen in 2016 te maken. Idem voor het percentage van OCMW’s uit 2013.  
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Zware metalen 12 1 10 % 1 % 

Ander thema:… 3 0 7 % 0 % 

 

B) NAAR WELKE DOELGROEPEN WORDT GEWERKT ROND “GEZOND 
WONEN”?  

Er werd aan de 102 gemeenten en 57 OCMW’s gevraagd die de voorbije drie jaar rond het 

thema “gezond wonen” gewerkt hebben, naar welke doelgroepen dan precies gewerkt werd 

rond dit thema. Omwille van de beleidsinteresse naar dit thema, werd enkel dit thema 

bevraagd, en niet gezondheid & milieu in het algemeen.  

Deze vraag heeft niet alleen invloed op de score van de component ‘informeren en 

sensibiliseren’, maar wordt ook meegerekend voor het berekenen van de scores van de andere 

componenten. Dus heeft deze ook invloed op de score van de component ‘reglementering’, 

‘aanbod’ en ‘zorg en begeleiding’. De scores van deze drie componenten voor gezondheid & 

milieu zullen verder besproken worden. Binnen deze drie componenten zullen we dus voor 

deze vraag telkens naar de bespreking binnen dit onderdeel verwijzen.  

u gaf aan de voorbije drie jaar rond het 
thema “gezond wonen” te hebben 
gewerkt binnen uw gemeente. Voor 
welke prioritaire doelgroepen hebt u de 
voorbije drie jaar hierrond gewerkt? - 
gemeentes 

Totaal  % van antwoorden  % 

Algemene bevolking 89  87 

Ouderen 48  47 

Mensen in armoede 37  36 

Personen met een migratie-achtergrond 9  9 

Gezinnen 15  15 

Cl iënten/individuele hulpvragers OCMW 26 
 

25 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 6  6 

Res identen (in autonome woon- en zorgcentra, 
ziekenhuis, opvang, gevangenis, ...) 

8  8 

Verhuurders 17  17 

Huurders 23  23 

Studenten 3  3 

Kinderen (3-12 jaar) 6  6 

Jongeren (13-18 jaar) 1  1 

Personen met een beperking (fysisch en mentaal) 7  7 
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u gaf aan de voorbije drie jaar rond het 
thema “gezond wonen” te hebben 
gewerkt binnen uw gemeente. Voor 
welke prioritaire doelgroepen hebt u de 
voorbije drie jaar hierrond gewerkt? - 
gemeentes 

Totaal  % van antwoorden  % 

Zwangere vrouwen 0  0 

Werkende bevolking 4  4 

Zieken (bijv.: mensen met luchtwegklachten) 2  2 

Bouwers en verbouwers 11 
 

11 

Andere: … 3  3 

Weet niet 3  3 

Totaal aantal respondenten: 102 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

u gaf aan de voorbije drie jaar rond het thema 
“gezond wonen” te hebben gewerkt binnen 
uw gemeente. Voor welke prioritaire 

doelgroepen hebt u de voorbije drie jaar 
hierrond gewerkt? – OCMW’s  

Totaal  % van antwoorden  % 

Algemene bevolking 35  61 

Ouderen 32 
 

56 

Mensen in armoede 35  61 

Personen met een migratie-achtergrond 14  25 

Gezinnen 9  16 

OCMW-cl iënten of bezoekers van ambulante 
diensten (sociale dienst, dienstencentrum, sociaal 
huis, sociaal restaurant, ...) 

36  63 

OCMW-res identen (woon- en zorgcentra, ziekenhuis, 
serviceflats, ...) 

14  25 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 5  9 

Res identen buiten OCMW (autonome woon- en 

zorgcentra, ziekenhuis, opvang, gevangenis, ...) 
0  0 

Verhuurders 5  9 

Huurders 17  30 

Studenten 0  0 

Kinderen (3-12 jaar) 3  5 

Jongeren (13-18 jaar) 1  2 
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u gaf aan de voorbije drie jaar rond het thema 

“gezond wonen” te hebben gewerkt binnen 
uw gemeente. Voor welke prioritaire 
doelgroepen hebt u de voorbije drie jaar 

hierrond gewerkt? – OCMW’s  

Totaal  % van antwoorden  % 

Personen met een beperking (fysisch en mentaal) 5  9 

Zwangere vrouwen 1  2 

Werkende bevolking 2  4 

Zieken (bijv.: mensen met luchtwegklachten) 1  2 

Bouwers en verbouwers 4  7 

Andere: … 3  5 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 57 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Opvallend bij deze grafieken is dat gemeenten sterk inzetten op de algemene bevolking:  

87 % van de gemeenten die werkt rond gezond wonen, doet dit naar de algemene bevolking. 

OCMW’s doen dit een stuk minder (61 %). Er wordt meer door OCMW’s naar ouderen (56 %) 

en mensen in armoede (61 %) gewerkt dan gemeenten (respectievelijk 47 en 36 %). Of de 

gemeenten en OCMW’s deze doelgroepen ook effectief bereiken, kunnen we echter niet 

beantwoorden. 

Er wordt slechts in een beperkt percentage van de gemeenten (9 %) gewerkt naar personen 

met een migratie-achtergrond. Bij de OCMW’s ligt dit percentage iets hoger (25 %), maar is 

vergeleken met ouderen en mensen in armoede toch aan de lage kant. OCMW’s zetten meer 

in op huurders (30 %) dan gemeenten (23 %). Hoewel het percentage slechts 11 % bedraagt, 

zetten gemeenten meer in op bouwers en verbouwers dan OCMW’s (7 %). Uit de cijfers is ook 

duidelijk dat OCMW’s meer werken rond het thema gezond wonen naar hun cliënten (63 %) 

dan naar hun residenten (23 %).  

Omdat in 2013 deze vraag over doelgroepen gesteld werd voor het thema gezondheid en 

milieu in het algemeen (en in 2016 enkel voor het thema gezond wonen), werden er extra 

berekeningen uitgevoerd op de data van 2013 om de vergelijking met 2013 te maken. De 

percentages hieronder beschreven voor 2013, komen daarom niet overeen met de 

percentages opgenomen in het indicatorenrapport van 2013 (beide zijn echter correct).  

Wat uit de vergelijking tussen 2013 en 2016 duidelijk wordt, is dat er naar verschillende 

doelgroepen meer gewerkt is rond gezond wonen:  

 Er is door het OCMW in 2016 nog veel meer naar de algemene bevolking gewerkt:  

36 % van de OCMW’s in 2013, en 61 % van de OCMW’s in 2016. Voor de gemeentes 

blijft dit percentage ongeveer hetzelfde (van 91 naar 87 %).  

 Zowel door gemeenten als OCMW’s is er meer naar mensen in armoede gewerkt: 

respectievelijk van 25 naar 36 % en van 39 naar 61 %.  
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 Door gemeenten werd er meer gewerkt naar cliënten/individuele hulpvragers OCMW 

(van 15 naar 25 %).  

 Door het OCMW werd er meer gewerkt naar personen met een migratie-achtergrond: 

van 15 naar 25 %.  

Naar de overige doelgroepen werd er ongeveer evenveel gewerkt rond gezond wonen in 2016 

als in 2013. Behalve voor jongeren: gemeenten werkten de voorbije drie jaar minder naar 

jongeren (van 15 % naar 1 %).  

 C) WELKE ACTIES OF PROJECTEN?  

Deze vraagt is louter informatief en telt echter niet mee voor de berekening van de score van 
de component ‘informeren & sensibiliseren’. 

Slechts 5 gemeenten (van de 111) en toch nog 12 OCMW’s (van de 73) doen niet mee met 

acties of projecten of gebruiken geen methodieken rond G&M. De overige gemeentes en 

OCMW’s duidden minstens 1 actie, project of methodiek aan die zij toepasten de voorbije   
3 jaar.  

We zien dat bij zowel de gemeentes als de OCMW’s de voorbeeldartikels van het Logo en de 

actieweek gezond binnen het meest populair zijn. De voorbeeldartikels van het Logo werden 

de voorbije drie jaar in meer dan 60 % van de gemeentes gebruikt, ten opzichte van 14 % 
van de gemeentes in 2013.  
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4.2 Reglementering rond gezondheid en milieu  

4.2.1 Score gemeentes  

Voor de basiscomponent reglementering zien we een gemiddelde van 1,01 op 10 en een 
mediaan van 0,81 op 10, met een minimum van 0 en een maximum van 4,2 op 10. Deze vraag 
is gebaseerd op 2 vragen (zie verder, sectie a en b).  
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Grafieken: score voor ‘reglementering’. Gemeenten (links) en OCMW (rechts)  

 
 

Op basis van de score is het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en te kijken 
of bepaalde kenmerken van de gemeente invloed uitoefenen op de behaalde score. Zo blijkt 
dat de bevolkingsdichtheid een invloed heeft op de mate waarin gemeenten afspraken maakt 
rond gezondheid en milieu:  

 Bevolkingsdichtheid: gemeenten met een bevolkingsdichtheid groter dan 1500 

inwoners per km² heeft een significant grotere score voor reglementering (2,21 op 10) 

dan alle andere categorieën (<1).  

We zien geen significant verschil in gemiddeldes tussen centrumsteden en niet-centrumsteden, 

noch tussen gemeentes met groot en klein aantal inwoners.  

 

4.2.2 Score OCMW’s 

Voor het OCMW zien we een erg lage gemiddelde score van 0,94 op 10 en mediaan van 0,51. 

Een groot aantal OCMW’s scoort immers 0 voor de component reglementering. De maximum-

score is 4,87. Deze vraag is gebaseerd op dezelfde 2 vragen (zie verder, sectie a en b) als bij 

gemeentes.  
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Op basis van de score is het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en te kijken 

of bepaalde kenmerken van de gemeente invloed uitoefenen op de behaalde score. Zo blijkt 

dat twee kenmerken een invloed uitoefenen op de gemiddelde score van het OCMW’s voor 

reglementering: de ligging en het aantal inwoners van de gemeente waarin het OCMW gelegen 

is.  

 Ligging: centrumsteden scoren significant hoger dan niet-centrumsteden: 2,13 

tegenover 0,85.  

 Aantal inwoners: OCMW’s uit gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren 

significant hoger (2,13) dan OCMW’s uit gemeentes met minder dan 10.000 (0,47) en 

ook significant hoger dan OCMW’s uit gemeentes met 20.000 tot 50.000 inwoners 

(0,71).  
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A) ROND WELKE ONDERWERPEN WORDEN AFSPRAKEN GEMAAKT OF 
REGELS INGEVOERD? 

Aan alle 115 gemeenten en 76 OCMW’s werd gevraagd waarover reglementering ingevoerd 

werd of waarrond afspraken werden gemaakt.  

Het is duidelijk dat er de voorbije drie jaar voor het thema gezondheid & milieu meer aandacht 

ging naar de component sensibilisering dan naar de component reglementering. We zien voor 

alle gezondheid & milieu onderwerpen veel lagere percentages voor de component 

reglementering dan voor de component sensibilisering, die hierboven besproken werd. Dit 

geldt zowel voor gemeentes als voor OCMW’s. Binnen gemeentes werden het meest afspraken 

of regels gemaakt rond het thema ‘geluidshinder’ (andere dan ten gevolge van verkeer)’ (bij 

12 % van de gemeentes), daarna rond het thema ‘stoken’ (10 %) en rond het thema ‘gezond 

wonen’ (9 %). Rond de andere thema’s wordt er door slechts een heel klein percentage van 

de gemeentes (minder dan 5 %) regels of afspraken gemaakt. Binnen de OCMW’s worden er 

het meest afspraken en regels gemaakt rond ‘gezond wonen’ (9 %), gevolgd door ‘ozon en 

hitte’ (8 %) en ‘geluidshinder, andere dan verkeer’ (7 %) en ‘stoken’ (7 %).  

Onderwerpen waarover reglementering 

werd ingevoerd/afspraken rond gemaakt 

werden…  

aantal respondenten   % van antwoorden 

Gemeenten 

(N = 115) 

OCMW’s 

(N = 76) 
Gemeenten  OCMW’s 

Geluidshinder (andere dan verkeer) 14 5 12 % 7 % 

Stoken  12 5 10 % 7 % 

Gezond wonen (vocht en schimmel, ventileren en 

verluchten, gezond klussen, CO, Gezond 

schoonmaken, passief roken, loden leidingen, …)  

10 7 9 % 9 % 

Ongewenste dieren en planten 

(eikenprocessierups, teken, berenklauw, …) 
6 1 5 % 1 % 

Gezond tuinieren (bv. Bodemvervuiling en eieren 

van eigen kippen) 
6 3 5 % 4 % 

Luchtverontreiniging en geluidshinder door 

verkeer 
6 1 5 % 1 % 

Asbest  5 2 4 % 3 % 

Ozon en hitte 4 6 3 % 8 % 

Elektromagnetische straling (straling afkomstig 

van hoogspanning, zendmast, …) 
2 0 2 % 0 % 

Zware metalen 0 0 0 % 0 % 

Ander thema: … 0 0 0 % 0 % 
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B) NAAR WELKE DOELGROEPEN WORDT GEWERKT ROND “GEZOND 
WONEN”?  

Deze vraag werd reeds besproken binnen de component ‘informeren en sensibiliseren’, dus 

voor de bespreking hiervan verwijzen we naar het deel over informeren & sensibiliseren, sectie 

b. Voor de vraag rond doelgroepen maakten we geen onderscheid naar de vier verschillende 

componenten. De score die voortvloeit uit deze vraag wordt evenwaardig meegeteld bij alle 

componenten, hier dus ook bij de berekening van de score voor de component 

‘reglementering’.  

4.3 Structurele maatregelen rond gezondheid en milieu 

4.3.1 Score gemeentes  

Voor de basiscomponent aanbod zien we een laag gemiddelde van 1,06 op 10 en een mediaan 
van 0,81 op 10, met een minimum van 0 en een maximum van 5,02 op 10. Deze vraag is 
gebaseerd op 2 vragen (zie verder, sectie a en b). 

 
Op basis van de score is het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en te kijken 
of bepaalde kenmerken van de gemeente invloed uitoefenen op de behaalde score. Zo blijkt 
dat de bevolkingsdichtheid invloed heeft op de mate waarin gemeenten inzet op structurele 
maatregelen rond gezondheid en milieu:  

 Bevolkingsdichtheid: gemeenten met een bevolkingsdichtheid groter dan 1500 

inwoners per km² heeft een significant grotere score voor aanbod (2,59 op 10) dan alle 

andere categorieën (<=1,08).  

We zien dus geen significant verschil in gemiddeldes tussen centrumsteden en niet-
centrumsteden, noch tussen gemeentes met klein en groot aantal inwoners.  

Grafieken: score voor ‘aanbod’. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts)  
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4.3.2 Score OCMW’s 

Voor het OCMW zien we opnieuw een lage gemiddelde score van 0,90 op 10 en een mediaan 
van 0,51. Net zoals voor de component reglementering zien we ook voor aanbod de nul-score 
bij een groot aantal OCMW’s terugkomen. De maximum-score is 4,4 op 10. Deze vraag is 
gebaseerd op 2 vragen (zie verder, sectie a en b). 

 
Op basis van de score is het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en te kijken 
of bepaalde kenmerken van de gemeente invloed uitoefenen op de behaalde score. Zo blijkt 
dat dezelfde kenmerken als voor de component reglementering een invloed uitoefenen op de 
gemiddelde score van OCMW’s voor structurele maatregelen: 

 Ligging: centrumsteden scoren significant hoger dan niet-centrumsteden: 2,13 

tegenover 0,81.  

 Aantal inwoners: OCMW’s uit gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren 

significant hoger (2,1) dan OCMW’s uit gemeentes met minder dan 10.000 (0,38) en 

ook significant hoger dan OCMW’s uit gemeentes met 20.000 tot 50.000 inwoners 

(0,70). Daarnaast scoren OCMW’s uit gemeenten minder dan 10.000 inwoners 

significant lager (0,38) dan OCMW’s uit gemeenten met 10.000 tot 20.000 inwoners 

(1,08).  
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A) ROND WELKE ONDERWERPEN WORDEN OMGEVINGSINTERVENTIES 
GEDAAN?  

We zien in het algemeen dat er meer aandacht is voor de component aanbod bij de gemeentes 

dan voor de component reglementering, maar minder aandacht in vergelijking met de 

component informeren en sensibiliseren. Bij de OCMW’s is er duidelijk minder aandacht voor 

de component structurele maatregelen in vergelijking met informeren en sensibiliseren, maar 

niet meer aandacht dan voor de component reglementering.  

Bij de gemeentes is er het meeste aanbod of worden er meer omgevingsinterventies 

uitgevoerd rond het thema ‘ongewenste dieren en planten’ (14 %), ‘geluidshinder’ (12 %) en 

gezond wonen (10 %). Ook rond de thema’s ‘gezond tuinieren’, ‘luchtverontreiniging door 

verkeer’, ‘stoken’ en asbest is er bij meer dan 5 % van de gemeentes een aanbod voor.  
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Bij 14 % van de OCMW’s is er een aanbod rond gezond wonen en bij 7 % een aanbod rond 

hitte en ozon. De andere gezondheid & milieu thema’s zijn minder populair en hier heeft slechts 

minder dan 5 % van de OCMW’s een aanbod rond.  

Onderwerpen waarvoor omgevings-

interventies uitgevoerd werden of 

waarvoor er een aanbod is 

aantal respondenten   % van antwoorden 

Gemeenten 

(N = 115) 

OCMW’s 

(N = 76) 
Gemeenten  OCMW’s 

Ongewenste dieren en planten 

(eikenprocessierups, teken, berenklauw, …) 
16 2 14 3 

Geluidshinder (andere dan verkeer) 14 1 12 1 

Gezond wonen (vocht en schimmel, ventileren en 

verluchten, gezond klussen, CO, Gezond 

schoonmaken, passief roken, loden leidingen, …)  

11 11 10 14 

Gezond tuinieren (bv. Bodemvervuiling en eieren 

van eigen kippen) 
10 3 9 4 

Luchtverontreiniging en geluidshinder door 

verkeer 
9 1 8 1 

Stoken  8 1 7 1 

Asbest  8 1 7 1 

Ozon en hitte 6 5 5 7 

Elektromagnetische straling (straling afkomstig 

van hoogspanning, zendmast, …) 
1 0 1 0 

Zware metalen 1 0 1 0 

Ander thema:… 0 0 0 0 

  

B) NAAR WELKE DOELGROEPEN WORDT GEWERKT ROND “GEZOND 
WONEN”?  

Deze vraag werd reeds besproken binnen de component ‘informeren en sensibiliseren’, dus 

voor de bespreking hiervan verwijzen we naar onderdeel 3.1.2. Deze vraag telt echter ook 

mee voor de berekening van de score van de component ‘aanbod’.  

4.4 Reactief informeren rond gezondheid en milieu  

De basiscomponent zorg en begeleiding peilt naar het reactief informeren rond gezondheid en 
milieu door gemeenten en OCMW’s. Om verwarring te vermijden herhalen we nog even dat 
proactief informeren opgenomen is onder de component informeren en sensibiliseren. Een 
voorbeeld van reactief informeren: mensen die via een infoloket vragen stellen rond hinder of 
ongerustheid.  
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4.4.1 Score gemeentes  

Voor de basiscomponent zorg en begeleiding zien we een gemiddelde van 1,48 op 10 en een 
mediaan van 1,22 op 10, met een minimum van 0 en een maximum van 5,57. Deze vraag is 
gebaseerd op 2 vragen (zie verder, sectie a en b). 

 
Op basis van de score is het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en te kijken 
of bepaalde kenmerken van de gemeente invloed uitoefenen op de behaalde score. Zo blijkt 
dat (net zoals bij de component reglementering en aanbod) de bevolkingsdichtheid van de 
gemeente een significante invloed uitoefent op de gemiddelde score van de gemeentes: 

 Bevolkingsdichtheid: gemeenten met een bevolkingsdichtheid groter dan 1500 

inwoners per km² heeft een significant grotere score voor aanbod (3,11 op 10) dan alle 

andere categorieën (≤ 1,51).  

We zien dus geen significant verschil in gemiddeldes tussen centrumsteden en niet-
centrumsteden, noch tussen gemeentes met klein en groot aantal inwoners.  

 
Grafieken: score voor ‘zorg en begeleiding’. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts)  
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4.4.2 Score OCMW’s 

Voor het OCMW zien we een iets lagere score van 1,08 op 10 en een mediaan van 0,91. 
Opnieuw zien we een groot aantal OCMW’s met een nul-score. De maximum-score is 4,87 op 
10. Deze vraag is gebaseerd op 2 vragen (zie verder, sectie a en b). 

 

Op basis van de score is het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en te kijken 
of bepaalde kenmerken (zoals aantal inwoners, bevolkingsdichtheid en gelegen in een 
centrumstad of niet) van de gemeente invloed uitoefenen op de behaalde score. Zo blijkt dat 
het inwonersaantal invloed heeft op de behaalde score rond reactief informeren rond 
gezondheid en milieu: 

 Aantal inwoners: Er is een significant verschil tussen OCMW’s uit gemeentes met 

minder dan 10.000 inwoners en OCMW’s uit gemeentes met 10.000 tot 20.000 

inwoners, respectievelijk 0,47 en 1,35 op 10.  
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A) ROND WELKE ONDERWERPEN WORDT REACTIEF GEÏNFORMEERD?  

In het algemeen zien we dat er zowel bij gemeentes als OCMW’s meer aandacht is voor de 

component zorg en begeleiding (reactief informeren) dan voor de componenten 

reglementering en aanbod, maar minder aandacht voor de component zorg en begeleiding 

dan voor de component informeren en sensibiliseren (proactief informeren).  

Zowel bij gemeentes als OCMW’s is het gezondheid & milieu thema ‘gezond wonen’ het meest 

populair: 28 % van de gemeentes en 29 % van de OCMW’s informeert inwoners over gezond 

wonen naar aanleiding van ongerustheid of een (hinder)probleem. ‘ongewenste dieren en 

planten’ komt bij gemeentes (24 %) op de tweede plaats, terwijl dit thema slechts bij 4 % van 

de OCMW’s aandacht krijgt. Op de tweede plaats bij OCMW’s staat opnieuw het thema ‘ozon 

en hitte’, met 14 %. Bij meer dan 10 % van de gemeentes wordt er ook reactief geïnformeerd 

over ‘geluidshinder (andere dan verkeer)’, ‘ozon en hitte’, ‘gezond tuinieren’, ‘asbest’, ‘stoken’ 

en ‘luchtverontreiniging en geluidshinder door verkeer’. Bij OCMW’s wordt er minder reactief 

geïnformeerd over de andere thema’s. Naast gezond wonen (29 %), ozon en hitte (14 %) 

wordt er ook nog door 7 % van de OCMW’s reactief geïnformeerd over stoken.  

Onderwerpen waarover er reactief 

geïnformeerd wordt naar inwoners (bv. 

naar aanleiding van ongerustheid of een 

(hinder)probleem) 

aantal respondenten   % van antwoorden 

Gemeenten 

(N = 115) 

OCMW’s 

(N = 76) 
Gemeenten  OCMW’s 

Gezond wonen (vocht en schimmel, ventileren en 

verluchten, gezond klussen, CO, Gezond 

schoonmaken, passief roken, loden leidingen, …)  

32 22 28 29 

Ongewenste dieren en planten 

(eikenprocessierups, teken, berenklauw, …) 
28 3 24 4 

Geluidshinder (andere dan verkeer) 21 1 18 1 

Ozon en hitte 18 11 16 14 

Gezond tuinieren (bv. bodemvervuiling en eieren 

van eigen kippen) 
18 4 16 5 

Asbest  18 3 16 4 

Stoken  16 5 14 7 

Luchtverontreiniging en geluidshinder door verkeer 14 0 12 0 

Elektromagnetische straling (straling afkomstig van 

hoogspanning, zendmast, …) 
8 3 7 4 

Zware metalen 6 1 5 1 

Ander thema:… 1 1 2 3 

 

B) NAAR WELKE DOELGROEPEN WORDT GEWERKT ROND ‘GEZOND 
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WONEN’?  

Deze vraag werd reeds besproken binnen de component ‘informeren en sensibiliseren’, dus 

voor de bespreking hiervan verwijzen we naar onderdeel 3.1.2. Deze vraag telt echter ook 

mee voor de berekening van de score van de component ‘zorg en begeleiding’.  

4.5 Totaalscore voor het beleid rond gezondheid en milieu  

De totaalscore voor het thema gezondheid & milieu wordt berekend op basis van de gewogen 

som van de vier bovenstaande componenten. De vier componenten zijn allen even belangrijk 

voor een kwaliteitsvol beleid en daarom gelijkwaardig aan elkaar.  

4.5.1 Totaalscore gemeenten 

De gemiddelde totaalscore voor het gezondheidsbeleid rond gezondheid en milieu voor 

gemeentes is 15,67 op 100. De mediaan ligt op 14,93. Ongeveer 15 gemeentes van 115 

gemeentes die deze vragen over dit thema invulden, scoren het minimum (score 0), het 

maximum ligt op 45,53.  

Op basis van de score is het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en te kijken 

of bepaalde kenmerken (zoals aantal inwoners, bevolkingsdichtheid en gelegen in een 

centrumstad of niet) van de gemeente invloed uitoefenen op de behaalde score. Zo blijkt dat 

aantal inwoners een invloed heeft:  

 Bevolkingsdichtheid: gemeentes met meer dan 1500 inwoners per km² hebben 

echter een significant grotere score (29,47 op 100) dan gemeentes met de categorieën 

met een lagere bevolkingsdichtheid (<16,06).  

 

Grafieken: score voor ‘zorg en begeleiding’. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts)  
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4.5.2 Totaalscore OCMW’s 

Bij OCMW’s zien we een relatief groot aantal OCMW’s (18 van de 76) die nul punten scoort 

voor de totaalscore van het thema gezondheid & milieu. De gemiddelde totaalscore ligt op 

11,92 op 10 en is hiermee lager dan gemeentes. De mediaan ligt op 9,98. De maximum score 

bedraagt 42,77.  

Op basis van de score is het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en te kijken 

of bepaalde kenmerken (zoals aantal inwoners, bevolkingsdichtheid en gelegen in een 

centrumstad of niet) van de gemeente invloed uitoefenen op de behaalde score. Zo blijken  

twee kenmerken een belangrijke invloed uit te oefenen op de gemiddelde totaalscore bij 

OCMW’s voor het gezondheid & milieu beleid: ligging en aantal inwoners.  

 Ligging: OCMW’s uit centrumsteden scoren significant hoger (22,95) dan OCMW’s uit 

niet-centrumsteden (11,14). 

 Aantal inwoners: OCMW’s uit gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren 

significant hoger (22,95) dan OCMW’s uit gemeenten met minder dan 10.000 inwoners 

(6,54).  



Indicatorenmeting 2015 – Lokale besturen 101 
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4.6 Besluit over het gezondheidsbeleid rond het thema 'gezondheid en milieu' bij 

lokale besturen 

Gemeenten scoren in het totaal iets beter dan OCMW’s voor hun beleid rond gezondheid & 

milieu.  

Meest ingezet op proactief en reactief informeren 

Uit de gemiddelde scores van de componenten blijkt dat zowel gemeenten als OCMW’s het 

hoogste scoren voor de component informeren & sensibiliseren. Op ruime afstand volgt zowel 

voor gemeenten als OCMW’s de component zorg & begeleiding (dewelke pleit naar reactief 

informeren). OCMW’s scoren het laagst op aanbod, en gemeenten scoren het laagst op 

reglementering. 

De component informeren & sensibiliseren peilt naar het proactief informeren over een 

gezondheid & milieu topic, d.w.z. preventief informeren over bv. teken. De component zorg & 

begeleiding peilt naar het reactieve informeren over een milieu topic, d.w.z. informeren naar 

aanleiding van een probleem, hinder of ongerustheid.  

Gezond wonen blijft populair thema 

Gezondheidsrisico’s omtrent wonen blijven bij lokale besturen (zowel gemeenten als OCMW’s) 

het populairste thema om proactief over te informeren en sensibiliseren. Dit was reeds het 

populairste thema in 2013, en dit is zo gebleven.  

De top 5 van thema’s waarrond de voorbije drie jaar geïnformeerd en gesensibiliseerd werd 

door gemeenten, ziet er zo uit: (1) gezond wonen; (2) ozon en hitte; (3) ongewenste dieren 

en planten, incl. eikenprocessierups en teken; (4) gezond tuinieren; (5) stoken.  

Ook naar aanleiding van ongerustheid of hinder wordt er het meest rond gezond wonen 

geïnformeerd (reactief informeren, component zorg & begeleiding).  

Dat gezond wonen een populair thema is, wordt ook bevestigd door de hoge deelnemerscijfers 

aan de actieweek Gezond binnen.  

Focus op algemene bevolking, ouderen en mensen in armoede 

Gemeenten focussen sterk op de algemene bevolking wanneer ze sensibiliseren over gezond 

wonen. OCMW’s doen dit minder, zij focussen – meer dan gemeenten –- op prioritaire 

doelgroepen zoals ouderen en mensen in armoede. Maar ook gemeenten vergeten deze twee 

prioritaire groepen niet.  

OCMW’s zijn echter met een inhaalbeweging bezig wat betreft sensibilisatie naar de algemene 

bevolking. Vergeleken met 2013 werkt het OCMW alsmaar meer naar de algemene bevolking. 

Alsook werd er zowel door gemeenten als OCMW’s meer naar mensen in armoede gewerkt. 

Een aandachtspunt voor de toekomst is dat deze aandacht aan kwetsbare groepen niet ten 

koste mag gaan van de aandacht voor jongeren (is immers gedaald van 2013 naar 2016 bij 

gemeenten).  

Positief om te zien is dat er het meest meegedaan werd door de gemeenten en OCMW’s aan 
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de actieweek Gezond binnen, en dat ook de voorbeeldartikels die de Logo’s ter beschikking 

stellen, veel meer dan in 2013 gebruikt worden.  

Grotere gemeenten halen hogere scores 

De bevolkingsdichtheid van een gemeente heeft invloed op de componenten reglementering, 

aanbod en zorg & begeleiding bij gemeenten en op de totaalscore van een gemeente: 

gemeenten met een hogere bevolkingsdichtheid halen een hogere score.  

Terwijl bij OCMW’s het aantal inwoners uit de gemeente waarin het OCMW gelegen is, 

bepalend is voor alle componenten, alsook voor de totaalscore van een OCMW: gemeenten 

met een groot aantal inwoners scoren beter.  
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5 Voeren de lokale besturen een kwaliteitsvol voedingsbeleid?  

Voeren de lokale besturen in Vlaanderen een kwaliteitsvol voedingsbeleid?  
Om op deze vraag een antwoord te formuleren wordt per gemeente een totaalscore van het 

gezondheidsbeleid voor het thema ‘voeding’ gemaakt. In de bevraging worden drie onderdelen 

(ook wel componenten genoemd) bevraagd die garant staan voor een kwaliteitsvol beleid 

omtrent evenwichtige voeding: 

 Informeren en sensibiliseren rond voeding: op welke plaatsen en gelegenheden 

wordt rond voeding geïnformeerd en gesensibiliseerd? Naar welke prioritaire 

doelgroepen werd dit gedaan? Welke methodieken werden gebruikt om rond 

evenwichtige voeding te informeren? Hoe wordt de consumptie van voeding beïnvloed 

door te informeren en te sensibiliseren? 

 Reglementering rond voeding: Hoe wordt de consumptie van voeding beïnvloed 

door afspraken te maken? 

 Een evenwichtig voedingsaanbod: Hoe wordt de consumptie van voeding beïnvloed 

door in te spelen op het voedingsaanbod? Welke faciliteiten zijn er aanwezig op de 

gemeente en waar bevinden zich die?  

Voor elk van deze onderdelen wordt eveneens een score (= componentscore) berekend en 

worden de antwoorden op de vragen besproken.  

Voor zowel de component- als totaalscores wordt bekeken of er betekenisvolle verschillen zijn 

tussen lokale besturen met verschillende gemeentekenmerken (naar aantal inwoners, 

bevolkingsdichtheid en gelegen in centrumsteden of niet). Voeren grotere lokale besturen 

bijvoorbeeld een kwaliteitsvoller beleid? 

In de bevraging van 2013 rond het voedingsbeleid van lokale besturen werd besloten dat er 

nog heel wat groei mogelijk is. In dit hoofdstuk gaan we na of lokale besturen zich 

geëngageerd hebben om deze groei waar te maken. Kunnen we ondertussen van een meer 

samenhangend voedingsbeleid op langere termijn spreken tegenover 2013?  

We vroegen de lokale besturen ook naar hun eigen inzichten over wat zij de voorbije drie jaar 

gedaan hebben om de inwoners van hun gemeente aan te zetten om evenwichtiger te eten. 

Deze vraag telt echter niet mee voor de scores van de componenten, omdat deze enkel dient 

om de respondenten toe te leiden naar de juiste vervolgvragen. Hieronder volgen de 

resultaten. 

We zien dat slechts 3 % van de gemeenten (N = 115) helemaal niets doet om de inwoners 

aan te zetten om evenwichtiger te eten. Dit is een vooruitgang tegenover 2013, alwaar nog 

17 % van de gemeenten niets deed rond voeding. Er wordt duidelijk ook meer ingezet op 

informeren en sensibiliseren van de algemene bevolking: in 2013 zetten 45 % in op 

sensibilisatie naar de algemene bevolking, terwijl in 2016 reeds 70 % van de gemeentes hierop 

inzet. Voor sensibilisatie naar prioritaire doelgroepen zien we geen vooruitgang bij gemeentes.  
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Bij de OCMW’s (N = 75) zien we plusminus hetzelfde percentage OCMW’s dat niet inzet op 

evenwichtige voeding als in 2013. We zien wel een vooruitgang op de percentages van 

OCMW’s die sensibiliseren naar de algemene bevolking (van 13 % in 2013 naar 41 % in 2016) 

en naar prioritaire doelgroepen (van 42 % in 2013 naar 69 % in 2016).  

Uit de grafiek blijkt ook dat zowel OCMW en gemeente inzetten op sensibilisatie naar de 

algemene bevolking en naar prioritaire doelgroepen, terwijl het OCMW iets meer focust op 

prioritaire doelgroepen (69 %) en de gemeente meer op de algemene bevolking (70 %).  

 

Wanneer we vragen aan zij die niets deden rond evenwichtige voeding de voorbije drie jaar, 

krijgen we volgende verklaringen: beperkte lokale middelen, gezondheid op dit moment geen 

prioriteit en geen expertise.  

In wat volgt, worden de scores berekend op de 3 verschillende componenten: informeren & 

sensibiliseren, reglementering, voedingsaanbod. Hierin wordt gepeild naar wat zij objectief 

doen rond de componenten, eerder dan wat ze er zelf onder verstaan.  

5.1 Informeren en sensibiliseren rond evenwichtige voeding 

5.1.1 Score gemeentes  

Voor de basiscomponenten informeren en sensibiliseren zien we een gemiddelde van 2,09 op 

10. Een relatief groot aantal gemeenten scoort nul op deze component, waardoor de mediaan 

naar beneden getrokken wordt (1,85). De maximumscore ligt op 5,93. Deze score werd 

bekomen door de antwoorden op 4 vragen te combineren (zie verder, sectie a tot c). 
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Grafieken: score voor ‘informeren en sensibiliseren’. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts) 

  
 
Op basis van de score is het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en te kijken 

of bepaalde kenmerken van de gemeente invloed uitoefenen op de behaalde score. Zo blijkt 

dat het aantal inwoners invloed heeft op de mate waarin gemeenten de bevolking informeren 

en sensibiliseren rond evenwichtige voeding: 

 Aantal inwoners: De grafiek laat zien dat gemeenten met meer dan 50.000 inwoners 

een significant grotere score hebben (3,47) in vergelijking enerzijds met gemeenten 

met 10.000 tot 20.000 inwoners (2,03) en anderzijds met gemeenten met 20.000 tot 

50.000 inwoners (1,76).  

De andere kenmerken (gelegen in centrumstad of niet en bevolkingsdichtheid) zijn niet 

significant.  
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5.1.2 Score OCMW’s 

Voor OCMW’s vinden we een gemiddelde score van 2,01 op 10 voor informeren en 

sensibiliseren, met een minimum van 0 en een maximum van 6,39 op 10.  Deze score werd 

bekomen door de antwoorden op 4 vragen te combineren (zie verder, sectie a tot d). 

Op basis van de score is het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en te kijken 

of bepaalde kenmerken van de gemeente invloed uitoefenen op de behaalde score. Zo blijkt 

echter geen van de kenmerken (aantal inwoners, bevolkingsdichtheid en gelegen in een 

centrumstad of niet) een invloed uit te oefenen op de behaalde score.  

A) OP WELKE PLAATSEN EN GELEGENHEDEN WORDT GEÏNFORMEERD EN 
GESENSIBILISEERD ROND EVENWICHTIGE VOEDING?  

We vroegen aan de lokale besturen (99 gemeenten en 64 OCMW’s) die aangaven te 

informeren en sensibiliseren naar de algemene bevolking en/of prioritaire doelgroepen, op 

welke plaatsen en bij welke gelegenheden ze dit deden.  

Deze 99 Gemeenten doen dit op heel diverse plaatsen, maar vooral in: het gemeentehuis of 

administratieve diensten (63 % van deze gemeenten), OCMW-diensten (58 %), de bibliotheek 

(51 %), kinderopvang (49 %) en sportinfrastructuur (37 %). Maar ook in het cultureel centrum 

of gemeenschapscentrum (27 %), in andere vrijetijdsdiensten (22 %), tijdens de 

speelpleinwerking (22 %), in andere openbare diensten (19 %), tijdens evenementen (17 %) 

en in het jeugdhuis (10 %) wordt er geïnformeerd en gesensibiliseerd over evenwichtige 

voeding. Spontaan gaf 8 % van de gemeenten ook het onderwijs en de scholen aan, evenals 

dat 5 % het lokaal dienstencentrum aangaf.  

Op welke plaatsen en bij welke 
gelegenheden informeerde en 
sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar de 

inwoners omtrent evenwichtige voeding 
(meerdere antwoorden mogelijk)  

Gemeente  

Totaal  % van antwoorden  % 

Gemeentehuis / administratieve diensten 62  63 

OCMW-diensten 57  58 

Bibliotheek 50  51 

Kinderopvang 49  49 

Sportinfrastructuur 37 
 

37 

Cultureel centrum of gemeenschapscentrum 27  27 

Andere vri jetijdsdiensten 22  22 

Speelpleinwerking 22  22 

Andere openbare gemeentelijke diensten 19  19 

Evenementen 17  17 
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Op welke plaatsen en bij welke 

gelegenheden informeerde en 
sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar de 
inwoners omtrent evenwichtige voeding 

(meerdere antwoorden mogelijk)  

Gemeente  

Totaal  % van antwoorden  % 

Jeugdhuis 10 
 

10 

Andere: … 31  31 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 99 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

OCMW’s informeren en sensibiliseren in de eerste plaats vooral in de OCMW-ambulante 

diensten (78 %), zoals de sociale dienst, het dienstencentrum, het sociaal huis en restaurant. 

In de OCMW-residentiële diensten (woon- en zorgcentra, ziekenhuis, opvang, gevangenis, …) 

wordt ook door 34 % van de OCMW’s geïnformeerd en gesensibiliseerd over voeding. 

Daarnaast geeft ongeveer een kwart aan dit ook te doen in de bibliotheek (27 %) en in de 

kinderopvang (23 %). Ook de OCMW’s denken in 8 % eveneens spontaan aan scholen 

hiervoor. Andere locaties komen in minder dan 10 % van de OCMW’s voor.  

Op welke plaatsen en bij welke 
gelegenheden informeerde en 

sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar de 
inwoners omtrent evenwichtige voeding 
(meerdere antwoorden mogelijk)  

OCMW 

Totaal  % van antwoorden  % 

OCMW-ambulante diensten (sociale dienst, 
dienstencentrum, sociaal huis, sociaal restaurant, 
...) 

50  78 

OCMW-res identiële diensten (woon- en 
zorgcentra, ziekenhuis, serviceflats, ...) 

22  34 

Bibliotheek 17  27 

Kinderopvang 15  23 

Speelpleinwerking 7  11 

Evenementen 7  11 

Cultureel centrum of gemeenschapscentrum 6  9 

Sportinfrastructuur 6  9 

Res identiële diensten buiten OCMW (autonome 
woon- en zorgcentra, ziekenhuis, opvang, 

gevangenis, ...) 

4  6 

Andere vri jetijdsdiensten 4  6 
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Op welke plaatsen en bij welke 

gelegenheden informeerde en 
sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar de 
inwoners omtrent evenwichtige voeding 

(meerdere antwoorden mogelijk)  

OCMW 

Totaal  % van antwoorden  % 

Andere openbare diensten 4  6 

Jeugdhuis 0  0 

Andere: … 15  23 

Weet niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 64 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Gemeenten informeren en sensibiliseren over evenwichtige voeding op heel diverse plaatsen 
in de gemeente, terwijl OCMW’s vooral hun eigen ambulante en residentiële diensten hiervoor 
gebruiken.  

B) NAAR WELKE PRIORITAIRE DOELGROEPEN WERD GEÏNFORMEERD EN 
GESENSIBILISEERD?  

Aan de 54 % van de gemeenten die aangaf te informeren en sensibiliseren naar prioritaire 

doelgroepen, werd gevraagd naar welke prioritaire doelgroepen. Ouderen (61 %), mensen in 

armoede (60 %) en gezinnen (58 %) krijgen de meeste aandacht van gemeenten. Wanneer 

we dit vergelijken met 2013 zien we voor ouderen hetzelfde percentage. De voorbije 3 jaar 

werd er echter meer aandacht geschonken aan mensen in armoede (van 46 naar 60 %), en 

we zien ook een positieve trend voor gezinnen (van 46 naar 58 %).  

Naar welke prioritaire doelgroepen informeerde 
en sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar omtrent 
evenwichtige voeding? (gemeente) 

Totaal  % van antwoorden  % 

Ouderen 38  61 

Mensen in armoede 37  60 

Gezinnen 36  58 

Kinderen (3-12 jaar) 31  50 

Cl iënten/individuële hulpvragers OCMW en gemeenten 24  39 

Personen met een migratie-achtergrond 12  19 

Werkende bevolking 12  19 

Jongeren (13-18 jaar) 11  18 

Res identen (in autonome woon- en zorgcentra, 

ziekenhuis, opvang, gevangenis, ...) 
9  15 

Personen met een beperking (fysisch en mentaal) 5  8 
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Naar welke prioritaire doelgroepen informeerde 

en sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar omtrent 
evenwichtige voeding? (gemeente) 

Totaal  % van antwoorden  % 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 4  6 

Studenten 4 
 

6 

Andere: … 3  5 

Zwangere vrouwen 2  3 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 62 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Van de 62 OCMW’s die informeren en sensibiliseren naar prioritaire doelgroepen, doen zij dat 

vooral naar hun eigen OCMW-cliënten (87 % van deze OCMW’s) en naar mensen in armoede 

(71 %). Ook hier zien we dat er de voorbije drie jaar fors meer geïnvesteerd is in sensibilisa tie 

naar mensen in armoede (van 36 % in 2013 naar 71 % in 2016). De helft van de OCMW’s 

heeft ook aandacht voor ouderen rond het thema voeding, en 35 % van de OCMW’s 

sensibiliseert ook naar OCMW-residenten. Gezinnen, kinderen tussen 3 en 12 jaar en personen 

met een migratie-achtergrond komen respectievelijk op de 5e, 6e en 7e plaats. Van 2013 naar 

2016 zien we een stijging van de sensibilisatie naar personen met een migratie-achtergrond 

bij OCMW’s (van 5 % naar 21 %).  

Naar welke prioritaire doelgroepen 
informeerde en sensibiliseerde u de voorbije 
3 jaar omtrent evenwichtige voeding? 

(OCMW) 

Totaal  % van antwoorden  % 

OCMW-cl iënten of bezoekers van ambulante 

diensten (sociale dienst, dienstencentrum, sociaal 
huis, sociaal restaurant, ...) 

45  87 

Mensen in armoede 37  71 

Ouderen 26  50 

OCMW-res identen (woon- en zorgcentra, 

ziekenhuis, serviceflats, ...) 
18 

 
35 

Gezinnen 13  25 

Kinderen (3-12 jaar) 12  23 

Personen met een migratie-achtergrond 11  21 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 4  8 

Werkende bevolking 4  8 

Zwangere vrouwen 3  6 

Res identen buiten OCMW (autonome woon- en 

zorgcentra, ziekenhuis, opvang, gevangenis, ...) 
2  4 
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Naar welke prioritaire doelgroepen 

informeerde en sensibiliseerde u de voorbije 
3 jaar omtrent evenwichtige voeding? 
(OCMW) 

Totaal  % van antwoorden  % 

Jongeren (13-18 jaar) 2  4 

Andere: … 2  4 

Personen met een beperking (fysisch en mentaal) 1  2 

Studenten 0  0 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 52 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Samengevat kunnen we stellen dat er de voorbije drie jaar door zowel gemeentes als OCMW’s 

meer geïnvesteerd is in informeren en sensibiliseren naar mensen in armoede. Er is ook een 

trend dat gemeentes meer aandacht hebben voor gezinnen en dat OCMW’s meer aandacht 

hebben voor personen met een migratie-achtergrond. Voor de overige doelgroepen werd er 

ongeveer evenveel aandacht gegeven als in 2013.  

C) WELKE METHODIEKEN, ACTIES EN PROJECTEN WERDEN OPGEZET 
ROND EVENWICHTIGE VOEDING?  

Aan alle gemeenten (N = 110) en OCMW’s (N = 70) die aangaven iets gedaan te hebben rond 

evenwichtige voeding de voorbije drie jaar, werd gevraagd welke methodieken, acties en 

projecten werden opgezet rond evenwichtige voeding.  

Slechts 3 % van deze gemeentes en 6 % van deze OCMW’s doen niet mee aan acties of 

projecten of gebruiken geen methodieken omtrent evenwichtige voeding. In de grafiek 

hieronder vind je voor zowel gemeente als OCMW de meest populaire acties of methodieken 

rond voeding terug. Bij OCMW’s zijn de kookworkshops (59 %) het meest populair, bij 

gemeentes is dat de methodiek Tutti Frutti (58 %). De acties, projecten en methodieken die 

3 jaar geleden ook reeds bestonden, blijven in ongeveer dezelfde percentages voortgezet 

worden door gemeentes en OCMW’s.  

Daarnaast worden er ook tal van andere acties opgenoemd (25 % van de gemeenten en  

19 % van de OCMW’s), waaronder ook heel wat eigen en/of lokale acties (de proefkampioen, 

sappentrapper, fruit@work, op stap met een gezonde hap, …).  

Uit de grafiek leiden we af dat interactieve acties (zoals de workshop etiket lezen) meer succes 

lijken te hebben dan andere acties. Ook de actieve voedingsdriehoek doet het als 

referentiekader met 34 % van de gemeenten en 29 % van de OCMW’s niet slecht. Toch zien 

we tegenover 2013 een daling bij de gemeenten: van 42 % in 2013 naar 34 % in 2016.  

Verder laat de grafiek ook zien dat er een groot verschil is tussen methodieken/acties/projecten 

die Vlaams aangeboden worden en zij die lokaal aangereikt worden (bv. Gezond scoort). Dit 

verschil is uiteraard logisch aangezien lokale methodieken slechts binnen 1 of enkele Logo-

regio’s aangeboden worden.  
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D) WERD DE CONSUMPTIE VAN VOEDING BEÏNVLOED DOOR TE 
INFORMEREN EN SENSIBILISEREN? 

Aan de gemeenten (N = 109) en OCMW’s (N = 70) die aangaven gewerkt te hebben rond 

evenwichtige voeding de voorbije drie jaar werd gevraagd of de consumptie van voeding 

beïnvloed werd door te informeren en sensibiliseren (aangeduid met blauw in grafiek), te 

reglementeren (paars in grafiek) en door het aanbod (groen in grafiek).  

14 % van de gemeenten (N = 109) en 23 % van de OCMW’s (N = 23) voeren op geen enkele 

manier een beleid om de consumptie van voedingsmiddelen of dranken te bevorderen of te 

verminderen (dus noch door informeren & sensibiliseren, noch door reglementering en noch 

door het aanbod). 8 % van de gemeenten en OCMW’s heeft hierover geen idee.  

Binnen deze sectie wordt verder beschreven bij hoeveel van de gemeenten en OCMW’s de 

consumptie van voeding beïnvloed werd door te informeren en sensibiliseren (blauwe kleur). 

De beïnvloeding van reglementering (paars) en het aanbod (groen) wordt dan telkens 

besproken binnen de delen over deze componenten (respectievelijk 4.2 en 4.3).  

Uit de cijfers (blauw in grafiek) kunnen we afleiden dat er door de gemeenten goed ingezet 

wordt op de component informeren en sensibiliseren om de consumptie van gezonde voeding 

aan te moedigen en de consumptie van ongezonde voeding te ontmoedigen.  

Ongeveer de helft van de gemeenten zet in op het geven van informatie via een artikel in 

het gemeenteblad of via folders en brochures, om de consumptie van voedingsmiddelen zoals 

snoep, frisdrank, … te beperken en de consumptie van voedingsmiddelen zoals fruit,  

groenten, … te bevorderen. Meer dan een derde organiseert wel eens een infosessie hierover, 

geeft zelf het gezonde voorbeeld op bijvoorbeeld een receptie en geeft ook informatie via 

affiches.  

De OCMW’s zetten hier iets minder sterk op in. En dat resulteert ook in de cijfers. Iets meer 

dan eenn derde van de 70 OCMW’s, die deze vraag beantwoordde, zet in op: info geven via 

folders en brochures (34 %), organiseren van een infosessie (34 %), informeren via een artikel 

in het gemeenteblad (33 %) en zelf het gezonde voorbeeld geven op bijvoorbeeld een receptie 

(33 %).  
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Antwoord Totaal  % van antwoorden  % 

De gemeente voert op geen enkele manier een beleid om 
de consumptie van voedingsmiddelen of dranken te 

bevorderen of te verminderen. 

15  14 

Informatie geven over evenwichtige voeding via affiches 34  31 

Informatie geven over evenwichtige voeding via folders en 
brochures 

54  50 

Informatie geven over evenwichtige voeding via een 
artikel in het gemeenteblad. 

57  52 

Organiseren van een infosessie over evenwichtige voeding. 40  37 

Op openbare gelegenheden (bijv. recepties) het gezonde 

voorbeeld geven. 
37 

 
34 

Doorverwijzen naar voedingstest vb. fruittest, vochttest, … 

op www.gezondheidstest.be of www.mijndriehoek.be 
8 

 
7 

Extra  promotie voor deze producten (vb.: voorkeur keuzes 

worden extra  aangeduid, voedingswaarde wordt vermeld, 
bordje of slogan bij de voorkeur keuze) 

2  2 

Aan de hand van een prijsbeleid: de voorkeursproducten 
worden goedkoper gemaakt dan de alternatieven. 

2  2 

Aan de hand van een prijsbeleid: suikersnoep of zoute of 
vette tussendoortjes of frisdrank worden duurder gemaakt 

dan de a lternatieven. 

1 
 

1 

De bevordering van het aanbod van voorkeur 
voedingsmiddelen/dranken opnemen in de 
overeenkomsten met externen (uitbating van 
infrastructuur, groentevervoer voor een voedselbank). 

2  2 

De beperking van het aanbod van suikersnoep of zoute of 
vette tussendoortjes of frisdrank opnemen in de 
overeenkomsten met externen (uitbating van 

infrastructuur, groentevervoer voor een voedselbank). 

1  1 

Het aanbod van suikersnoep of zoute of vette 

tussendoortjes of frisdrank beperken in de eigen diensten 
en voorzieningen (bibliotheek, sporthal, administratie). 

32  29 

Het aanbod van voorkeur voedingsmiddelen/dranken 
bevorderen in de eigen diensten en voorzieningen 

(bibliotheek, sporthal, administratie). 

27 
 

25 

Terugbetaling van consultaties bij een diëtist 0  0 

Andere strategieën: 11  10 

Weet niet 9  8 

Totaal aantal respondenten: 109 0% 20% 40% 60% 80% 
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5.2 Reglementering rond voeding 

5.2.1 Score gemeentes  

Voor de basiscomponent reglementering zien we een laag gemiddelde van 0,2 op 10 en een 

nog lagere mediaan van 0 op 10. Zo goed als alle gemeenten scoren nul punten voor de 

component reglementering. Deze lage score is mogelijks ook te verklaren door het feit dat de 

score slechts gebaseerd is op 1 vraag (zie verder, sectie a). Wanneer je slecht scoort op deze 

éne vraag, scoor je hierdoor onmiddellijk ook laag. Toch zijn er ook enkele gemeenten die 

hoger scoren, met een maximum van 4,62 op 10.  

Omdat alle gemeenten zo laag scoren zien we geen significante verschillen tussen gemeenten 

met verschillende kenmerken.  

Grafieken: score voor ‘reglementering’. Gemeenten (links) en OCMW (rechts)  

  
 

5.2.2 Score OCMW’s 

Voor het OCMW zien we gelijkaardige resultaten: een gemiddelde van 0,14 op 10 en een 

groot aantal OCMW’s die nul scoren, waardoor de mediaan 0 is. Deze lage score is mogelijks 

ook te verklaren door het feit dat de score slechts gebaseerd is op 1 vraag (zie verder, sectie 

a). Wanneer je slecht scoort op deze éne vraag, scoor je hierdoor onmiddellijk ook laag. De 

maximum-score hier is echter lager dan bij de gemeenten: 2,31.  

Ongeacht de kenmerken; aantal inwoners, bevolkingsdichtheid en de ligging, scoren de 

OCMW’s allen dezelfde (lage) score.  

A) WERD DE CONSUMPTIE VAN VOEDING BEÏNVLOED DOOR TE 
REGLEMENTEREN? 

Voor deze vraag verwijzen we naar de grafiek uit deel 4.1 (sectie d). De beïnvloeding door 

reglementering op de consumptie van voeding wordt weergegeven met de paarse kleur in 

deze grafiek.  

Deze vraag werd gesteld aan de 109 gemeenten en 70 OCMW’s die aangaven de voorbije drie 

jaar gewerkt te hebben rond evenwichtige voeding. Hun antwoorden verklaren de zeer lage 
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scores voor de component reglementering voor het voedingsbeleid. Slechts 2 gemeenten en 

1 OCMW zetten in op reglementering om de consumptie van voedingsmiddelen aan te 

moedigen of te ontmoedigen. Aangezien de cijfers hiervoor zodanig laag liggen, kunnen we 

hier verder niet veel meer uit interpreteren.  

Verder willen we nogmaals herhalen dat de score voor reglementering slechts gebaseerd is op 

de antwoorden van enkel deze vraag. 

5.3 Voedingsaanbod 

5.3.1 Score gemeentes  

Voor de basiscomponent aanbod zien we een hogere gemiddelde score dan voor de 

component reglementering. We vinden hier een gemiddelde van 1,42 op 10 en een mediaan 

van 1,23, met een minimum van 0 en een maximum van 5,03. Deze score werd bekomen door 

de antwoorden op 2 vragen die peilen naar het voedingsaanbod samen te voegen (zie verder 

sectie a en b).  

 
Grafieken: score voor ‘aanbod’. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts)  

 
Op basis van de score is het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en te kijken 

of bepaalde kenmerken van de gemeente invloed uitoefenen op de behaalde score. We zien 

een significante invloed op de score van het kenmerk aantal inwoners:  

 Aantal inwoners: gemeentes met 20.000 tot 50.000 inwoners hebben een significant 

lagere score (0,92) dan gemeenten met 10.000 tot 20.000 inwoners (score van 1,6). 

Dit is een opvallend verschil, aangezien voor de andere thema’s gemeenten met meer 

inwoners veelal beter scoren dan gemeenten met een lager aantal inwoners. Een 

verklaring hiervoor vinden is niet gemakkelijk. Mogelijks werken gemeenten met meer 

inwoners meer via externe leveranciers en is er hierdoor minder inspraak van de 

gemeente zelf op het aanbod?  

Voor de andere gemeentekenmerken (ligging en bevolkingsdichtheid) werd geen significante 

invloed gevonden.  
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5.3.2 Score OCMW’s 

Voor het OCMW zien we een lage gemiddelde score van 0,80 op 10 en een mediaan van 

0,48. Net zoals voor de component reglementering zien we ook voor aanbod de nul-score bij 

een groot aantal OCMW’s terugkomen. De maximum-score is 3,67 op 10. Deze score werd 

bekomen door de antwoorden op 2 vragen die peilen naar het voedingsaanbod samen te 

voegen (zie verder sectie a en b).  

Op basis van de score is het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en te kijken 

of bepaalde kenmerken van de gemeente invloed uitoefenen op de behaalde score. De 

analyses laten echter zien dat er geen kenmerken zijn die een invloed uitoefenen op de 

behaalde score. Er zijn dus geen significante verschillen in score tussen groepen van OCMW’s.   

A) WERD DE CONSUMPTIE VAN VOEDING BEÏNVLOED DOOR HET 
AANBOD? 

Ook voor deze vraag verwijzen we naar de grafiek uit deel 4.1 (sectie d). De beïnvloeding door 

aanpassing van het aanbod op de consumptie van voeding wordt weergegeven met een 

groene kleur in deze grafiek.  

Deze vraag werd gesteld aan de 109 gemeenten en 70 OCMW’s die aangaven de voorbije drie 

jaar te hebben gewerkt aan evenwichtige voeding. Ongeveer een kwart van deze gemeenten 

die deze vraag invulden, beperken (29 %) of bevorderen (25 %) voedingsmiddelen of dranken 

in de eigen diensten en voorzieningen, waardoor het maken van de gezonde keuze makkelijker 

wordt. Echter geen enkele gemeente zorgt ervoor dat een consultatie bij de diëtist 

terugbetaald wordt.  

De terugbetaling van een diëtist wordt toch wel door 2 OCMW-besturen opgenomen. OCMW’s 

bevorderen en beperken ook voedingsmiddelen en dranken in eigen diensten en 

voorzieningen, zij het in iets mindere mate dan gemeentes: 17 % van de OCMW’s beperkt en 

19 % bevordert.  
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B) WELKE FACILITEITEN ZIJN ER AANWEZIG OP DE GEMEENTE EN WAAR 
VINDT MEN DIE?  

Aan alle 113 gemeenten en 75 OCMW’s werd gevraagd welke faciliteiten op welke locaties 

voorkomen.  

In de gemeenten zien we dat gratis water (bv. via waterfontein) het meeste voorkomt, op 

ruime afstand gevolgd door drankenautomaten gevuld met bv. cola, fruitsap, frisdranken, 

betalend water en warme drankenautomaten gevuld met bv. koffie, thee. Snackautomaten 

komen ook nog in verschillende gemeenten voor. Gratis fruit komt ook reeds in verschillende 

gemeenten voor. Betalend fruit komt veel minder voor. Fruit- en melkautomaten komen zo 

goed als niet voor. Per faciliteit bekijken we hieronder hoeveel die voorkomen op diverse 

locaties.  

GRATIS WATER (BV. VIA WATERFONTEIN) 

Uit een verdere analyse blijkt dat 77 % gratis water aanbiedt in het gemeentehuis. Andere 

locaties waar ook nog gratis water beschikbaar is, zijn: speelpleinwerking (58 %), voor- en 

naschoolse kinderopvang (58 %), sportinfrastructuur (39 %), bibliotheek (29 %), 

kinderopvang 0-3 jaar (27 %), cultureel centrum of gemeenschapscentrum (21 %), bibliotheek 

(29 %), jeugdhuis (15 %) en het zwembad (10 %). Omdat in zwembaden vaker automaten 

staan vergeleken met andere locaties (zie bespreking hieronder), is het echter extra belangrijk 

om een gezond tegengewicht aan te bieden door bv. gratis waterfonteintjes te installeren. 

Toch verschaft slechts 10 % van de zwembaden dit.  

We zien dat 61 % van de OCMW-ambulante diensten en 33 % van de OCMW-residentiële 
diensten gratis water aanbiedt.  

Vergeleken met 2013 merken we een grote vooruitgang voor het aanbieden van gratis water 

in de buitenschoolse kinderopvang. Gemeenten gaven in 2013 aan dat 38 % van de 

kinderopvang gratis water aanbiedt, terwijl in de huidige bevraging aangegeven wordt dat  

58 % van de buitenschoolse kinderopvang gratis water verschaft. Hoewel dit een vooruitgang 

is, tegenover 2013, zouden we moeten streven naar 100 % van de opvanginitiatieven.  

Ook in de OCMW-ambulante diensten werd er de voorbije drie jaar meer gratis water 

aangeboden (van 45 % naar 61 %).  

Is er gratis water (bv. via waterfontein) 

aanwezig in één of meerdere van de 
volgende eigen gemeentelijke- of 
gesubsidieerde diensten? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Gemeenten  

Totaal  % van antwoorden  % 

1 Gemeentehuis / administratieve diensten 87  77 

2 Sport-infrastructuur 44 
 

39 

3 Zwembad 11  10 
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Is er gratis water (bv. via waterfontein) 

aanwezig in één of meerdere van de 
volgende eigen gemeentelijke- of 
gesubsidieerde diensten? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

Gemeenten  

Totaal  % van antwoorden  % 

4 Bibliotheek 33 
 

29 

5 Kinderopvang 0-3 jaar 31  27 

6 Voor- en naschoolse kinderopvang 65  58 

7 Deze faciliteit is aanwezig in andere dan 
voorgaande eigen gemeentelijke of gesubsidieerde 
diensten. 

18  16 

8 Deze faciliteit is nergens aanwezig in de eigen 
gemeentelijke of gesubsidieerde diensten. 

8  7 

- Weet niet 6  5 

Totaal aantal respondenten: 113 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Is er gratis water (bv. via waterfontein) 

aanwezig in één of meerdere van de 
volgende eigen OCMW-, gemeente of 
gesubsidieerde diensten? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

OCMW’s 

Totaal  % van antwoorden  % 

1 OCMW-ambulante diensten (sociale dienst, 
dienstencentrum, sociaal huis, sociaal restaurant, 
...) 

46  61 

2 OCMW-res identiële diensten (woon- en 
zorgcentra, ziekenhuis, serviceflats, ...) 

25  33 

3 Sport-infrastructuur 6  8 

4 Zwembad 0  0 

5 Bibliotheek 6  8 

6 Kinderopvang 0-3 jaar 10  13 

7 Deze faciliteit is aanwezig in andere dan 

voorgaande eigen OCMW-, gemeente of 
gesubsidieerde diensten. 

7  9 

8 Deze faciliteit is nergens aanwezig in de eigen 
OCMW-, gemeente of gesubsidieerde diensten. 

8  11 

- Weet niet 16  21 

Totaal aantal respondenten: 75 0% 20% 40% 60% 80% 
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BETALEND WATER  

Locaties waarvan de gemeente aangeeft dat er betalend water aangeboden wordt, zijn: 

cultureel centrum (38 %), jeugdhuis (35 %), sportinfrastructuur (35 %) en het zwembad  

(17 %). De overige locaties liggen allen onder de 10 %. De OCMW’s geven nog aan dat er in 

25 % van de OCMW-ambulante diensten en in 21 % van de OCMW-residentiële diensten 

betalend water aangeboden wordt.  

Vergeleken met 2013 zien we volgende veranderingen: 

 Er wordt sinds 2013 meer betalend water aangeboden in het cultureel centrum (28 % 

naar 38 % voor gemeenten en van 4 % naar 15 % voor OCMW’s).  

 OCMW’s geven aan dat er in sportinfrastructuur meer betalend water aangeboden wordt 

(van 4 % naar 17 %).  

 Er wordt in OCMW-residentiële diensten minder betalend water aangeboden (van 46 % 

naar 21 %).  

GRATIS & BETALEND FRUIT EN FRUITAUTOMATEN 
In ongeveer de helft van de gemeenten en OCMW’s wordt er nergens gratis fruit aangeboden. 

Waar ze toch gratis fruit aanbieden, doen ze dat vooral in het gemeentehuis (22 %), de 

speelpleinwerking (10 %) en de OCMW-ambulante diensten. Gratis fruit in het gemeentehuis 

is vermoedelijk enkel voor het personeel beschikbaar, en niet voor de bezoekers. Dit werd 

echter niet expliciet bevraagd in de indicatorenbevraging 2016. 

De overige locaties liggen allen onder de 10 %. Fruit tegen betaling wordt ook zelden 

aangeboden: het wordt aangeboden in kinderopvang 0-3 jaar (4 %), voor- en naschoolse 

kinderopvang (4 %), tijdens de speelpleinwerking (2 %) en in het gemeentehuis (2 %). 

Fruitautomaten komen zo goed als niet voor. Slechts bij enkele gemeenten: deze staan in de 
bibliotheek, in de kinderopvang 0-3 jaar en in de voor- en naschoolse kinderopvang.  

Van de OCMW’s moesten velen het antwoord schuldig blijven, waardoor het moeilijk is hier 

meer conclusies uit te trekken.  

Omdat gratis en betalend fruit niet bevraagd werd in 2013, kunnen we hier geen vergelijking 

over de tijd maken.  

DRANKENAUTOMATEN (BV. COLA, FRUITSTAP, FRISDRANKEN) EN WARME DRANKENAUTOMA TEN 

(BV. KOFFIE, THEE) 
Volgens de gemeenten zijn frisdrankautomaten het meest vertegenwoordigd in 

sportinfrastructuur (35 %), OCMW-residentiële diensten, OCMW-ambulante diensten (20 %) 

het gemeentehuis (19 %) en het zwembad (19 %), terwijl warme drankenautomaten vooral 

voorkomen in gemeentehuizen (37 %), OCMW-ambulante diensten (33 %) en OCMW-

residentiële diensten (20 %). Ook in culturele centra en gemeenschapscentra komen 

frisdrankautomaten nog voor (13 %), alsook in jeugdhuizen (11 %).  

Vergeleken met 2013 komen er meer drankenautomaten voor in jeugdhuizen (van 1 % naar 

11 % volgens de gemeenten), een aandachtspunt voor de toekomst. Er is echter een indicatie 

dat sinds 2013 minder drankenautomaten voorkomen in OCMW-ambulante diensten (van  

30 % naar 20 %) en in OCMW-residentiële diensten (van 34 % naar 23 %), wat een positieve 
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evolutie is.  

SNACKAUTOMATEN 
Snackautomaten zijn het meest aanwezig in zwembaden (17 %), sport-infrastructuur (15 %) 

en in gemeentehuizen (10 %), OCMW-ambulante diensten (8 %) en OCMW-residentiële 

diensten (8 %). Ook zijn er nog enkele jeugdhuizen en culturele centra met een 

snackautomaat.  

Vergeleken met 2013 zien we geen voor- of achteruitgang in de aanwezigheid van 

snackautomaten.  

MELKAUTOMATEN 
Melkautomaten komen zo goed als niet voor in gemeenten en OCMW’s (slechts in 2 %). Dit 

was ook het geval in 2013.  

5.4 Totaalscore voor het voedingsbeleid van lokale besturen 

De totaalscore voor het thema evenwichtige voeding wordt berekend op basis van de gewogen 

som van de drie bovenstaande componenten. Informeren en sensibiliseren weegt hierbij het 

zwaarst door.  

5.4.1 Totaalscore gemeenten 

De gemiddelde totaalscore voor het voedingsbeleid van gemeentes is 13,2 op 100. De 

mediaan ligt op 12,25. De minimum- en maximumscore liggen respectievelijk op 0 en 45,68.  

Grafieken: Totaalscore voor het voedingsbeleid. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts)  

 

Op basis van de score is het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en te kijken 

of bepaalde kenmerken van de gemeente invloed uitoefenen op de behaalde score. Drie 

kenmerken van gemeenten hebben echter een grote invloed op de totaalscore van het 

voedingsbeleid:  

 Ligging: centrumsteden hebben een significant hogere score (19,01) dan niet-

centrumsteden (12,64) 

 Aantal inwoners: gemeenten met meer dan 50.000 inwoners hebben een significant 
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hogere score (20,23) vergeleken met gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners 

(10,39).  

 Bevolkingsdichtheid: gemeenten met een bevolkingsdichtheid van meer dan 1500 

inwoners per km² hebben een significant hogere score (23,42) dan alle andere 

gemeentegroepen met lagere bevolkingsdichtheden.  
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5.4.2 Totaalscore OCMW’s 

Bij OCMW’s zien we een iets lagere score dan bij gemeentes: 10,88 op 100, met een 

minimum- en maximumscore van respectievelijk 0 en 36,57.  

Op basis van de score is het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en te kijken 

of bepaalde kenmerken van de gemeente invloed uitoefenen op de behaalde score. Analyses 

tonen ons echter dat er geen kenmerken zijn die significante invloed uitoefenen op de scores. 

Dit betekent dat er geen significante verschillen zijn voor de totaalscore tussen de verschillende 

groepen van OCMW’s.  

5.5 Besluit over het voedingsbeleid van lokale besturen 

In het algemeen kunnen we voor het thema voeding concluderen dat de gemeenten een meer 

uitgebouwd voedingsbeleid hebben dan de OCMW’s.  

Uit de gemiddelde scores van de drie componenten voor een kwaliteitsvol voedingsbeleid 

(informeren & sensibiliseren, reglementering en een evenwichtig voedingsaanbod) blijken 

zowel de gemeenten als OCMW’s dit het best te doen op vlak van informeren & sensibiliseren 

rond voeding. Op ruime afstand volgt dan het voedingsaanbod, waar de gemeenten opnieuw 

beter scoren dan de OCMW’s. Er wordt erg laag gescoord op de component reglementering, 

zowel door gemeenten als OCMW’s. Het kan een aanbeveling zijn om in de toekomst 

gemeenten en OCMW’s hierover meer te sensibiliseren. Het delen van eigen ervaringen of het 

delen van goede praktijken uit andere settings is een voorbeeld van een concrete suggestie 

hiervoor.  

Uit de bevraging rond het voedingsbeleid van 2013 bleek dat er nog heel wat groei mogelijk 

was en werd de vraag gesteld of de lokale besturen zich zullen engageren om deze groei waar 

te maken. 
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Op dit moment kunnen we besluiten dat de lokale besturen zich wel degelijk geëngageerd 

hebben, maar dat er nog steeds voldoende groeimarge is:  

 Er is nog ruime groeimarge voor de componenten reglementering en voedingsaanbod.  

 Er is nog groeimarge bij de kleinere en middelgrote gemeenten. De analyses lieten ons 

zien dat vooral de centrumsteden reeds een goed uitgebouwd voedingsbeleid hebben, 

en dat de kleinere en middelgrote gemeenten achterophinken. Dit kunnen we in verband 

brengen met de capaciteit en bestuurskracht. Grotere gemeenten beschikken vaak over 

meer capaciteit en bestuurskracht, waardoor er meer aandacht kan zijn voor een 

kwaliteitsvol voedingsbeleid.  

 Er is nog groeimarge bij de OCMW’s. Vergeleken met de gemeenten kunnen de OCMW’s 

voor alle componenten nog groeien.  

Informeren & sensibiliseren 

Vergeleken met 2013 sensibiliseren zowel de gemeenten als de OCMW’s meer naar de 

algemene bevolking rond voeding. OCMW’s sensibiliseren ook meer naar prioritaire 

doelgroepen. Wanneer we de gemeenten en OCMW’s op dit moment vergelijken met elkaar 

voor sensibilisatie, is het zo dat gemeenten nog steeds meer inzetten op de algemene 

bevolking en OCMW’s meer op prioritaire groepen.  

We kunnen ook stellen dat er de voorbije drie jaar door zowel gemeenten als OCMW’s fors 

meer geïnvesteerd is in informeren en sensibiliseren naar mensen in armoede (tegenover 

2013). Er is ook een trend dat gemeenten meer aandacht hebben voor gezinnen en dat 

OCMW’s meer aandacht hebben voor personen met een migratie-achtergrond. Aan de overige 

doelgroepen werd er ongeveer evenveel aandacht gegeven als in 2013.   

De meest populaire actie bij gemeenten is Tutti Frutti. Omdat Tutti Frutti een actie is die zich 

richt naar scholen, betekent dit waarschijnlijk dat er veel samenwerking tussen scholen en 

lokale besturen is, wat wij goed nieuws vinden.  

De consumptie van voeding wordt bij gemeenten voornamelijk beïnvloed door te informeren 

& sensibiliseren, alsook door het aanbod aan te passen. Het OCMW zet hier minder op in, dus 

hier is zeker nog groeiruimte mogelijk.  

Reglementering  

Er werd heel laag gescoord op de component reglementering. Dit komt omdat de score slechts 

gebaseerd was op 1 vraag: de beïnvloeding van de consumptie van voeding door 

reglementering. Dit is iets waar lokale besturen nog helemaal niet op inzetten. Het zal in de 

toekomst belangrijk zijn om lokale besturen hierover te sensibiliseren. Mogelijks kunnen we 

wel ervaringen, leerpunten of good practices uit andere settings meegeven (bv. onderwijs) ter 

inspiratie.  

Voedingsaanbod  

Ook voor het voedingsaanbod is er nog groei mogelijk. Een kleiner deel van de gemeenten en 

OCMW’s zet reeds in op het beperken van ongezonde en bevorderen van gezonde 

voedingsmiddelen of dranken in de eigen diensten en voorzieningen, waardoor het maken van 
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de gezonde keuze makkelijker wordt. Echter zo goed als geen van de bevraagden zorgt ervoor 

dat een consultatie bij de diëtist terugbetaald wordt.  

Wel positief is dat er de voorbije drie jaar meer gratis water aangeboden wordt (via bv. 

waterfonteintjes) in kinderopvang, alsook in de OCMW-ambulante diensten. Op overige 

locaties (zoals in sportinfrastructuur, bibliotheken, culturele centra, zwembaden, …) zouden ze 
echter nog meer moeite mogen doen om water gratis beschikbaar te stellen.  
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6 Voeren de lokale besturen een kwaliteitsvol beweegbeleid?  

Voeren de lokale besturen in Vlaanderen een kwaliteitsvol beweegbeleid? 

Om op deze vraag een antwoord te formuleren wordt per gemeente een totaalscore van het 

gezondheidsbeleid voor het thema ‘beweging’ gemaakt. In de bevraging worden drie 

onderdelen (ook wel componenten genoemd) bevraagd die garant staan voor een kwaliteitsvol 

beleid omtrent gezond bewegen: 

 Informeren en sensibiliseren rond beweging: op welke plaatsen en gelegenheden 

wordt rond beweging geïnformeerd en gesensibiliseerd? Naar welke prioritaire 

doelgroepen werd dit gedaan?  

 Reglementering rond beweging: voor welke structurele maatregelen worden er 

subsidies gegeven? Wordt het STOP-principe toegepast?  

 Een kwaliteitsvol beweegaanbod: welke acties, projecten of methodieken werden 

georganiseerd? Welke faciliteiten zijn aanwezig om meer aan te zetten tot beweging? 

En hoeveel zijn er aanwezig? Welke initiatieven zijn gebeurd om beweging extra te 

stimuleren? 

Voor elk van deze onderdelen wordt eveneens een score (= componentscore) berekend en 

worden de antwoorden op de vragen besproken. 

Voor zowel de component- als totaalscores wordt bekeken of er betekenisvolle verschillen zijn 

tussen lokale besturen met verschillende gemeentekenmerken (naar aantal inwoners, 

bevolkingsdichtheid en gelegen in centrumsteden of niet). Voeren grotere lokale besturen 

bijvoorbeeld een kwaliteitsvoller beleid? 

We vroegen de lokale besturen ook naar hun eigen inzichten over wat zij de voorbije drie jaar 

gedaan hebben om de inwoners van hun gewoon aan te zetten om meer te bewegen. Deze 

vraag telt niet mee voor de scores omdat deze enkel dient om de respondenten toe te leiden 

naar de juiste vervolgvragen. Hieronder volgen de resultaten.  

We zien dat maar liefst 87 % van de gemeentes informeert en sensibiliseert naar de 

algemene bevolking (zie onderstaande grafiek). Dit is een mooie vooruitgang tegenover 2013, 

toen slechts 67 % van de gemeentes aangaf dit te doen. Voor de informatie en sensibilisatie 

naar prioritaire doelgroepen zien we geen verbetering ten opzichte van 2013: van 57 % naar 

58 %. Een groot aandeel van de gemeenten (61 %) geeft aan dat er een aanbod is en dat er 

structurele maatregelen genomen zijn om de inwoners aan te zetten om te bewegen. Er zijn 

echter nog niet veel gemeenten die beweging stimuleren via reglementering of hier afspraken 

over maken. Dit werd niet nagegaan in 2013, waardoor de vergelijking met 2013 niet gemaakt 

kan worden.  
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Bij de OCMW’s zien we een grote vooruitgang in het informeren en sensibiliseren naar de 

algemene bevolking van 2013 (28 %) naar 2016 (63 %). We moeten er wel bij zeggen dat er 

in 2013 wel heel wat ‘weet niet’ scoorden (26 %) en in 2016 slechts 9 %, en dit kan mogelijks 

het lage cijfer (28 %) van 2013 verklaren. Er is ook een trend dat er meer geïnformeerd en 

gesensibiliseerd wordt naar prioritaire doelgroepen vanuit het OCMW vergeleken met 2013 

(van 43 % naar 63 %). Minder OCMW’s dan gemeentes geven aan een aanbod te hebben om 

beweging te stimuleren (36 %). Dit werd niet nagegaan in 2013, waardoor de vergelijking met 

2013 niet gemaakt kan worden.  

Het aantal gemeenten en OCMW’s dat helemaal niets doet om de inwoners aan te zetten meer 

te bewegen is laag en is stabiel gebleven vergeleken met 2013, respectievelijk 4 en 5 %. 

Wanneer we vragen aan zij die niets deden rond beweging de voorbije drie jaar, krijgen we  

– naar analogie van het thema voeding – volgende verklaringen: beperkte lokale middelen en 

gezondheid op dit moment geen prioriteit.  

Samengevat kunnen we zeggen dat het aantal gemeenten of OCMW’s dat niets deed om de 

inwoners aan te zetten om meer te bewegen, al laag lag in 2013 en in 2016 ook niet verder 

gedaald is. We zien een grote vooruitgang bij de OCMW’s die nu meer informeren en 

sensibiliseren naar de algemene bevolking, maar ook gemeenten maakten hier nog 

vooruitgang tegenover 2013. Er is echter nog groeimarge voor doelgroepgerichte 

sensibilisering door gemeenten, bij voorkeur binnen een ruimere aanpak van sens ibiliser ing 

van de algemene bevolking. OCMW’s daarentegen nemen, vergeleken met 2013, in 

toenemende mate deze belangrijke strategie op: sinds 2013 informeren en sensibiliseren zij 

meer naar prioritaire doelgroepen. Het bewegingsaanbod is nog steeds meer uitgebouwd bij 

gemeenten dan bij OCMW’s. Het aantal gemeenten en OCMW’s die aangeven in te zetten op 

reglementering en afspraken rond beweging is klein.  
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6.1 Informeren en sensibiliseren rond beweging 

6.1.1 Score gemeentes  

Voor de basiscomponent informeren en sensibiliseren zien we een gemiddelde van 4,21 op 
10. Een aantal gemeenten scoren nog 0, terwijl de gemeente met de maximumscore 9,63 op 
10 behaalt. We zien dus een grote spreiding in scores. Deze score werd gevormd door de 
antwoorden op 2 vragen (zie verder, sectie a en b) die peilen naar de mate dat het lokale 
bestuur zijn bevolking informeert en sensibiliseert rond beweging. 

Grafieken: score voor ‘informeren en sensibiliseren’. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts)  

  
 

De lokale besturen kunnen onderling vergeleken worden op basis van de behaalde score. 

Concreet vergelijken we of bepaalde gemeentekenmerken een invloed uitoefenen op de 

mate waarin het lokaal bestuur sensibiliseert en informeert rond beweging. De analyses laten 

zien dat er significante verschillen zijn in score voor de basiscomponent informeren en 
sensibiliseren tussen verschillende groepen van gemeenten: 

 Ligging: centrumsteden hebben een significant hogere score (6,06) dan niet-

centrumsteden (4,03).  

 Aantal inwoners: gemeenten met meer dan 50.000 inwoners hebben een significant 

hogere score (6,43) dan gemeenten met minder dan 10.000 inwoners (3,53) en dan 

gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners (3,81).  

 Bevolkingsdichtheid: gemeenten met meer dan 1500 inwoners/km² hebben een 

significant hogere score (7,18) dan gemeenten met minder dan 500 inwoners/km² 

(4,11) en dan gemeenten met 1000 tot 1500 inwoners/km² (2,93).  
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6.1.2 Score OCMW’s 

OCMW’s scoren een gemiddelde van 2,80 op 10 op ‘informeren en sensibiliseren’ voor het 

thema beweging, met een minimum van 0 en een maximum van 7,82. Vergeleken met 

gemeentes zien we op de grafiek meer OCMW’s met lagere scores, wat het lagere gemiddelde 

verklaart. Deze score werd gevormd door de antwoorden op 2 vragen (zie verder, sectie a 

en b) die peilen naar de mate dat het lokale bestuur zijn bevolking informeert en sensibiliseert 
rond beweging. 

De lokale besturen kunnen onderling vergeleken worden op basis van de behaalde score. 

Concreet vergelijken we of bepaalde gemeentekenmerken een invloed uitoefenen op de 

mate waarin het lokaal bestuur sensibiliseert en informeert rond beweging. Uit de data blijkt 

dat er geen significante verschillen zijn tussen de OCMW’s in diverse gemeentelijke contexten 

(centrumstad of niet, aantal inwoners, bevolkingsdichtheid en oppervlakte).  

A)  WELKE PLAATSEN EN GELEGENHEDEN?  

We vroegen aan de lokale besturen die aangaven te informeren en sensibiliseren naar de 
algemene bevolking en/of prioritaire doelgroepen (Ngemeenten = 106; NO C MW’s = 61), op welke 
plaatsen en bij welke gelegenheden ze dit deden.  

Een groot aantal gemeenten informeert en sensibiliseert over beweging in de 
sportinfrastructuur (83 %), het gemeentehuis of administratieve diensten (81 %), OCMW-
diensten (70 %) en in de bibliotheek (69 %). Maar ook in het cultureel centrum of 
gemeenschapscentrum en op andere vrijetijdsdiensten wordt er door heel wat gemeenten (iets 
minder dan de helft) hierover geïnformeerd en gesensibiliseerd. Daarnaast wordt er nog heel 
wat gesensibiliseerd over beweging op evenementen (32 %), in het straatbeeld (27 %), in de 
kinderopvang (25 %), op andere gemeentelijke diensten (25 %), tijdens de speelpleinwerking 
(20 %), in het jeugdhuis (18 %) en in openbare parken (10 %).  

OCMW’s daarentegen informeren en sensibiliseren over beweging op iets minder diverse 
locaties. Zo goed als alle OCMW’s die informeren & sensibiliseren doen dit in de eigen OCMW-
ambulante diensten (95 %), zoals het sociaal huis of het sociaal restaurant. Maar ook de 
sportinfrastructuur is populair bij OCMW’s (59 %). De helft van de OCMW’s sensibiliseert ook 
over beweging in de eigen residentiële diensten, zoals het woonzorgcentrum. Andere locaties 
die aangeduid werden, komen overeen met de locaties die gemeenten aanduidden, maar dan 
in een lager percentage.  

Op welke plaatsen informeerde en 
sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar naar de 
algemene bevolking of naar prioritaire 
doelgroepen omtrent beweging? 

(meerdere antwoorden mogelijk)  

Gemeenten 

Totaal  % van antwoorden  % 

Sportinfrastructuur 88  83 

Gemeentehuis / administratieve diensten 86  81 

OCMW-diensten 74  70 

Bibliotheek 73  69 

Andere vri jetijdsdiensten 52  49 
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Op welke plaatsen informeerde en 

sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar naar de 
algemene bevolking of naar prioritaire 
doelgroepen omtrent beweging? 

(meerdere antwoorden mogelijk)  

Gemeenten 

Totaal  % van antwoorden  % 

Cultureel centrum of gemeenschapscentrum 48 
 

45 

Evenementen 34  32 

Straatbeeld 29  27 

Kinderopvang 27  25 

Andere openbare gemeentelijke diensten 27  25 

Speelpleinwerking 21  20 

Jeugdhuis 19  18 

Openbare parken 11  10 

Andere: … ... 10  9 

Weet niet 1  1 

Totaal aantal respondenten: 106 0% 20% 40% 60% 80% 
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Op welke plaatsen informeerde en 

sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar naar de 
algemene bevolking of naar prioritaire 
doelgroepen omtrent beweging? (meerdere 

antwoorden mogelijk)  

OCMW’s 

Totaal  % van antwoorden  % 

OCMW-ambulante diensten (sociale dienst, 
dienstencentrum, sociaal huis, sociaal restaurant, 
...) 

58  95 

Sportinfrastructuur 36  59 

OCMW res identiële diensten (woon- en 

zorgcentra, rust- en verzorgingstehuis, ziekenhuis, 
serviceflats, ...) 

32  52 

Bibliotheek 20  33 

Andere vri jetijdsdiensten 17  28 

Speelpleinwerking 15  25 

Kinderopvang 14  23 

Cultureel centrum of gemeenschapscentrum 13  21 

Evenementen 9  15 

Res identiële diensten buiten OCMW (autonome 
woon- en zorgcentra, ziekenhuis, opvang, 

gevangenis, ...) 

7  11 

Andere openbare diensten 7 
 

11 

Jeugdhuis 6  10 

Straatbeeld 3  5 

Openbare parken 2  3 

Andere: … ... 7  11 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 61 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

B) WELKE PRIORITAIRE DOELGROEPEN?  

Aan de 66 gemeenten die aangaven te informeren en sensibiliseren over beweging naar 

prioritaire doelgroepen, werd gevraagd naar welke prioritaire doelgroepen.  

Van 2009 naar 2013 zagen we een sterke toename in de aandacht voor ouderen op vlak van 

sensibilisatie rond beweging. We zien dat er in 2016 minstens evenveel aandacht is voor 

ouderen als in 2013. Deze toename blijft dus behouden van 2013 (91 %) naar 2016 (94 %). 

Van 2009 naar 2013 zagen we ook voor gezinnen een sterke toename, deze toename blijft 

zich nog iets doorzetten naar 2016: van 49 % in 2013 naar 58 % in 2016.  
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Van 2013 naar 2016 zien we een grote stijging voor de groep mensen in armoede. Er wordt in 

2016 (50 %) duidelijk meer geïnformeerd en gesensibiliseerd naar deze groep dan in 2013  

(33 %). Ook aan de residenten van woon- en zorgcentra, ziekenhuizen, opvang etc. en aan 

cliënten van het OCMW of andere welzijnsdiensten is er de voorbije drie jaar meer aandacht 

geschonken. Voor personen met een migratie-achtergrond lijkt er ook een positieve trend te 

zijn (van 14 % in 2013 naar 27 % in 2016).  

Andere groepen zoals kinderen, jongeren, personen met een beperking, zwangere vrouwen 

etc. zijn min of meer stabiel gebleven de voorbije 3 jaar. 50 % van de gemeentes of minder 

informeert en sensibiliseert deze specifieke doelgroepen.  

Ook aan de 46 OCMW’s die aangaven te informeren en sensibiliseren over beweging naar 

prioritaire doelgroepen, werd gevraagd naar welke prioritaire doelgroepen.  

Van 2009 naar 2013 zagen we vooral een stijging bij de groep ouderen voor sensibilisatie over 

beweging. Dit cijfer voor ouderen blijft van 2013 naar 2016 echter stabiel (van 75 naar 76 %). 

Van 2013 naar 2016 zien we de grootste stijging voor de groep mensen in armoede: van  

20 % in 2013 naar 52 % in 2016. Maar ook bij andere groepen merken we een positieve trend. 

Zo is er nog meer aandacht voor sensibilisatie rond beweging naar OCMW-cliënten dan in 2013 

(van 70 naar 85 %). Ook OCMW-residenten stegen van 50 % in 2013 naar 59 % in 2016, en 

eveneens voor personen met een migratie-achtergrond is er meer aandacht (van 10 naar  

24 %).  

Andere groepen zoals kinderen en jongeren lijken dan iets te dalen tegenover de cijfers van 

2013. Kinderen dalen van 25 % naar 17 % en jongeren dalen van 20 naar 13 %.  

De aandacht van de OCMW’s voor personen met een beperking blijft ongeveer status quo 

tegenover 2013: 10 % in 2013 naar 13 % in 2016.  

Naar welke prioritaire doelgroepen 
informeerde en sensibiliseerde u de voorbije 
3 jaar omtrent beweging? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

Gemeenten 

Totaal  % van antwoorden  % 

Ouderen 62  94 

Gezinnen 38  58 

Mensen in armoede 33  50 

Res identen (in autonome woon- en zorgcentra, 

ziekenhuis, opvang, gevangenis, ...) 
31  47 

Kinderen (3-12 jaar) 33  50 

Jongeren (13-18 jaar) 28  42 

Werkende bevolking 27  41 
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Naar welke prioritaire doelgroepen 

informeerde en sensibiliseerde u de voorbije 
3 jaar omtrent beweging? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Gemeenten 

Totaal  % van antwoorden  % 

Cl iënten/individuële hulpvragers OCMW en 
gemeenten 

26  39 

Personen met een beperking (fysisch en mentaal) 23  35 

Personen met een migratie-achtergrond 18  27 

Studenten 15  23 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 6  9 

Zwangere vrouwen 3  5 

Andere: … 1  2 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 66 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Naar welke prioritaire doelgroepen 
informeerde en sensibiliseerde u de voorbije 

3 jaar omtrent beweging? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

OCMW’s 

Totaal  % van antwoorden  % 

OCMW-cl iënten of bezoekers van ambulante 
diensten (sociale dienst, dienstencentrum, sociaal 
huis, sociaal restaurant, ...) 

39  85 

Ouderen 35  76 

OCMW res identen (woon- en zorgcentra, rust- en 
verzorgingstehuis, ziekenhuis, serviceflats, ...) 

27  59 

Mensen in armoede 24  52 

Personen met een migratie-achtergrond 11  24 

Gezinnen 10  22 

Werkende bevolking 10  22 

Kinderen (3-12 jaar) 8  17 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 7  15 

Jongeren (13-18 jaar) 6  13 

Personen met een beperking (fysisch en mentaal) 6  13 

Res identen buiten OCMW (autonome woon- en 4  9 
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Naar welke prioritaire doelgroepen 

informeerde en sensibiliseerde u de voorbije 
3 jaar omtrent beweging? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

OCMW’s 

Totaal  % van antwoorden  % 

zorgcentra, ziekenhuis, opvang, gevangenis, ...) 

Studenten 1  2 

Zwangere vrouwen 0  0 

Andere: … 3  7 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 46 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Samengevat kunnen we stellen dat er de voorbije drie jaar door zowel gemeentes als OCMW’s 

meer geïnformeerd en gesensibiliseerd werd over beweging naar mensen in armoede. Dit 

zagen we ook reeds voor het thema voeding. Ook naar het gezin wordt door de gemeente 

meer geïnformeerd en gesensibiliseerd dan in 2013. En ook voor personen met een migratie -

achtergrond zagen we voor zowel gemeenten als OCMW’s een positieve trend. Lokale besturen 

(zowel gemeenten als OCMW’s) besteedden de voorbije drie jaar eveneens meer aandacht 
aan de OCMW-cliënten en de OCMW-residenten.  

Er is dus de laatste jaren duidelijk meer oog voor doelgroepen met een verhoogde 

kwetsbaarheid en dit kunnen we alleen maar toejuichen. Toch vallen enkele kwetsbare 
groepen nog uit de boot, zoals mensen met een beperking.  

Bovendien dienen we ook waakzaam te zijn dat dit niet ten koste gaat van de aandacht voor 

kinderen en jongeren. Deze ging de voorbije drie jaar iets achteruit. Jong geleerd is immers 
oud gedaan.  

De groeiende aandacht voor meer kwetsbare groepen verklaart vermoedelijk de vooruitgang 

in de score voor de component informeren en sensibiliseren bij zowel gemeenten als OCMW’s.  

6.2 Reglementering rond beweging 

6.2.1 Score gemeentes  

Voor de basiscomponent reglementering zien we een gemiddelde van 1,51 op 10 en een nog 
lagere mediaan van 0,71 op 10. Er zijn heel wat gemeenten die 0 scoren op deze component 
voor beweging. Toch ligt het maximum vrij hoog, met 7,14 op 10.  

Er moet wel bij verteld worden dat de berekening van de score voor de component 
reglementering slechts gebaseerd is op de antwoorden van twee vragen (zie verder, sectie 
a en b).  
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Grafieken: score voor ‘reglementering’. Gemeenten (links) en OCMW (rechts)  

  
 
De lokale besturen kunnen onderling vergelijken worden op basis van de behaalde score. 
Concreet vergelijken we of bepaalde gemeentekenmerken een invloed uitoefenen op de 
mate waarin het lokaal bestuur de bevolking afspraken oplegt rond beweging. Hoewel heel 
wat gemeenten laag scoren, zien we toch verschillen tussen verschillende groepen van 
gemeenten:  

 Ligging: Centrumsteden scoren significant hoger (3,68) dan niet-centrumsteden 

(1,30).  

 Aantal inwoners: Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren significant hoger 

(3,69) dan alle andere categorieën van gemeenten met minder dan 50.000 inwoners  

(≤ 1,44). 

 Bevolkingsdichtheid: Gemeenten met meer dan 1500 inwoners/km² scoren 

significant hoger (4,89) dan alle andere categorieën van gemeenten met minder dan 

1.500 inwoners/km² (≤ 1,45). 

Dit betekent dat in de linker ‘staart’ van de grafiek vooral kleine gemeenten zitten. Grotere 
gemeenten en/of centrumsteden scoren hoger voor de component reglementering.  
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6.2.2 Score OCMW’s 

Voor het OCMW zien we nog lagere resultaten: een gemiddelde van 0,66 op 10 en meer dan 
de helft van de OCMW’s die nul scoren, waardoor de mediaan 0 is. De maximumscore ligt op 
5,53. Idem aan gemeenten willen we hierbij vertellen dat de score berekend wordt op basis 
van slechts twee vragen (zie verder, sectie a en b). 

De lokale besturen kunnen onderling vergelijken worden op basis van de behaalde score. 

Concreet vergelijken we of bepaalde gemeentekenmerken een invloed uitoefenen op de 

mate waarin het lokaal bestuur regels oplegt rond beweging. Ongeacht het aantal inwoners, 

de bevolkingsdichtheid en centrumstad of niet scoren de OCMW’s allen dezelfde lage score. 
We zien geen significante verschillen tussen groepen van OCMW’s.  

A) VOOR WELKE STRUCTURELE MAATREGELEN WORDEN SUBSIDIES 
VOORZIEN?  

Aan de lokale besturen (70 gemeenten en 27 OCMW’s) die aangaven een aanbod te hebben 

en structurele maatregelen te nemen, of reglementen en afspraken te hebben omtrent 
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beweging, werd gevraagd voor welke structurele maatregelen ter promotie van beweging zij 

de voorbije 3 jaar subsidies voorzien.  

13 % van deze gemeenten hebben de voorbije drie jaar geen subsidies voorzien en 10 % 

geeft aan dit niet te weten. De overige voorzagen subsidies voor verschillende structurele 

maatregelen. De meeste subsidies worden gebruikt voor het stimuleren van een recreatief 

aanbod in sportclubs (geen competitieformules) (49 % van de gemeenten). Ook voor 

naschoolse sport en beweging en voor de organisatie van bewegingsprogramma’s voor 

ouderen voorziet een derde van deze gemeenten subsidies. We zien ook bij een kwart van 

deze gemeenten een korting op deelname aan het lokaal bewegingsbeleid. Er is ook opnieuw 

aandacht voor kwetsbare groepen: ongeveer een kwart van deze gemeenten geeft subsidies 

voor de organisatie van bewegingsprogramma’s voor mensen in armoede.  

De antwoorden kunnen niet vergeleken worden met de antwoorden uit 2013.  

Voor welke van volgende structurele 
maatregelen ter promotie van beweging 
heeft de gemeente de voorbije 3 jaar 

subsidies voorzien? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

Totaal  % van antwoorden  % 

De gemeente heeft de voorbije 3 jaar geen 

subsidies voorzien voor s tructurele maatregelen 
ter promotie van beweging. 

9  13 

Subs idies voor het s timuleren van een 
recreatief14 aanbod in sportclubs (geen 

competitieformules15) 

34 
 

49 

Subs idies voor de organisatie van naschoolse 
sport en beweging 

22  31 

Subs idies voor de organisatie van 
bewegingsprogramma’s voor ouderen 

20  29 

Korting op deelname aan lokaal bewegingsbeleid 
(bi jv. korting op abonnement in sportcentra) 

18  26 

Subs idies voor de organisatie van 
bewegingsprogramma’s voor mensen in 

armoede 

16  23 

Subs idies voor de organisatie van 

bewegingsprogramma’s in socio-culturele 
verenigingen 

13  19 

Subs idies voor de organisatie van 
bewegingsprogramma’s voor mensen met een 

beperking 

13  19 

Subs idies voor de organisatie van 
bewegingsprogramma's in jeugdwerk. 

9  13 

Subs idies voor actieve verplaatsing van kinderen 
naar/van school (bv. wandel – en fietspoolen) 

7  10 

                                        
14 In recreatiesport primeren recreatieve waarden zoals ontspanning, ontmoeting, pret, gezondheid, avontuur.  
15 In competitiesport primeren competitie, reglementering, training, prestatiebevordering, wedijver. 
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Voor welke van volgende structurele 

maatregelen ter promotie van beweging 
heeft de gemeente de voorbije 3 jaar 
subsidies voorzien? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

Totaal  % van antwoorden  % 

Subs idies voor de organisatie van 
bewegingsprogramma’s in bedrijven  

2  3 

Andere: … 6  9 

Weet niet 7  10 

Totaal aantal respondenten: 70 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Ook aan de 27 OCMW’s die aangaven een aanbod en structurele maatregelen te hebben rond 
beweging, werd gevraagd naar welke subsidies zij voorzien.  

Van deze 27 OCMW’s voorziet een vijfde geen subsidies ter promotie van beweging. De overige 

OCMW’s die wel subsidies voorzien, geven vooral korting op deelname aan het lokaal 

bewegingsaanbod (bv. korting op een abonnement in een sportcentrum) (41 %).  
37 % zet ook in op subsidies voor de organisatie van bewegingsprogramma’s voor ouderen.  

Bovenstaande cijfers dienen echter wel met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd, 

aangezien slechts 27 OCMW’s deze vraag invulden, waarvan er 5 geen subsidies voorzien en 

5 OCMW’s geen antwoord konden geven op deze vraag. Dat maakt dat deze vraag slechts 
gebaseerd is op een klein aantal OCMW’s (17 in totaal).  

Voor welke van volgende structurele 
maatregelen ter promotie van beweging 
heeft het OCMW de voorbije 3 jaar subsidies 
voorzien? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Totaal  % van antwoorden  % 

Het OCMW heeft de voorbije 3 jaar geen subsidies 
voorzien voor structurele maatregelen ter 
promotie van beweging. 

5  19 

Korting op deelname aan lokaal bewegingsbeleid 
(bi jv. korting op abonnement in sportcentra) 

11  41 

Subs idies voor de organisatie van 
bewegingsprogramma’s voor ouderen 

10  37 

Subs idies voor de organisatie van 
bewegingsprogramma’s in socio-culturele 

verenigingen 

6  22 

Subs idies voor de organisatie van naschoolse sport 
en beweging 

4  15 

Subs idies voor de organisatie van 
bewegingsprogramma’s voor mensen in armoede 

3  11 

Subs idies voor de organisatie van 
bewegingsprogramma’s voor mensen in armoede 

3  11 

Subs idies voor de organisatie van 

bewegingsprogramma's in jeugdwerk. 
2  7 
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Voor welke van volgende structurele 

maatregelen ter promotie van beweging 
heeft het OCMW de voorbije 3 jaar subsidies 
voorzien? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Totaal  % van antwoorden  % 

Subs idies voor de organisatie van 
bewegingsprogramma’s voor mensen met een 

beperking 

2  7 

Subs idies voor de organisatie van 
bewegingsprogramma's voor personen met een 
migratie-achtergrond 

2  7 

Subs idies voor actieve verplaatsing van kinderen 
naar/van school (bv. wandel – en fietspoolen) 

0  0 

Andere: … 2  7 

Weet niet 5  19 

Totaal aantal respondenten: 27 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Om na te gaan of er voor het aantal subsidies die gegeven worden een significant verschil is 

tussen centrumsteden en niet-centrumsteden, deden we enkele extra analyses. Uit de analyses 

bleek er wel degelijk een significant verschil te zijn tussen het aantal subsidies voor 

gemeenten: centrumsteden gaven gemiddeld 4,25 subsidies de voorbije jaar, tegenover 1,98 

door een niet-centrumstad. Zie onderstaande grafiek. Voor OCMW’s zagen we geen16 
significant verschil.  

 

 
B) WORDT HET STOP-PRINCIPE TOEGEPAST?  

Aan alle lokale besturen werd gevraagd of zij de voorbije drie jaar het ST OP-principe toepassen 

bij mobiliteitsgerelateerde ingrepen in de publieke ruimte. 

                                        
16 Omdat het aantal OCMW’s die deze vraag beantwoordde klein was (N = 17), maakt dit een vergelijking 
tussen OCMW’s uit centrumsteden en uit niet-centrumsteden moeili jker.  

1,98

4,25

0
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Gemiddeld aantal subsidies die worden gegeven door 
gemeenten ter promotie van beweging

Geen centrumstad (N=62) Centrumstad (N=8)
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Het STOP-principe wordt gebruikt bij de inplanning van het mobiliteitsbeleid, waarbij de 

prioriteit eerst naar stappen, dan naar trappen (fiets), vervolgens naar openbaar vervoer en 

dan pas naar personenwagens gaat.  

We zien dat meer dan de helft van de gemeenten en OCMW’s het antwoord op deze vraag 

schuldig moet blijven. Dit betekent dat we onderstaande antwoorden met enige 

voorzichtigheid moeten interpreteren. Mogelijks duidt dit ook op een gebrek aan 

kennisdoorstroom over het mobiliteitsbeleid naar de respondenten van deze bevraging, wat 

een aandachtpunt is vanuit het integraal bewegingsbeleid. Kennisuitwisseling tussen de 

sectoren mobiliteit en gezondheid is hiervoor immers belangrijk.  

Daarnaast geeft 14 % van de gemeenten aan dat het STOP-principe de voorbije drie jaar 

nooit toegepast werd, een kwart zegt dat dit af en toe toegepast werd, en 9 % zegt dat dit 

altijd toegepast werd. In het kader van het creëren van een gezonde publieke planning en 

inrichting die moeten aanzetten tot meer actiever verplaatsingen, is 9 % van de gemeenten 

die het STOP-principe altijd toepast, laag.  

Van de OCMW’s geeft een derde aan dat het STOP-principe de voorbije drie jaar werd 

toegepast. Een minderheid geeft aan dat dit af en toe tot altijd gebeurt.  

  

We gingen ook na of de toepassing van het STOP-principe significant verschilt tussen 

centrumsteden en niet-centrumsteden. De analyses wezen uit dat er een significant verschil is 

tussen centrumsteden en niet-centrumsteden: 60 % van de centrumsteden pas het STOP-

principe altijd toe, tegenover 30 % van de niet-centrumsteden. We kunnen hieruit concluderen 

dat het STOP-principe meer toegepast wordt in centrumsteden, waarschijnlijk omdat 

mobiliteitsproblemen meer acuut zijn in centrumsteden. Dit neemt echter niet weg dat 

mobiliteit vanuit gezondheidsperspectief ook in niet-centrumsteden minstens even belangrijk 

is.  

  

10; 9%

27; 24%

16; 
14%

60; 53%

gemeenten die het STOP-
principe (niet) toepassen (113 

gemeenten)

Ja, altijd Ja, af en toe

Neen, nooit Weet niet

3; 4%

7; 9%

22; 30%42; 57%

OCMW's die het STOP-principe 
niet toepassen (74 OCMW's)

Ja, altijd Ja, af en toe

Neen, nooit Weet niet
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6.3 Beweegaanbod 

6.3.1 Score gemeentes  

Voor de basiscomponent aanbod zien we een hogere gemiddelde score dan voor de component 
reglementering én informeren en sensibiliseren. We vinden hier een gemiddelde van 4,91 op 
10. Deze score werd bekomen door de antwoorden op 4 vragen (zie verder, sectie a tot d) 
samen te voegen. Het minimum bedraagt 0,81 en het maximum 9,23. Het histogram laat ook 
een mooie symmetrische verdeling zien: ongeveer evenveel lage als hoge scores.   

 
Grafieken: score voor ‘aanbod’. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts)  

 
De lokale besturen kunnen onderling vergeleken worden op basis van de behaalde score. 
Concreet vergelijken we of bepaalde gemeentekenmerken een invloed uitoefenen op de 
mate waarin het lokaal bestuur aandacht besteedt aan een goed uitgebouwd 
bewegingsaanbod. We zien opnieuw wel verschillen tussen verschillende groepen van 
gemeenten voor de score van het beweegaanbod bij gemeenten: 

 Ligging: Centrumsteden scoren significant hoger (6,17) dan niet-centrumsteden 

(4,58).  

 Inwoners: Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren significant hoger (6,41) 

dan gemeenten met minder dan 10.000 inwoners (4,32) en dan gemeenten met 20.000 

tot 50.000 inwoners (4,87).  

 Bevolkingsdichtheid: Gemeenten met meer dan 1500 inwoners/km² scoren 

significant hoger (7,34) dan alle andere categorieën van gemeenten met minder dan 

1500 inwoners/km² (<=4,83).  

We zien dus een kloof tussen de grootste steden inclusief centrumsteden en alle andere 
gemeenten voor het beweegaanbod bij gemeenten.  
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6.3.2 Score OCMW’s 

Voor het OCMW zien we een gemiddelde score van 3,20 op 10, met een minimum van 0 en 
een maximum van 8,6 op 10.  

De lokale besturen kunnen onderling vergeleken worden op basis van de behaalde score. 
Concreet vergelijken we of bepaalde gemeentekenmerken een invloed uitoefenen op de 
mate waarin het lokaal bestuur aandacht besteed aan een goed uitgebouwd 
bewegingsaanbod. We zien geen kenmerken die invloed uitoefenen op de score van de 
OCMW’s voor de component aanbod van beweging.  

A)  WELKE ACTIES, PROJECTEN OF METHODIEKEN WERDEN 
GEORGANISEERD DE VOORBIJE 3 JAAR? 

Aan alle lokale besturen die hun inwoners op een of andere manier aanzetten om meer te 

bewegen werd gevraagd aan welke acties of projecten zij de voorbije 3 jaar meededen, of 
welke methodieken zij de voorbije 3 jaar gebruikten.  

108 gemeenten en 70 OCMW’s beantwoordden deze vraag. In het algemeen kunnen we stellen 

dat er een groter aandeel van gemeenten aan bewegingsacties of -projecten meedoet dan van 

OCMW’s. Wat logisch is, aangezien het bewegingsaanbod het grootste uitgebouwd is bij 
gemeenten.  

Dit is de huidige top 5 bij de gemeenten: (1) sportkampen (77 %), (2) 10.000 stappen en 

varianten (74 %), (3) stappenteller (65 %), (4) sportelen (62 %) en (5) start-to-programma’s 

(start-to-swim, -bike, - run, …) (60 %). Net zoals in de vorige edities van de 

indicatorenbevraging, scoort 10.000 stappen heel goed (80 % in 2013 en 74 % in 2016). Net 

zoals de stappenteller (70 % in 2013 en 65 % in 2016). De start-to-programma’s scoren nog 

steeds goed, maar zijn tegenover 2013 toch gedaald: van 73 % naar 60 %. De methodiek 
‘sportelen’ is min of meer stabiel gebleven (van 56 % in 2013 naar 62 % in 2016).  

Ook projecten met ‘beweging als middel’ zoals mobiliteitsprojecten, met belgerinkel naar de 

winkel (58 %), BOEBS (47 %) en Fit in je hoofd (58 %) scoren hoog. Zowel BOEBS als Fit in 

je hoofd stegen in populariteit: van 39 % in 2013 naar 47 % in 2016 (BOEBS) en van 50 % in 

2013 naar 58 % in 2016 (Fit in je hoofd). De mobiliteitsprojecten bleven stabiel van 2013 naar 
2016.  

Verrassend is de lage toepassing van buurtwerking in functie van beweging: deze daalde van 
17 % in 2013 naar 12 % in 2016. Dit is een aandachtspunt voor de toekomst.  

De huidige top 5 bij OCMW’s ziet er zo uit: (1) 10.000 stappen en varianten (57 %), (2) 

stappenteller (56 %), (3) Fit in je hoofd (53 %), sportkampen (47 %) en mobiliteitsprojecten 
(40 %).  

Ten opzichte van 2013 zien we een afname van de start-to-programma’s bij OCMW’s (van  

44 % naar 34 %). Ook de mobiliteitsprojecten nemen af van 62 % naar 40 %. Tai Chi kende 

ook zijn hoogtepunt in 2013 en nam af van 44 % naar 30 %. We zien echter een toename 

voor sportkampen (van 31 % naar 47 %), sportelen (van 12 % naar 36 %), de actieve 
voedingsdriehoek (van 19 naar 27 %) en voor Fit in je hoofd (van 44 % naar 53 %).  
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B) WELKE FACILITEITEN ZIJN AANWEZIG IN DE GEMEENTE OM MEER AAN 
TE ZETTEN TOT BEWEGING?  

Aan alle 113 gemeenten werd gevraagd welke faciliteiten voor beweging in de vrije tijd 

aanwezig zijn in hun gemeente. Deze vraag werd enkel aan de gemeenten gevraagd, en niet 
aan de OCMW’s17.  

Diezelfde vraag werd aan gemeenten ook in 2013 gesteld, en we zien dat er in drie jaar tijd 
nog niet veel veranderd is. De percentages blijven stabiel.  

In 3 gemeenten nog zijn er geen faciliteiten voor beweging in de vrije tijd aanwezig. De overige 

gemeenten hebben allen een speelplein of -terrein. In minstens 9 op de 10 gemeenten is er 

een openbare sporthal of -loods aanwezig. Ook openbare sportvelden en een openbaar parkje 

zijn in ongeveer 9 op de gemeenten aanwezig. In drie kwart van de gemeenten is zelfs een 
openbare looppiste aanwezig.  

Een ‘andere’ faciliteit die nog spontaan aangehaald wordt, is een zwembad (3 gemeenten). 

Daarnaast geven ook verschillende gemeenten aan te beschikken over fitnesstoestellen in een 
park (2x), beweegtuinen (1x) of een mobiel fitpunt (1x).  

Geef aan of volgende 
faciliteiten/infrastructuur voor beweging in 
de vrije tijd aanwezig zijn in de gemeente 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Totaal  % van antwoorden  % 

Er zi jn geen faciliteiten/infrastructuur voor 

beweging in de vri je tijd aanwezig in de gemeente. 
3 

 
3 

Speelplein/ -terrein 110  97 

Sporthal / sportloods openbaar 105  93 

Sportvelden openbaar (basket, voetbal, …) 101  89 

Park(je) openbaar 97  86 

Looppiste openbaar 85  75 

Andere: 14  12 

Weet niet 1  1 

Totaal aantal respondenten: 113 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

C) HOEVEEL FACILITEITEN ZIJN AANWEZIG OM AAN TE ZETTEN TOT MEER 
BEWEGING?  

Aan de 110 gemeenten die over bovenstaande faciliteiten beschikken, werd gevraagd 
hoeveel van deze faciliteiten zij in hun gemeente hebben.  

                                        
17 Deze gegevens kunnen gehaald worden uit het rapport “kengetallen overheidszwembaden 2013-2015. ISB. 

http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/254/zwembad2.pdf.  

http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/254/zwembad2.pdf
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Van de 110 gemeenten die beschikken over een speelplein, geeft 8 % aan over 3 speelpleinen 

te beschikken, 7 % over 4 speelpleinen, 12 % over 5 speelpleinen en 6 % over maar liefst  
10 speelpleinen.  

Van de 105 gemeenten die beschikken over een openbare sporthal beschikt 35 % over  

1 sporthal, 27 % over 2 sporthallen en 9 % over 3 sporthallen. 18 % kent het antwoord niet 
op deze vraag.  

Van de 101 gemeenten die beschikken over een openbaar sportveld beschikt 14 % over  

2 sportvelden, 10 % over 5 sportvelden, 6 % over 1 sportveld en 6 % over 10 sportvelden. 
Eén derde van de gemeenten kent echter het antwoord niet op deze vraag.  

Van de 97 gemeenten die beschikken over een openbaar park(je) beschikt 15 % over  

2 parkjes, 14 % over 1 parkje, 10 % over 3 parkjes en 9 % over 5 parkjes. 40 % kent echter 
ook het antwoord op deze vraag niet.  

Van de 85 gemeenten die beschikken over een openbare looppiste beschikt 57 % over  
1 looppiste en 21 % over 2 looppistes. 18 % kent ook hier het antwoord niet.  

Om de antwoorden op deze vraag te kunnen scoren, werd er ook rekening gehouden met het 

aantal inwoners en het aantal kinderen in de gemeente. Op deze manier konden gemeenten 
ook vergeleken worden met elkaar.  

In onderstaande grafieken gaan we na of gemeenten met een laag aantal inwoners verschillen 

van gemeenten met een hoger aantal inwoners voor het aantal faciliteiten per 10 km² (eerste 

grafiek) en per 10.000 inwoners (tweede grafiek). We analyseerden dit aan de hand van de 

mediaan, omdat de mediaan de beste maat is voor een scheve verdeling.  

De eerste grafiek laat een duidelijke tendens zien dat het aantal speelpleinen, het aantal 

sportvelden, het aantal parken en het aantal zwembaden per 10 km² toeneemt wanneer het 

aantal inwoners toeneemt.  

De tweede grafiek laat ook een positieve tendens zien voor het aantal speelpleinen per  

10.000 inwoners wanneer het aantal inwoners toeneemt. Voor de andere faciliteiten zijn er 

minder tendensen af te leiden uit de grafiek.  

Op basis van de gemiddelde combiscore (die zowel rekening houdt met de oppervlakte en het 

bewonersaantal van een gemeente) kunnen we ook de vergelijking maken met 2013. Op basis 

hiervan is het gemiddeld aantal sportvelden per gemeente (in 2016) significant verbeterd 

tegenover 2013. Voor de andere faciliteiten is er geen betekenisvolle verandering tegenover 
2013.  
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D) WELKE INITIATIEVEN GEBEUREN OM BEWEGING EXTRA TE 
STIMULEREN?  

Zowel aan de OCMW’s (N = 70) als aan de gemeenten (N = 108) die aangaven hun inwoners 

op een of andere manier aan te zetten om te bewegen, werd gevraagd welke initiatieven zij 
de voorbije drie jaar genomen hebben om beweging EXTRA te stimuleren bij hun inwoners.  

Vergeleken met 2013 zien we bij gemeenten dat de speelpleinwerking nog steeds met stip 

op één staat (80 %). De voorbije drie jaar zijn niet-competitieve initiatielessen voor ouderen 
echter meer populair dan voor volwassenen. Dit was in 2013 andersom.  

In 2013 werden er enkele groeimogelijkheden vastgesteld om beweging effectief te 

bevorderen door initiatieven zoals: de gemeentecentra verkeersvrij maken en de inrichting van 

de publieke ruimte in functie van spelen (speelweefsel) en bewegingspromotie via volkstuinen. 

Ook voor de meest kosteneffectieve strategie van promotie van trapgebruik in openbare 
gebouwen bleek er in 2013 nog een substantiële groeimarge te zijn.  

De cijfers van 2016 laten zien dat meer gemeenten hier de voorbije drie jaar effectief werk 

van gemaakt hebben. We zien immers dat er meer geïnvesteerd werd in:  

 Volkstuintjes gericht op tuinieren: van 11 naar maar liefst 44 % 

 Aanmoedigen trapgebruik in gebouwen van gemeentelijke diensten: van 22 naar 31 % 

 Speelweefsel: van 7 naar 14 % 

 Veilige en goede fietsstallingen: van 19 naar 27 % 

 Verkeersvrij centrum: van 3 naar 10 % 

51 % van de gemeenten en 19 % van de OCMW’s zette de voorbije drie jaar ook in op trage 

wegen. Omdat dit niet bevraagd werd in 2013 kunnen we niet nagaan of dit cijfer gestegen 

is.  

Bij OCMW’s zien we dat de voorbije drie jaar deze initiatieven het meest populair waren: niet-

competitieve initiatielessen voor ouderen door het OCMW (40 %) en aanmoedigen van 

trapgebruik in OCMW-gebouwen (34 %).  

Vergeleken met 2013 zien we dat ook OCMW’s de voorbije drie jaar geïnvesteerd hebben in 

initiatieven om beweging bij de inwoners extra te stimuleren. Er werd duidelijk meer 

geïnvesteerd in:  

 Volkstuintjes gericht op tuinieren: van 6 % naar 21 % 

 Niet-competitieve initiatielessen voor ouderen: van 13 % naar 40 % 

 Niet-competitieve initiatielessen voor andere prioritaire doelgroepen: van 2 % naar  

20 % 

We zien ook tendensen dat er meer geïnvesteerd is in:  

 Aanmoedigen trapgebruik in gebouwen van OCMW-diensten: van 23 % naar 34 % 

 Veilig en goed verlichte fietspaden: van 13 % naar 23 % 

 Niet-competitieve initiatielessen voor volwassenen: van 13 % naar 23 % 
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Welke initiatieven werden de voorbije 3 jaar 

genomen om beweging EXTRA te stimuleren 
bij de inwoners? (meerdere antwoorden 
mogelijk)  

Gemeente  

Totaal  % van antwoorden  % 

Er worden geen initiatieven genomen om 
beweging extra te stimuleren bij de inwoners. 

1  1 

Speelpleinwerking 86  80 

Niet-competitieve initiatielessen voor ouderen 
(ingericht door de gemeente zelf) 

61  56 

Trage wegen 55  51 

Vei lig en goed verlichte fietspaden 53  49 

Niet-competitieve initiatielessen voor volwassenen 
(ingericht door de gemeente zelf) 

50  46 

Volkstuintjes gericht op tuinieren 47  44 

Aanmoedigen trapgebruik in gebouwen van 
gemeentelijke diensten 

33  31 

Vei lige en goed verlichte fietsstallingen 29  27 

Niet-competitieve initiatielessen voor andere 
priori taire doelgroepen (bijv.: mensen in armoede, 
personen met een beperking, personen met een 
migratie-achtergrond, …) (ingericht door de 
gemeente zelf) 

25  23 

(Doorverwijzing naar) bewegingsadvies (bijv. 
persoonlijke fitheidstesting, leefstijladvies) 

20  19 

Verhuur van fietsen (vb. fietsdeelsysteem) 16  15 

Speelweefsel18 15  14 

Verkeersvri j centrum (ook indien reeds langer dan 
3 jaar van toepassing) 

11  10 

Andere: … 8  7 

Weet niet 5  5 

Totaal aantal respondenten: 108 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

                                        
18 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 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). 



Indicatorenmeting 2015 – Lokale besturen 151 

Welke initiatieven werden de voorbije 3 jaar 

genomen om beweging EXTRA te stimuleren 
bij de inwoners? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

OCMW 

Totaal  % van antwoorden  % 

Er worden geen initiatieven genomen om 
beweging extra te stimuleren bij de inwoners. 

4  6 

Niet-competitieve initiatielessen voor ouderen 

(ingericht door het OCMW of OCMW-diensten zelf) 
28  40 

Aanmoedigen trapgebruik in gebouwen van 

OCMW-diensten 
24  34 

Speelpleinwerking 19  27 

Vei lig en goed verlichte fietspaden 16  23 

Niet-competitieve initiatielessen voor volwassenen 
(ingericht door het OCMW of OCMW-diensten zelf) 

15  21 

Volkstuintjes gericht op tuinieren 15  21 

Niet-competitieve initiatielessen voor andere 
priori taire doelgroepen (bijv.: mensen in armoede, 
personen met een beperking, personen met een 
migratie-achtergrond, …) (ingericht door het 
OCMW of OCMW-diensten zelf) 

14  20 

Trage wegen 13  19 

Vei lige en goed verlichte fietsstallingen 11  16 

Verhuur van fietsen (vb. fietsdeelsysteem) 10  14 

(Doorverwijzing naar) bewegingsadvies (bijv. 
persoonlijke fitheidstesting, leefstijladvies) 

8  11 

Speelweefsel 2  3 

Andere: … 8  11 

Weet niet 9  13 

Totaal aantal respondenten: 70 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

6.4 Totaalscore voor het bewegingsbeleid van lokale besturen 

De totaalscore voor het thema beweging wordt berekend op basis van de gewogen som van 

deze drie componenten: informeren en sensibiliseren, reglementering en aanbod. Aanbod 

weegt hier het zwaarste door. 

6.4.1 Totaalscore gemeenten 

De gemiddelde totaalscore voor het bewegingsbeleid van gemeentes is 38,50 op 100. De 

minimum- en maximumscore liggen respectievelijk op 6,42 en 78,92 op 100. We zien voor de 
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gemeenten een mooie normaalverdeling voor de totaalscore van het bewegingsbeleid.  

Grafieken: Totaalscore voor het voedingsbeleid. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts)  

 

De lokale besturen kunnen onderling vergeleken worden op basis van de behaalde score. 

Concreet vergelijken we of bepaalde gemeentekenmerken een invloed uitoefenen op de 

kwaliteit van het bewegingsbeleid in de gemeente. We merken echter significante 

verschillen tussen verschillende groepen van gemeenten:  

 Ligging: centrumsteden hebben een significant hogere score (55,14) dan niet-

centrumsteden (35,96).  

 Aantal inwoners: gemeenten met meer dan 50.000 inwoners hebben een significant 

hogere score (59,48) dan alle andere groepen van gemeenten met een kleiner aantal 

inwoners (≤38,94).  

 Bevolkingsdichtheid: gemeenten met meer dan 1500 inwoners/km² hebben een 

significant hogere score (66,76) dan alle andere categorieën van gemeenten met een 

lagere bevolkingsdichtheid (≤ 38,84) 
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6.4.2 Totaalscore OCMW’s 

Bij OCMW’s zien we een lagere score dan bij gemeentes: 24,44 op 100, met een minimum- 

en maximumscore van respectievelijk 0 en 68,10. 

De lokale besturen kunnen onderling vergeleken worden op basis van de behaalde score. 

Concreet vergelijken we of bepaalde gemeentekenmerken een invloed uitoefenen op de 

kwaliteit van het bewegingsbeleid door het OCMW. We zien enkel voor het kenmerk 

oppervlakte een randsignificant verschil tussen groepen van OCMW’s.  
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6.5 Besluit over het bewegingsbeleid van lokale besturen 

Algemeen 

In totaal scoren gemeenten beter dan OCMW’s voor hun beleid rond beweging. Dit was ook 

het geval in 2013 en dit verwondert ons niet aangezien het promoten van bewegen traditioneel 

tot het domein van de gemeente behoorde. OCMW’s zijn echter aan een inhaalbeweging bezig 

en uit deze bevraging wordt duidelijk dat zij steeds meer aandacht hebben voor het thema 
beweging en dit kunnen we alleen maar toejuichen. 

Mogelijke redenen voor deze steeds groter wordende aandacht van OCMW’s voor het thema 

beweging, zijn: (1) OCMW’s worden vanuit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid & 

Gezin en de respectievelijke partnerorganisaties in toenemende mate gesensibiliseerd over het 

belang van beweging voor de gezondheid van hun cliënten. Hierbij denken we aan initiatieven 

zoals Gezonde Gemeente, BOEBS, en bijhorende financiële incentives zoals de oproep 

Armoede in beweging, oproep Liever Actiever, 10.000 stappen, …; (2) OCMW’s worden in 

toenemende mate benaderd door gemeenten om via de OCMW-kanalen kwetsbare groepen 

beter te bereiken met bewegingsinitiatieven; (3) OCMW’s zijn mogelijks zelf ook bewuster 

geworden en willen hun verantwoordelijkheden opnemen om hun cliënten te helpen en te 
sensibiliseren rond een actieve leefstijl.  

Echter, we zien nog steeds veel variatie tussen OCMW’s. Het zal daarom belangrijk zijn om 
alle OCMW’s te blijven ondersteunen bij de uitbouw van een bewegingsbeleid.  

Een algemeen aandachtspunt is dat de kleinere en middelgrote gemeenten beduidend minder 

scoren op de basiscomponenten van een integraal bewegingsbeleid. Voor kleine en 

middelgrote gemeenten dient er dus best extra ondersteuning (op maat) te komen voor de 

uitwerking van een bewegingsbeleid, aangevuld door aandacht voor intersectorale en 

intergemeentelijke samenwerking om de bestuurskracht voor het bewegingsbeleid te 
verhogen.  
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Beste scores voor beweegaanbod en informeren & sensibiliseren  

De meeste aandacht gaat, zowel voor gemeenten als OCMW’s, naar het organiseren van een 

beweegaanbod. En op de tweede plaats wordt er ook als veel geïnformeerd en gesensibiliseerd 

rond beweging. Er zijn echter nog weinig gemeenten en OCMW’s die aangeven in te zetten op 
reglementering en afspraken rond beweging. Hiervoor is nog veel groeimarge.  

Informeren en sensibiliseren 

Er is nog groeimarge voor doelgroepgerichte sensibilisering door gemeenten, bij voorkeur 

binnen een ruimere aanpak van sensibilisering van de algemene bevolking. OCMW’s 

daarentegen nemen, vergeleken met 2013, in toenemende mate deze belangrijke strategie 
op: sinds 2013 informeren en sensibiliseren zij meer naar prioritaire doelgroepen. 

Slechts 27 % van de gemeenten 106 gemeenten die informeren en sensibiliseren naar de 

algemene bevolking en/of prioritaire doelgroepen sensibiliseren in het straatbeeld. Het 

straatbeeld is nochtans een beloftevolle strategie om een groot deel van de bevolking te 
bereiken. Dit blijft momenteel nog onderbenut.  

Positief is dat er bij gemeenten een groeiende aandacht is voor gezinnen en mensen in 

armoede. Deze groeiende aandacht voor gezinnen zagen we ook al in de indicatorenbevraging 

2013, en dit lijkt zich nu verder te zetten. De groeiende aandacht voor mensen in armoede is 

nieuw sinds de laatste 3 jaar. Toch is er nog groeipotentieel voor beide, dus we hopen dat 
deze trend zich ook in de toekomst verderzet.  

Eerder een negatieve trend bij OCMW’s is dat de aandacht voor kinderen en jongeren gedaald 
is tegenover 2013. Vanuit het principe ‘vroeg geleerd is oud gedaan’ is het echter belangrijk 
dat we blijven waken over voldoende aandacht voor de jeugd.  

Reglementering 

Positief is dat bijna de helft van de gemeenten investeert in subsidies om een recreatief 
sportaanbod in clubs te ondersteunen. Dit is duurzamer voor brede sportparticipatie dan 
wanneer de nadruk gelegd wordt op competitie.  

Er is echter nog meer aandacht nodig voor impulsen gericht op deelname van kwetsbare 

groepen, en gericht aan bewegingsprogramma’s die dus breder gaan dan een georganiseerd 
aanbod en dan recreatiesport.  

We zagen dat meer dan de helft van de gemeenten en OCMW’s het antwoord op de vraag of 

ze het STOP-principe toepassen, schuldig moeten blijven. Mogelijks duidt dit op een gebrek 

aan kennisdoorstroom over het mobiliteitsbeleid naar de respondenten van deze bevraging, 

wat een aandachtpunt is vanuit integraal bewegingsbeleid. Kennisuitwisseling tussen de 

sectoren mobiliteit en gezondheid is hiervoor immers belangrijk. Bovendien is 9 % van de 

gemeenten die het STOP-principe altijd toepast, laag. In het kader van het creëren van een 

gezonde publieke planning en inrichting die moeten aanzetten tot meer actieve verplaatsingen, 

mag dit percentage de komende jaren zeker stijgen.  

Bewegingsaanbod 

Er is een positieve evolutie in het bewegingsaanbod, bij gemeenten en vooral bij OCMW’s. Dit 

is een goede zaak aangezien OCMW’s een direct kanaal naar diverse kwetsbare groepen 
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vormen, wat positief is vanuit invalshoek van bewegingspromotie bij deze gemiddeld minder 

fysiek actieve doelgroepen.  

Net zoals in de vorige edities blijft 10.000 stappen het in Vlaanderen meest toegepaste 

bewegingsproject gericht op volwassenen. De traditionele start-to-programma’s, maar ook 

projecten met ‘beweging als middel’ (mobiliteitsprojecten, Fit in je hoofd) scoren hoog, wat 

positief is. Verrassend is de lage toepassing van buurtwerking in functie van beweging wat 
een aandachtspunt voor de toekomst vormt. 

In 2013 werden er enkele groeimogelijkheden vastgesteld om beweging effectief te 

bevorderen door onder andere: de gemeentecentra verkeersvrij maken, de inrichting van de 

publieke ruimte in functie van spelen (speelweefsel) en bewegingspromotie via volkstuinen. 

Dit gold ook voor de meest kosteneffectieve strategie van promotie van trapgebruik in 

openbare gebouwen. De cijfers van 2016 laten zien dat meer gemeenten en OCMW’s de 

voorbije drie jaar hier effectief werk van gemaakt hebben. De groeimarge voor acties rond 

trapgebruik, speelweefsel, fietsenstallingen en vooral ook verkeersvrije centra blijft echter nog 

enorm groot: een kleine minderheid past deze toe en gemeenten dienen daarom blijvend 
aangemoedigd en hierin ondersteund te worden. 
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7 Voeren de lokale besturen een kwaliteitsvol beleid rond 

sedentair gedrag?  

Voeren de lokale besturen in Vlaanderen een kwaliteitsvol beleid rond sedentair gedrag? 

Om op deze vraag een antwoord te formuleren wordt per gemeente een totaalscore van het 

gezondheidsbeleid voor het thema ‘sedentair gedrag’ gemaakt. In de bevraging worden drie 

onderdelen (ook wel componenten genoemd) bevraagd die garant staan voor een kwaliteitsvol 

beleid omtrent het beperken van het zitgedrag: 

 Informeren en sensibiliseren rond sedentair gedrag: over welke type sedentair gedrag 

werd geïnformeerd en gesensibiliseerd? Op welke plaatsen wordt geïnformeerd en 

gesensibiliseerd? Naar welke prioritaire doelgroepen werd dit gedaan?  

 Reglementering rond sedentair gedrag: zijn er afspraken rond subsidies om 

sedentair gedrag te beperken?  

 Aanbod om sedentair gedrag te beperken: welke acties, projecten of methodieken 

werden georganiseerd? Welke initiatieven zijn gebeurd om sedentair gedrag te 

beperken? 

Voor elk van deze onderdelen wordt eveneens een score (= componentscore) berekend en 

worden de antwoorden op de vragen besproken. 

Voor zowel de component- als totaalscores wordt bekeken of er betekenisvolle verschillen zijn 

tussen lokale besturen met verschillende gemeentekenmerken (naar aantal inwoners, 

bevolkingsdichtheid en gelegen in centrumsteden of niet). Voeren grotere lokale besturen 

bijvoorbeeld een kwaliteitsvoller beleid? 

We vroegen de lokale besturen ook naar hun eigen inzichten over wat zij de voorbije drie jaar 

gedaan hebben om de inwoners van hun gemeente aan te zetten tot minder sedentair gedrag.  

Deze vraag telt echter niet meer voor de scores van de componenten, omdat deze enkel dient 

om de respondenten toe te leiden naar de juiste vervolgvragen. Hieronder volgen de 

resultaten.  

We zien dat 27 % van de gemeenten aangeeft de inwoners op geen enkele manier aan te 

zetten om minder te zitten, en 17 % moet het antwoord schuldig blijven. Iets minder dan de 

helft informeert en sensibiliseert over dit thema naar de algemene bevolking (42 %). Naar 

prioritaire doelgroepen wordt er slechts een kwart geïnformeerd en gesensibiliseerd. Nog 

weinig gemeenten zetten in op een aanbod en structurele maatregelen rond sedentair gedrag 

(7 %), en nog minder gemeenten zetten in op reglementering of afspraken rond dit thema  

(3 %).  

We zien dat OCMW’s iets minder actief zijn rond dit thema. 38 % geeft aan de inwoners op 

geen enkele manier aan te zetten om minder te zitten. Een kwart informeert en sensibiliseert 

hierover naar de algemene bevolking, en één derde van de OCMW’s doet dit ook naar 

prioritaire doelgroepen. Voor aanbod en reglementering zien we dezelfde percentages als bij 

gemeenten. Het aantal OCMW’s dat ‘weet niet’ antwoordt op deze vraag, ligt echter hoog  

(20 %), waardoor voorzichtig moet worden omgesprongen met deze resultaten.  
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Aan de 27 % gemeenten (N = 30) en 38 % OCMW’s (n = 28) die niet inzetten op sedentair 

gedrag, werd gevraagd waarom ze de voorbije 3 jaar hier niets rond gedaan hebben. In het 

staafdiagram hieronder kan je de redenen lezen voor zowel gemeenten als OCMW’s. Bijna de 

helft van de gemeenten geeft beperkte lokale middelen op als reden, terwijl voor OCMW’s de 

grote tijdsinvestering meer als reden aangehaald wordt (25 %). 1 op 4 van de OCMW’s en 

gemeenten geeft ‘geen expertise’ aan als reden. Verschillende OCMW’s haalden ook andere 

oorzaken aan dan opgesomd: 4 respondenten gaven als reden dat er andere 

gezondheidsthema’s waren gekozen om rond te werken en 3 OCMW’s stellen dat dit thema 

vooral opgevolgd wordt door de gemeente.  

7.1 Informeren en sensibiliseren rond sedentair gedrag  

7.1.1 Score gemeentes  

42 % van de gemeenten geeft aan de algemene bevolking te informeren en sensibiliseren over 

sedentair gedrag, en 24 % zou ook prioritaire doelgroepen hierover sensibiliseren. Maar hoe 

scoren deze gemeenten gemiddeld op de basiscomponent informeren en sensibiliseren voor 

dit thema, rekening houdende met een diepere kijk op de stand van zaken?  

De analyses laten een gemiddelde zien van 1,55 op 10. Doordat er heel wat gemeenten nul 

scoren, ligt de mediaan van 0,59 lager dan het gemiddelde. De gemeenten die bij de vorige 

vraag aangaven hun inwoners op geen enkele manier te hebben aangezet om minder te zitten 

de voorbije drie jaar, scoren immers onmiddellijk nul op deze component.  Toch zijn er ook 

gemeenten die al een hoge score behalen, met een maximum van 7,46 op 10. Deze score 

bekwamen we door de antwoorden op 3 vragen (zie verder, sectie a tot c) samen te nemen.  
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Grafieken: score voor ‘informeren en sensibiliseren’. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts)  

  
 
De score maakt het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en na te gaan welke 

gemeentekenmerken invloed uitoefenen op het gevoerde beleid rond sedentair gedrag. De 

analyses laten zien dat er geen significante verschillen zijn in score voor de basiscomponent 
informeren en sensibiliseren tussen verschillende groepen van gemeenten.  

7.1.2 Score OCMW’s 

OCMW’s scoren een gemiddelde van 0,95 op 10 op ‘informeren en sensibiliseren’ voor het 

thema sedentair gedrag. Deze score werd eveneens bekomen door de antwoorden op  

3 vragen (zie verder, sectie a tot c) samen te nemen. Analoog aan de score bij gemeenten 

zijn er heel wat OCMW’s die nul scoren, maar er zijn ook OCMW’s die hogere scores halen, 
maar een maximum van 7,34.  

De score maakt het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en na te gaan welke 

gemeentekenmerken invloed uitoefenen op het gevoerde beleid rond sedentair gedrag. De 

analyses laten zien dat er ook bij OCMW’s geen significante verschillen zijn tussen groepen 
van OCMW’s.  

A) OVER WELK TYPE SEDENTAIR GEDRAG WERD GEÏNFORMEERD EN 
GESENSIBILISEERD?   

Aan de lokale besturen (59 gemeenten en 29 OCMW’s) die aangaven de voorbije 3 jaar 

geïnformeerd en gesensibiliseerd te hebben rond sedentair gedrag werd gevraagd over welk 
type of soort sedentair gedrag dit dan gebeurde.  

We zien dat zowel gemeenten als OCMW’s voornamelijk lang stilzitten in het algemeen 

aanduiden. De helft van de gemeenten heeft het ook over ander schermgebruik dan tv-kijken, 
zoals computeren, gamen en internetgebruik.  
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B) OP WELKE PLAATSEN WERD GEÏNFORMEERD EN GESENSIBILISEERD 
ROND SEDENTAIR GEDRAG?  

Aan diezelfde 59 gemeenten en 29 OCMW’s werd gevraagd op welke plaatsen zij hierover 

informeren en sensibiliseren (zowel naar algemene bevolking als prioritaire doelgroepen). De 

grafieken hieronder geven hierover meer inzicht. We zien geen echte verrassingen; de 
antwoorden liggen in lijn met de andere thema’s.  

Bij de 59 gemeenten die sensibiliseren, is ook voor sedentair gedrag het gemeentehuis de 

meest populaire locatie (71 %), net zoals bij de andere thema’s.  De helft van de gemeenten 

die informeert en sensibiliseert, geeft aan dit ook te doen in de OCMW-diensten en in de 

bibliotheek. De sportinfrastructuur staat op de vierde plaats bij de gemeente. Verschillende 

gemeenten duidden ook ‘andere’ aan, waarvan er 3 respondenten de school als locatie aangaf 

en 2 respondenten haalden ook het woonzorgcentrum aan. Opvallend is dat jeugdgerichte 

settings waar sedentair gedrag veel kan voorkomen (kinderopvang, jeugdwerking), minder 
aan bod komen. 

Vanuit het OCMW wordt er voornamelijk geïnformeerd en gesensibiliseerd in de eigen 

ambulante diensten zoals de sociale dienst, het dienstencentrum etc. 79 % van de 29 OCMW’s 

die sensibiliseren, duidde deze locatie aan. Slechts 28 % duidde ook de eigen residentiële 

diensten aan, zoals het woonzorgcentrum, de serviceflats etc., settings waar sedentair gedrag 

veel voorkomt. Daarnaast worden er nog weinig andere locaties aangehaald waar er 
geïnformeerd en gesensibiliseerd wordt over sedentair gedrag.  
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Op welke plaatsen informeerde en 

sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar naar de 
algemene bevolking of naar prioritaire 
doelgroepen omtrent sedentair gedrag? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

gemeenten 

Totaal % van antwoorden % 

Gemeentehuis / administratieve diensten 42 
 

71 

OCMW-diensten 30  51 

Bibliotheek 29  49 

Sportinfrastructuur 24  41 

Andere vri jetijdsdiensten 20  34 

Cultureel centrum of gemeenschapscentrum 19  32 

Speelpleinwerking 14  24 

Kinderopvang 10  17 

Andere openbare gemeentelijke diensten 9  15 

Jeugdhuis 8  14 

Evenementen 8  14 

Straatbeeld 6  10 

Openbare parken 1  2 

Andere: … ... 11  19 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 59 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Op welke plaatsen informeerde en 
sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar naar de 
algemene bevolking of naar prioritaire 

doelgroepen omtrent sedentair gedrag? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

OCMW’s 

Totaal % van antwoorden % 

OCMW-ambulante diensten (sociale diensten, 
dienstencentrum, sociaal huis, sociaal 

restaurant, ...) 

23  79 

OCMW res identiële diensten (woon- en 

zorgcentra, rust- en verzorgingstehuis, 
ziekenhuis, serviceflats, ...) 

8  28 

Sportinfrastructuur 7  24 

Bibliotheek 6  21 
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Op welke plaatsen informeerde en 

sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar naar de 
algemene bevolking of naar prioritaire 
doelgroepen omtrent sedentair gedrag? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

OCMW’s 

Totaal % van antwoorden % 

Cultureel centrum of gemeenschapscentrum 5  17 

Andere openbare diensten 5  17 

Andere vri jetijdsdiensten 3  10 

Res identiële diensten buiten OCMW (autonome 
woon- en zorgcentra, ziekenhuis, opvang, 
gevangenis, ...) 

2  7 

Speelpleinwerking 2  7 

Kinderopvang 2  7 

Evenementen 2  7 

Openbare parken 1  3 

Straatbeeld 1  3 

Jeugdhuis 0  0 

Andere: …  5  17 

Weet niet 1  3 

Totaal aantal respondenten: 29 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

C) NAAR WELKE PRIORITAIRE DOELGROEPEN WERD GEÏNFORMEERD EN 
GESENSIBILISEERD?  

Aan de 27 gemeenten die aangaven te informeren en sensibiliseren over sedentair gedrag 

naar prioritaire doelgroepen, werd gevraagd naar welke prioritaire doelgroepen ze dit doen.  

We zien opnieuw zoals bij de andere thema’s dat ouderen ook voor het thema sedentair gedrag 

met voorsprong op 1 staan. 21 van de 27 gemeenten sensibiliseert naar ouderen. Ook mensen 

in armoede worden voor dit thema niet vergeten, iets minder dan de helft (41%) sensibiliseert 

eveneens naar deze kwetsbare doelgroep.  

Bij OCMW’s zien we dat er over dit thema door vele OCMW’s gesensibiliseerd wordt naar 

ouderen (86 %) en de OCMW-cliënten (77 %). Op ruime afstand volgen dan OCMW-residenten 

(41 %) en mensen in armoede (32 %). De percentages van de overige doelgroepen waarnaar 

gesensibiliseerd wordt, worden best met voorzichtigheid bekeken, gezien het over kleine 

absolute aantallen gaat.  
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Naar welke prioritaire doelgroepen 

informeerde en sensibiliseerde u de voorbije 
3 jaar omtrent sedentair gedrag? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Gemeenten  

Totaal % van antwoorden % 

Ouderen 21  78 

Mensen in armoede 11  41 

Cl iënten/individuële hulpvragers OCMW en 
gemeenten 

10  37 

Res identen (in autonome woon- en zorgcentra, 
ziekenhuis, opvang, gevangenis, ...) 

9  33 

Werkende bevolking 8  30 

Kinderen (3-12 jaar) 8  30 

Jongeren (13-18 jaar) 8  30 

Personen met een beperking (fysisch en mentaal) 4  15 

Gezinnen 6  22 

Studenten 3  11 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 2  7 

Personen met een migratie-achtergrond 2  7 

Zwangere vrouwen 0  0 

Andere: … 1 
 

4 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 27 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Naar welke prioritaire doelgroepen 

informeerde en sensibiliseerde u de voorbije 
3 jaar omtrent sedentair gedrag? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

OCMW’s 

Totaal % van antwoorden % 

Ouderen 19  86 

OCMW-cl iënten of bezoekers van ambulante 
diensten (sociale dienst, dienstencentrum, sociaal 
huis, sociaal restaurant, ...) 

17  77 

OCMW-res identen (woon- en zorgcentra, rust- en 
verzorgingstehuis, ziekenhuis, serviceflats, ...) 

9  41 

Mensen in armoede 7  32 
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Naar welke prioritaire doelgroepen 

informeerde en sensibiliseerde u de voorbije 
3 jaar omtrent sedentair gedrag? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

OCMW’s 

Totaal % van antwoorden % 

Personen met een migratie-achtergrond 5  23 

Kinderen (3-12 jaar) 4  18 

Res identen buiten OCMW (autonome woon- en 

zorgcentra, ziekenhuis, opvang, gevangenis, ...) 
3 

 
14 

Gezinnen 3  14 

Werkende bevolking 3  14 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 2  9 

Personen met een beperking (fysisch en mentaal) 2  9 

Jongeren (13-18 jaar) 0  0 

Studenten 0  0 

Zwangere vrouwen 0 
 

0 

Andere: … 1  5 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 22 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

7.2 Reglementering rond sedentair gedrag 

7.2.1 Score gemeentes  

Voor de basiscomponent reglementering zien we een erg laag gemiddelde van 0,03 op 10. 

Zo goed als alle gemeenten scoren 0 op deze component voor het thema sedentair gedrag.  

Er moet wel bij verteld worden dat de berekening van de score voor de component 

reglementering slechts gebaseerd is op de antwoorden van één vraag met meerdere 

beleidsopties betreffende reglementering en subsidies die sedentair gedrag kunnen 

ontmoedigen subsidies); één vraag die slechts door een beperkt aantal respondenten werd 

ingevuld. Bovendien scoren gemeenten die aangaven niet ingezet te hebben op afspraken en 

beleidsondersteuning, automatisch nul voor deze component. In totaal zijn er slechts  

3 gemeenten die aangaven ingezet te hebben op afspraken en beleidsondersteuning.  

De score maakt het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en na te gaan welke 

gemeentekenmerken invloed uitoefenen op het gevoerde beleid rond sedentair gedrag. 

Doordat er slecht zeer weinig variatie in de scores zit, vinden we ook geen significante 

verschillen tussen groepen van gemeenten op vlak van reglementering.  
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Grafieken: score voor ‘reglementering’. Gemeenten (links) en OCMW (rechts)  

  
 

7.2.2 Score OCMW’s 

Voor het OCMW zien we ook erg lagere resultaten: een gemiddelde van 0,05 op 10. Zoals bij 

gemeenten scoren zo goed als alle OCMW’s nul op deze component voor sedentair gedrag. 

Toch is er een OCMW met een score van 3,64, het maximum.  

Idem aan gemeenten willen we hierbij vertellen dat de score berekend wordt op basis van 

slechts één vraag die slechts door een beperkt aantal respondenten werd ingevuld. 

Doordat er slechts weinig respondenten (slechts 2) de vraag invulden waarop de berekening 

van de score voor deze component gebaseerd is, is het niet relevant om na te gaan of er 

significante verschillen zijn tussen de groepen van OCMW’s.  

A) ZIJN ER AFSPRAKEN ROND SUBSIDIES OM SEDENTAIR GEDRAG TE 
BEPERKEN?  

We kunnen deze lage scores voor de component reglementering verklaren doordat slechts 3 

van de 103 gemeenten en 2 van de 74 OCMW’s aangaven dat er afspraken of 

beleidsondersteuning werd vastgelegd omtrent sedentair gedrag. Aan deze lokale besturen 

werd gevraagd voor welke afspraken en beleidsondersteuning ter beperking van sedentair 

gedrag de voorbije 3 jaar subsidies werden voorzien.  

1 gemeente gaf aan subsidies te hebben voorzien voor meubilair om sedentair gedrag te 

ontmoedigen. Een andere gemeente gaf aan te hebben voorzien in parkmanagement met 
hogere parkeertarieven. De derde gemeente moest het antwoord schuldig blijven.  

Ook 1 OCMW zette in op een subsidie voor meubilair, alsook in het derdebetalerssysteem of 

andere subsidies om gebruik van openbaar vervoer aan te moedigen. Het tweede OCMW 

moest het antwoord ook schuldig blijven.  

Bij deze resultaten willen we echter een kanttekening maken. We weten immers dat er 

verschillende gemeenten zijn die wel tegemoet komen bij een abonnement van de Lijn. Dit 

wordt echter niet bevestigd door deze resultaten: de antwoordcategorie ‘derdebetalerssysteem 

of andere subsidies om gebruik van openbaar vervoer aan te moedigen’, werd door geen 



Indicatorenmeting 2015 – Lokale besturen 166 

enkele gemeente aangeduid. Dit ligt vermoedelijk eerder aan de vraagstelling en aan het feit 

dat de respondenten uit de vragenlijst onvoldoende op de hoogte zijn wat er valt onder 

‘afspraken en beleidsondersteuning ter beperking van het sedentair gedrag’. Doordat dit niet 

aangekruist werd bij de filtervraag, kregen velen de vraag over subsidies niet te zien en 

scoorden zij automatisch nul. We kunnen dezelfde redenering maken voor de resultaten van 

OCMW’s. Meerdere OCMW’s geven een terugbetaling van de mindermobielencentrale, 

nochtans kwam dit niet uit deze bevraging. Dit is iets dat dus kan meegenomen bij de volgende 

indicatorenbevraging. 

7.3 Aanbod om sedentair gedrag te beperken 

7.3.1 Score gemeentes  

Voor de basiscomponent aanbod zien we een gelijkaardige score als voor de component 

sensibiliseren. We vinden hier een gemiddelde van 1,54 op 10, met een minimum van 0 en 

een maximum van 8,73.  

Grafieken: score voor ‘aanbod’. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts) 

 
De score maakt het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en na te gaan welke 

gemeentekenmerken invloed uitoefenen op het gevoerde beleid rond sedentair gedrag. We 

zien voor de score van deze component wel verschillen tussen verschillende groepen van 

gemeenten: 

 Ligging: Centrumsteden scoren significant hoger (4,58) dan niet-centrumsteden 

(1,24).  

 Aantal inwoners: Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren significant hoger 

(4,77) dan alle andere categorieën van gemeenten met minder dan 50.000 inwoners (≤ 

1,32).  

 Bevolkingsdichtheid: Gemeenten met meer dan 1500 inwoners/km² scoren 

significant hoger (4,27) dan gemeenten met minder dan 500 inwoners/km² (1,28), 

alsook significant hoger dan gemeenten met 500 tot 1000 inwoners/km² (1,39).  

We zien voor de component aanbod omtrent (preventie van) sedentair gedrag een kloof tussen 
centrumsteden en/of grote gemeenten en alle andere gemeenten.  
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7.3.2 Score OCMW’s 

Ook voor het OCMW zien we een gelijkaardige score als voor de component informeren en 

sensibiliseren: een gemiddelde van 1,01 op 10 met een minimum van 0 een maximum van 

7,62.  

De score maakt het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en na te gaan welke 

gemeentekenmerken invloed uitoefenen op het gevoerde beleid rond sedentair gedrag. We 

zien bij deze component echter ook verschillen tussen verschillende groepen van OCMW’s:  

 Ligging: OCMW’s van centrumsteden hebben een significant hogere score (2,94) dan 

OCMW’s van niet-centrumsteden (0,87).  

 Aantal inwoners: OCMW’s van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners hebben 

een significant hogere score (2,94) dan OCMW’s van gemeenten met minder dan 10.000 

inwoners (0,60) én dan OCMW’s van gemeenten met 10.000 tot 20.000 inwoners (0,77).  

We zien net zoals bij gemeenten ook bij OCMW’s voor de component aanbod omtrent 

(preventie van) sedentair gedrag een kloof tussen centrumsteden en/of grote gemeenten en 

alle andere gemeenten.  

 

 

A) WELKE ACTIES, PROJECTEN OF METHODIEKEN WERDEN GEBRUIKT 
OM HET SEDENTAIR GEDRAG TE BEPERKEN? 

Aan alle lokale besturen die hun inwoners op een of andere manier aanzetten om minder te 

zitten, werd gevraagd aan welke acties of projecten zij de voorbije 3 jaar meededen, of welke 

methodieken zij de voorbije 3 jaar gebruikten om sedentair gedrag bij hun inwoners te 

beperken. 83 gemeenten en 46 OCMW’s beantwoordden deze vraag. We zien echter een groot 

percentage van deze gemeenten (19 %) en vooral OCMW’s (37 %) die het antwoord op deze 

vraag niet weten. En 17 % van deze gemeenten en 7 % van deze OCMW’s geeft aan niet mee 

te doen aan acties of projecten of geen methodieken te gebruiken omtrent sedentair gedrag.  

Bijna een derde van de gemeenten gebruikt de actieve voedingsdriehoek van VIGeZ om 
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sedentair gedrag te beperken bij hun inwoners. Een kwart van de gemeenten zet ook in op 

Autoloze Zondag. Gezond Opvoeden en Actieve kinderopvang worden ook al bij 10 % van 

deze gemeenten toegepast. Andere projecten die nog aangehaald werden door gemeenten 

zijn: 10.000 stappen (6 % of 5 respondenten) en Liever Actiever (2 % of 2 respondenten).  

De actieve voedingsdriehoek wordt ook bij 1 op 5 van de OCMW’s gebruikt om sedentair 

gedrag te beperken.  

 

 

B) WELKE INITIATIEVEN WERDEN GENOMEN OM SEDENTAIR GEDRAG TE 
BEPERKEN?  

Aan alle lokale besturen die hun inwoners aanzetten om minder te zitten, werd ook gevraagd 

welke (andere) initiatieven de voorbije 3 jaar nog genomen werden om sedentair gedrag te 

beperken bij de inwoners.  

Opnieuw geeft een groot percentage van gemeenten en OCMW aan dat zij het antwoord op 

deze vraag niet kennen.  

Wat opvalt, is dat de verhuur van stappentellers erg populair is, zowel bij gemeente als bij 

OCMW, mogelijks onder impuls van het in Vlaanderen breed toegepaste 10.000 stappen 

project (cfr. hoofdstuk over het bewegingsbeleid). Enkele OCMW-respondenten merken ook 

op dat zij de stappentellers niet verhuren, maar wel gebruiken of wegschenken. 2 gemeenten 

geven ook nog andere zaken aan over het parkeerbeleid: instellen van kort parkeren in het 

centrum en betalend parkeren om het autogebruik te ontmoedigen.  
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7.4 Totaalscore voor het beleid rond sedentair gedrag van lokale besturen 

De totaalscore voor het thema sedentair gedrag wordt berekend op basis van de gewogen 

som van deze drie componenten: informeren en sensibiliseren, reglementering en aanbod. 

Informeren en sensibiliseren weegt het zwaarste door.  

7.4.1 Totaalscore gemeenten 

De gemiddelde totaalscore voor het beleid rond sedentair gedrag van gemeentes is 12,43 op 

100. De minimum- en maximumscore liggen respectievelijk op 0 en 45,24 op 100. We zien 

dus dat een groot aantal gemeenten nog niet inzetten op het thema sedentair gedrag, toch 

zijn er ook verschillende (grotere) gemeenten die wel al een hogere score halen voor dit thema. 

Doordat vele gemeenten (27 % van de 103 gemeenten) aan de start aangaven de voorbije 

drie jaar niet ingezet te hebben op sedentair gedrag, scoren deze gemeenten automatisch nul 

voor de totaalscore voor het beleid rond sedentair gedrag. Dit verklaart het groot aantal nul-

scoorders.  

Grafieken: Totaalscore voor het voedingsbeleid. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts) 
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De score maakt het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en na te gaan welke 

gemeentekenmerken invloed uitoefenen op het gevoerde beleid rond sedentair gedrag. 

Ook voor dit het totaalbeleid rond sedentair gedrag merken we al significante verschillen 

op tussen verschillende groepen van gemeenten:  

 Ligging: centrumsteden hebben een significant hogere score (25,01) dan niet-

centrumsteden (11,21).  

 Aantal inwoners: steden met meer dan 50.000 inwoners hebben een significant 

hogere score (26,23) dan alle andere categorieën van gemeenten met minder dan 

50.000 inwoners (≤ 12,31).  

 

 

7.4.2 Totaalscore OCMW’s 

Bij OCMW’s zien we een gemiddelde totaalscore van 7,92 op 100. We zien nog veel OCMW’s 

met lage scores, waaronder een groot aantal nul-scoorders, maar toch zien we dat ook 

verschillende OCMW’s al inzetten op dit thema en hierdoor hogere scores bekomen, met een 
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maximum van 43,87. Net zoals bij gemeenten gaven veel OCMW’s (38 % van de 74) aan de 

voorbije drie jaar niet ingezet te hebben op sedentair gedrag, waardoor zij automatisch nul 

scoren voor de totaalscore van het beleid rond sedentair gedrag. Dit verklaart het grote aantal 

nul-scoorders.  

De score maakt het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en na te gaan welke 

gemeentekenmerken invloed uitoefenen op het gevoerde beleid rond sedentair gedrag. Dit 

blijkt het geval te zijn voor ligging: 

 Ligging: Ook bij OCMW’s merken we dat centrumsteden een significant hoger 

gemiddelde hebben (20,09) dan niet-centrumsteden (7,04).  
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7.5 Besluit over het beleid rond het thema sedentair gedrag van lokale besturen 

Sedentair gedrag als nieuw gezondheidsthema 

Sedentair gedrag is een relatief nieuw thema en hierdoor werd dit nog nooit eerder bevraagd 

in de indicatorenmeting. Deze meting geeft ons een eerste indicatie hoe het gesteld is met het 
beleid rond dit thema.  

Algemeen bevestigen de antwoorden dat sedentair gedrag een relatief nieuw 

gezondheidsthema is voor zowel gemeenten als OCMW’s. Minder dan de helft van de 

gemeenten en een kwart van de OCMW’s geven aan hun inwoners hierover te sensibiliseren. 

Een heel kleine minderheid zet in op meer structurele maatregelen. Bovendien blijkt 1 op 5 

respondenten niet op de hoogte van eventuele initiatieven. Dit laatste impliceert dat lokale 
besturen nog niet allemaal op de hoogte zijn van dit nieuwe thema.  

De achterliggende redenen die gemeenten opgeven om de voorbije jaren niet geïnvesteerd te 

hebben in sedentair gedrag (bv. door gebrek aan expertise, aan middelen, en/of geen prioritair 

thema) bevestigen dat zij de komende jaren verder gesensibiliseerd en ondersteund dienen te 

worden in de uitbouw van een beleidsaanpak rond sedentair gedrag.  

Zij die wel investeerden in sedentair gedrag de voorbije drie jaar zijn veelal grotere steden 

inclusief centrumsteden en (dus) meer bestuurskrachtige gemeenten. Kleinere gemeenten 

scoren bijgevolg een stuk lager. Bij andere gezondheidsthema’s (bv. beweging) is al jaren 

aangetoond dat centrumsteden beter scoren dan kleinere gemeenten. Deze trend bij sedentair 

gedrag doet vermoeden dat ook voor dit nieuwe gezondheidsthema een kloof tussen steden 

en kleinere gemeenten zal groeien. We pleiten daarom in de nabije toekomst voor extra 

aandacht aan kleinere gemeenten, zodat de kloof tussen grote en kleine gemeenten niet 
verder zal groeien.  

De basiscomponent informeren & sensibiliseren en aanbod hadden ongeveer dezelfde score, 

zowel bij gemeenten als OCMW’s. Er wordt dus op beide evenveel ingezet. De component 

reglementering hinkt echter achterop, slechts een beperkt aantal gemeenten en OCMW’s zet 
hierop in.  

Informeren & sensibiliseren 

Opvallend is dat er bij gemeenten minder gesensibiliseerd wordt over sedentair gedrag naar 

jeugdgerichte settings waar sedentair gedrag net veel kan voorkomen, zoals kinderopvang en 

jeugdwerking.  

Vanuit het OCMW wordt er voornamelijk geïnformeerd en gesensibiliseerd in de eigen 

ambulante diensten zoals de sociale dienst, het dienstencentrum etc. Er wordt echter minder 

gesensibiliseerd naar de eigen residentiële diensten, zoals het woonzorgcentrum, de 
serviceflats etc., terwijl dit net settings zijn waar sedentair vaak voorkomt.  

Reglementering  

Nieuwe beleidsthema’s vinden vaak pas ingang in duurzame beleidsmaatregelen zoals 

reglementering na een proces van bewustmaking, ook bij beleidsmakers. Reglementering en 

subsidies in het kader van minder sedentair gedrag blijken dan ook bij heel weinig gemeenten 

en OCMW’s aanwezig. Nochtans liggen hier opportuniteiten voor gemeenten zoals 

parkmanagement met hogere parkeertarieven en verbod op vervuilende wagens als 
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flankerende maatregelen (in overleg met de bevolking) die zowel voor gezondheid als (actieve)  

mobiliteit een impact kunnen genereren.  

Aanbod 

Sedentair gedrag aanpakken via mobiliteitsmaatregelen die autogebruik ontmoedigen? Er is 

nog veel potentieel voor een meer verspreide en intensievere aanpak op basis van deze 

indicatorenbevraging. Enkele voorbeelden: reductie aantal parkeerplaatsen, parkmanagement 

met hogere parkeertarieven, selectief verbod op oude wagens, bijdrage aan 
openbaarvervoersabonnement voor inwoners …) 

Algemene conclusie 

We kunnen concluderen dat dit nieuwe thema alvast geen slechte start maakte. Al is er nog 

heel wat groeimarge voor de komende jaren. De vraag voor de komende jaren zal zijn of dit 

thema ook zal kunnen opgepikt worden door de kleinere en minder bestuurskrachtige 
gemeenten. Extra aandacht hiervoor is zeker nodig.  
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8 Resultaten van het tabaksbeleid bij lokale besturen 

Voeren de lokale besturen in Vlaanderen een kwaliteitsvol tabaksbeleid? 

Om op deze vraag een antwoord te formuleren wordt per gemeente een totaalscore van het 

gezondheidsbeleid voor het thema ‘tabak’ gemaakt. In de bevraging worden drie onderdelen 

(ook wel componenten genoemd) bevraagd die garant staan voor een kwaliteitsvol beleid 

omtrent roken: 

 Informeren en sensibiliseren: op welke plaatsen wordt rond tabak geïnformeerd en 

gesensibiliseerd? Naar welke prioritaire doelgroepen werd dit gedaan? Welke acties, 

projecten en methodieken werden gebruikt om te informeren?  

 Reglementering: voor wie gelden welke regels over roken? Worden mensen 

aangesproken bij overtreding van het rookverbod? En volgen er sancties?  

 Zorg en begeleiding om te stoppen met roken: welke rol heeft het lokaal bestuur 

in het aanbieden van rookstophulp? Op welke manier wordt dit aangeboden? Aan welke 

prioritaire doelgroepen wordt dit aangeboden? Welke acties, projecten en methodieken 

werden gebruikt om rookstophulp aan te bieden?  

Voor elk van deze onderdelen wordt eveneens een score (= componentscore) berekend en 

worden de antwoorden op de vragen besproken. 

Voor zowel de component- als totaalscores wordt bekeken of er betekenisvolle verschillen zijn 

tussen lokale besturen met verschillende gemeentekenmerken (naar aantal inwoners, 

bevolkingsdichtheid en gelegen in centrumsteden of niet). Voeren grotere lokale besturen 

bijvoorbeeld een kwaliteitsvoller beleid? 

We vroegen de lokale besturen ook naar hun eigen inzichten over wat zij de voorbije drie jaar 

gedaan hebben rond het thema tabak. Deze vraag telt echter niet mee voor de scores van de 

componenten, omdat deze enkel dient om de respondenten toe te leiden naar de juiste 

vervolgvragen. Hieronder volgen de resultaten.  

Deze vraag werd aan alle 113 gemeenten en alle 74 OCMW’s gesteld. In het algemeen zien 

we dat er het meest geïnformeerd en gesensibiliseerd wordt over tabak naar de algemene 

bevolking, en minder naar prioritaire doelgroepen. Dit geldt zowel voor gemeenten als 

OCMW’s. Al zien we dat de kloof tussen de algemene bevolking en prioritaire doelgroepen bij 

OCMW’s kleiner is, maar dit komt vooral omdat het OCMW minder naar de algemene bevolking 

informeert en sensibiliseert dan een gemeente. Hoewel een OCMW – vergeleken met 

gemeenten – veelal méér werkt naar prioritaire doelgroepen (bv. kwetsbare groepen en 

ouderen), werken de OCMW’s voor het thema tabak niet meer naar priorita ire doelgroepen 

dan gemeenten.  

Naar de algemene bevolking wordt het meest geïnformeerd en gesensibiliseerd over 

tabakspreventie (69 % van de gemeenten en 45 % van de OCMW’s). Ook over rookstop wordt 

er aardig geïnformeerd en gesensibiliseerd naar de algemene bevolking (49 % gemeenten en 

34 % OCMW’s). Er wordt het minst geïnformeerd over de tabakswetgeving (13 % van de 

gemeenten en 4 % van de OCMW’s). Ook voor het informeren en sensibiliseren over passief 
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roken, is er zeker nog groei mogelijk (40 % gemeenten en 20 % OCMW’s).  

Ook naar prioritaire doelgroepen zien we diezelfde onderwerpen in dezelfde volgorde 

terugkomen. Er wordt het meest geïnformeerd en gesensibiliseerd over tabakspreventie  

(30 % gemeenten en 27 % OCMW’s), dan over rookstop (21 % gemeenten en 23 % OCMW’s), 

over passief roken (20 % gemeenten en 12 % OCMW’s), en als laatste over de 

tabakswetgeving (6 % gemeenten en 4 % OCMW’s).  

De aantallen gemeenten en OCMW’s die een reglementering en/of afspraken hebben 

omtrent passief roken of rookstop, zijn heel klein: telkens slechts 2 gemeenten en 2 à 3 

OCMW’s.  

Er is ook nog grote groei mogelijk bij de gemeenten en OCMW’s voor de zorg en begeleiding 

voor rookstop. Slechts 13 % van de gemeenten en 15 % van de OCMW’s zet hierop in.  

In totaal zien we dat nog 16 % van de gemeenten en 26 % van de OCMW’s de voorbije drie 

jaar helemaal niets gedaan heeft rond het thema tabak. Dit zijn nog steeds hoge cijfers.  

Opnieuw komen volgende redenen het meest aan bod waarom zij de voorbije drie jaar niet op 

dit thema ingezet hebben: omwille van beperkte lokale middelen en omwille van de politieke 

keuze. De helft van de OCMW’s gaf ook nog aan dat zij hierover geen expertise hebben en 

kaartten dit aan als reden waarom hier 3 jaar niets rond gebeurde.  
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In wat volgt, worden de scores berekend op de drie verschillende componenten: informeren 

& sensibiliseren, reglementering en zorg & begeleiding. Hierin wordt gepeild naar wat zij 

objectief doen rond de componenten, eerder dan wat ze er zelf onder verstaan.  

8.1 Informeren en sensibiliseren rond tabak  

8.1.1 Score gemeentes  

Voor de basiscomponent informeren en sensibiliseren zien we een gemiddelde van 0,97 op 

10, en nog lagere mediaan van 0,68. De maximumscore is 3,61 op 10. Deze score werd 

bekomen door de antwoorden op 9 vragen (zie verder sectie a en b) samen te voegen.  

Op basis van deze score kunnen lokale besturen onderling vergeleken worden. In dit onderzoek 

wordt nagegaan of lokale besturen in gemeentes met verschillend aantal inwoners, een andere 

bevolkingsdichtheid en in centrumsteden en niet-centrumsteden een andere score behalen. 

Anders dan voor de andere thema’s, laten de analyses zien dat er geen significante 

verschillen zijn tussen groepen van gemeenten. Dit is analoog aan 2013, waar er ook geen 

verschillen tussen gemeenten te vinden waren naargelang het aantal inwoners, de 

bevolkingsdichtheid, en centrumstad of niet.  

Grafieken: score voor ‘informeren en sensibiliseren’. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts) 

  
 

8.1.2 Score OCMW’s 

Ook de OCMW’s scoren laag voor de component informeren en sensibiliseren voor het thema 

tabak: gemiddeld 0,71 op 10. We zien bij OCMW’s echter een maximumscore van 8,43. Een 

groot aantal OCMW’s scoort echter erg laag (zie histogram). Deze score werd bekomen door 

de antwoorden op 9 vragen (zie verder sectie a en b) samen te voegen.  

Op basis van deze score is het mogelijk om lokale besturen onderling te vergelijken en te 

achterhalen of bepaalde gemeentekenmerken een invloed uitoefenen op de mate waarin 

geïnformeerd en gesensibiliseerd wordt rond tabak. De analyses laten, net zoals bij de 

gemeentes, ook zien dat er geen significante verschillen zijn bij OCMW’s met een 

verschillende bevolkingsdichtheid, het aantal inwoners en gelegen in centrumsteden of niet.  
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A) OP WELKE PLAATSEN WORDT GEÏNFORMEERD EN GESENSIBILISEERD 
ROND TABAK?  

We vroegen aan de lokale besturen die aangaven te informeren en sensibiliseren naar de 

algemene bevolking en/of prioritaire doelgroepen over tabakspreventie, rookstop, passief 

roken en tabakswetgeving, op welke plaatsen ze dit deden.  

Zoals bij de andere thema’s zien we dat de klassieke locaties ook bij dit thema terugkomen 

(zie onderstaande staafdiagram voor de concrete percentages): door de gemeenten wordt 

er vooral gesensibiliseerd en geïnformeerd in het gemeentehuis en de administratieve 

diensten. Ook de OCMW-diensten en de bibliotheek informeren rond roken. Maar eveneens op 

andere locaties zoals het cultureel centrum of de sportinfrastructuur wordt geïnformeerd over 

roken door sommige gemeenten. Of op deze plaatsen wel of niet meer gebeurt dan folders 

verspreiden, kunnen we uit deze vraag niet opmaken. Wat nog opvalt en anders is dan voor 

de andere topics (tabakspreventie, rookstop en passief roken),  is dat meer dan de helft van 

de 16 gemeenten die informeren omtrent de tabakswetgeving dit doen naar de horecasector 

en/of het uitgaansleven (zie staafdiagram).  
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Bij de OCMW’s zien we dat er vooral geïnformeerd en gesensibiliseerd wordt over roken in 

de eigen OCMW-ambulante diensten. Op ruime afstand volgen dan de bibliotheek en de 

OCMW-residentiële diensten.  
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B) NAAR WELKE PRIORITAIRE DOELGROEPEN WORDT GEÏNFORMEERD EN 
GESENSIBILISEERD ROND TABAK?  

Aan de lokale besturen die aangaven te informeren en sensibiliseren over tabak aan prioritaire 

doelgroepen, werd gevraagd aan welke prioritaire doelgroepen.  

Analoog aan 2013 leggen de gemeenten hun focus op jongeren (13-18 jaar), en dan vooral 

om te voorkomen dat ze zouden starten met roken (tabakspreventie) (47 %), maar ook om 

te stoppen met roken (rookstop) (38 %) en hun te informeren over de tabakswetgeving (57 

%). Omdat slechts 7 gemeenten informeren rond tabakswetgeving naar prioritaire 

doelgroepen, dienen we deze cijfers echter voorzichtig te hanteren. Verder zien we ook een 

focus op mensen in armoede, in eerste instantie als het gaat om rookstop, maar ook bij 

tabakspreventie. Gezinnen worden het meest benaderd als het gaat om informeren rond 

passief roken en de tabakswetgeving. Ook cliënten en individuele hulpvragers van het OCMW 

en de gemeente worden geïnformeerd rond tabakspreventie, rookstop, maar ook passief 

roken.  
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De OCMW’s die sensibiliseren naar prioritaire doelgroepen doen dit allemaal naar hun eigen 

OCMW-cliënten of bezoekers van ambulante diensten, zowel over tabakspreventie, rookstop, 

passief roken, als de tabakswetgeving. Er wordt in ongeveer drie kwart van de OCMW’s die 

zich focussen op prioritaire doelgroepen, ook gesensibiliseerd naar mensen in armoede (iets 

meer over tabakspreventie en passief roken, dan over rookstop en de tabakswetgeving). 

Gezien de opdracht van OCMW’s zouden we hier graag meer initiatieven zien. Ondanks de 

gevoelige materie bij kwetsbare groepen is er immers ook voor roken een aanpak mogelijk die 
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op maat en vooral empowered werkt.  

Aangezien slechts weinig OCMW’s sensibiliseren naar prioritaire doelgroepen over 

tabakspreventie (20 OCMW’s), passief roken (9 OCMW’s), rookstop (17 OCMW’s) en 

tabakswetgeving (3 OCMW’s) is het moeilijk om meer te concluderen over de doelgroepen die 

zij informeren en sensibiliseren over deze onderwerpen.  
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C) WELKE ACTIES, PROJECTEN OF METHODIEKEN WORDEN GEBRUIKT OM 
TE INFORMEREN EN SENSIBILISEREN ROND TABAK?  

Aan alle 95 gemeenten en 55 OCMW’s die de voorbije 3 jaar rond het thema roken gewerkt 

hebben, werd gevraagd aan welke acties of projecten de voorbije drie jaar meegedaan werd 
of welke methodieken gebruikt werden bij de werking omtrent roken. 

Onder de bevraagde methodieken zitten zowel methodieken die als voornaamste doelstelling 

hebben om de inwoners te informeren en sensibiliseren, alsook methodieken die als doel 

hebben om zorg en begeleiding aan de bieden aan de rokende inwoners. Daarom wordt deze 

vraag opgesplitst en besproken onder beide onderdelen. De methodieken die zorg en 
begeleiding aanbieden, worden verder onder het gelijknamige hoofdstuk besproken.  

Welke methodieken zetten voornamelijk in op het informeren en sensibiliseren van de 

bevolking over tabak? Deze worden in onderstaande grafiek weergegeven. De 

antwoordcategorieën die in een lichtere kleur staan, horen niet onder de component 
‘informeren & sensibiliseren’, maar enkel onder de component ‘zorg & begeleiding’.  

We zien dat toch nog 12 % van deze gemeenten en 18 % van deze OCMW’s niet meedoen 

aan acties/projecten of geen methodieken omtrent roken gebruiken. In 2013 deden echter 

nog 16 % van de gemeenten en 33 % van de OCMW’s aan geen enkele actie mee. Vergeleken 
met 2013 kunnen we dus wel van een vooruitgang spreken.  

Met uitzondering van de Werelddag zonder Tabak (31 mei) wordt er nog weinig geparticipeerd 
aan acties/projecten of wordt er weinig gebruik gemaakt van bestaande methodieken.  

Wanneer we de deelname van 2016 met deze van 2013 vergelijken zien we dat de Werelddag 

zonder Tabak (31 mei) nog populairder geworden is, en vooral bij gemeenten (van 49 % in 

2013 naar 68 % in 2016). Rook niet bij mij en haar varianten zijn er ook op vooruit gegaan: 
van 5 % naar 15 % bij gemeenten en van 0 % naar 13 % bij OCMW’s. 
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8.2 Reglementering rond tabak  

8.2.1 Score gemeentes  

Voor de basiscomponent reglementering zien we een gemiddelde van 3,69 op 10 en een 

mediaan van 3,33 op 10. De scores voor deze component zijn nogal verspreid en variëren 

tussen de 0 en 10 op 10. Deze score werd bekomen door de antwoorden op 3 vragen (zie 

verder, sectie a en c) samen te voegen. De vraag die peilt naar hoe dikwijls  het rookverbod 

wordt overtreden (zie sectie b), wordt niet meegerekend in de score omdat dit geen indicatie 

geeft van de kwaliteit van het rookbeleid. Deze vraag is dus louter informatief.  

Op basis van de score is het mogelijk lokale besturen onderling te vergelijken en na te gaan 

of bepaalde gemeentekenmerken een invloed hebben op de mate waarin het lokaal bestuur 

werkt rond tabaksreglementering. Dit blijkt het geval te zijn voor de ligging en voor het aantal 

inwoners:  

 Ligging: opmerkelijk is hier het verschil tussen de gemiddelde score van centrumsteden 

en niet-centrumsteden. Bij de overige thema’s wordt er doorgaans hoger gescoord in 

centrumsteden. Voor de component reglementering van het tabaksbeleid scoren 

centrumsteden met een gemiddelde van 1,94 significant lager dan niet-centrumsteden 

(3,24).  

 Aantal inwoners: gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren significant lager 

(2,04) dan gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners (4,16).  
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Grafieken: score voor ‘reglementering’. Gemeenten (links) en OCMW (rechts) 
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8.2.2 Score OCMW’s 

Voor het OCMW zien we een gemiddelde score van 3,37 op 10. Net zoals de scores van 

gemeenten zijn de scores van de OCMW’s sterk verspreid: sommige scoren 0 punten, terwijl 

de maximumscore op 8,68 ligt. Deze score werd bekomen door de antwoorden op 3 vragen 

(zie verder, sectie a en c) samen te voegen. De vraag die peilt naar hoe dikwijls het rookverbod 

wordt overtreden (zie sectie b) wordt niet meegerekend in de score omdat dit geen indicatie 

geeft van de kwaliteit van het rookbeleid. Deze vraag is dus louter informatief.  

Op basis van de score is het mogelijk lokale besturen onderling te vergelijken en na te gaan 

of bepaalde gemeentekenmerken een invloed hebben op de mate waarin het lokaal bestuur 

werkt rond tabaksreglementering. Ondanks de diverse scores (gaande van 0 tot 8,86) van de 

OCMW’s zijn er geen significante verschillen tussen groepen van OCMW’s, naargelang het 

aantal inwoners van de gemeente, de bevolkingsdichtheid, of centrumstad of niet.  

A) VOOR WIE GELDEN WELKE REGELS OVER ROKEN?  

Aan alle 113 gemeenten werd gevraagd welke regels en afspraken er omtrent roken gelden 

voor bezoekers van (gemeente)diensten (zoals administratief centrum of sociaal huis) en voor 

gebruikers van gemeentelijke voorzieningen (zoals sport, cultuur, …). Aan alle 74 OCMW’s 

werd gevraagd welke regels en afspraken er omtrent roken gelden voor OCMW-cliënten of 

bezoekers van ambulante diensten (zoals de sociale dienst, dienstencentrum, sociaal huis , …) 

en voor OCMW-residenten (woon- en zorgcentra, ziekenhuis, …).  

De resultaten worden samengevat in onderstaande grafieken. We zien dat bezoekers van 

(gemeente)diensten, gebruikers van gemeentelijke voorzieningen en OCMW-cliënten of 

bezoekers van ambulante voorzieningen in een groot aandeel van gemeenten en OCMW’s 

buiten overal kunnen roken (respectievelijk 70, 65 en 77 %). Voor OCMW-residenten kan dit 

bij minder dan de helft van OCMW’s (39 %), en zien we dat bij sommige OCMW’s (20 %) er 

een afzonderlijke rookkamer geïnstalleerd is. We zien echter ook dat vele OCMW’s geen zicht 

hebben op wat de afspraken zijn voor OCMW-residenten (hoog percentage die ‘weet niet’ 

antwoordde).  

Bij een minderheid van de gemeenten en OCMW’s dient er buiten gerookt te worden in een 

rookzone, of heerst er ook buiten een volledig rookverbod.  

Slecht bij een heel klein aantal van gemeenten en OCMW’s zijn er helemaal geen regels of 

afspraken gemaakt over roken.  
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Wanneer we deze cijfers vergelijken met de cijfers van 2013 zien we kleine verschuivingen. 

Zo is het ‘roken kan buiten overal’ gedaald van 77% naar 70% bij bezoekers van 

gemeentediensten en van 72% naar 65% bij gebruikers van gemeentelijke voorzieningen. Een 

logisch gevolg van deze daling is een stijging in het gebruik van rookzones. Zo is ‘roken kan 

buiten in een rookzone’ gestegen van 11 % naar 17 % bij bezoekers van gemeentediensten 

en van 10 % naar 19 % bij gebruikers van gemeentelijke voorzieningen. Het toelaten van 

roken in een afzonderlijke rookkamer bij OCMW-residenten is gedaald van 41 % in 2013 naar 

20 % in 2016. Gemeenten met een volledig rookverbod steeg ook heel lichtjes de voorbije drie 

jaar: van 12 naar 15 % voor bezoekers van gemeentediensten, en van 12 naar 19 % voor 

gebruikers van gemeentelijke voorzieningen.  

De afspraken die gemaakt worden met OCMW-cliënten rond roken zijn, vergeleken met 2013, 

zo goed als onveranderd gebleven. We zien wel een stijging van het volledige rookverbod van 

2013 naar 2016: van 7 % naar 15 % voor OCMW-cliënten of bezoekers van ambulante 

diensten.  

Voor OCMW-residenten zien we dat in 2016 veel OCMW’s ‘weet niet’ aanduidden, terwijl de 

OCMW’s in 2013 wel een antwoord wisten. Dit maakt het moeilijk de antwoorden van 2013 en 

2016 te vergelijken en inhoudelijk te verklaren.  

B) HOE DIKWIJLS WORDT HET ROOKVERBOD OVERTREDEN?  

Aan alle gemeenten en OCMW’s werd ook gevraagd hoe dikwijls er overtredingen van het 

rookverbod plaats vonden in de gemeentelijke of OCMW infrastructuur, voor de verschillende 

doelgroepen (bezoekers van (gemeente)diensten, gebruikers van gemeentelijke 

voorzieningen, OCMW-cliënten of bezoekers van ambulante diensten en OCMW-residenten). 

Een hoog percentage van zowel gemeenten als OCMW’s dienen het antwoord op deze vraag 

schuldig te blijven. De overige gemeenten en OCMW’s die hier wel een zicht op hebben, 

antwoordden veel meer ‘zelden’ of ‘nooit’ dan ‘vaak’ of ‘soms’. Dit zijn gelijkaardige resultaten 

als in 2013.  
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C) WORDEN MENSEN AANGESPROKEN BIJ OVERTREDINGEN VAN HET 
ROOKVERBOD? EN VOLGEN ER SANCTIES?  

Aan de gemeenten en OCMW’s die aangaven dat er wel eens overtredingen van het 

rookverbod voorkomen, werd gevraagd in welke mate de overtreders van het rookverbod 

hierop aangesproken worden. We zien dat alle doelgroepen bij de meerderheid van de 

gemeenten en OCMW’s steeds aangesproken worden wanneer zij het rookverbod overtreden. 

Toch zien we ook dat een kleiner percentage aan OCMW’s en gemeenten aanduidde dat de 

overtreders niet altijd aangesproken worden, en dat dit slechts soms gebeurt. In absolute 

aantallen gaat dit echter over een klein aantal gemeenten en OCMW’s (aangezien slechts een 

klein aantal gemeenten en OCMW’s aangaf dat er overtredingen plaatsvinden).  
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Aan alle gemeenten en OCMW’s werd gevraagd of er concrete sancties voorzien zijn voor 

elk van de doelgroepen die het rookverbod overtreden. Slechts bij een beperkt aantal 

gemeenten en OCMW’s worden er concrete sancties voorzien voor de verschillende 

doelgroepen. Echter, een groot percentage van gemeenten (41 %) en OCMW’s (34 %) moest 

het antwoord op deze vraag schuldig blijven. Hierdoor is het moeilijk deze resultaten te 

interpreteren.  

8.3 Zorg en begeleiding om te stoppen met roken 

Onder deze component ‘zorg en begeleiding’ begrijpen we de hulpverlening. Lokale besturen 

kunnen rokers op twee manieren helpen bij het stoppen: hen motiveren om een stoppoging 

te doen (rookstopaanbod aanbieden) en hen effectief ondersteunen bij die stoppoging.  

8.3.1 Score gemeentes  

Voor de basiscomponent zorg en begeleiding is de gemiddelde score 1,03 op 10, met een 

lagere mediaan van 0,27. Deze score werd gevormd door de antwoorden op 4 vragen (zie 

verder, sectie a tot d) die peilden naar de mate waarin lokale besturen inzetten op zorg en 

begeleiding. Een groot aantal van de gemeenten scoort nul op deze component. Toch zijn er 

ook gemeenten die hogere scores kunnen bereiken, met een maximum van 5,77 op 10.  

Op basis van de behaalde score per gemeente kunnen we nagaan lokale besturen onderling 

vergelijken en nagaan of bepaalde omgevingsvariabelen (zoals aantal inwoners, 

bevolkingsdichtheid en gelegen in centrumstad of niet) invloed hebben op de behaalde score. 

Deze zaken blijken echter geen invloed te hebben op de mate waarin gemeentes hulpverlening 

aanbieden aan rokers.  

Grafieken: score voor ‘aanbod’. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts)  

 
 

8.3.2 Score OCMW’s 

Voor het OCMW zien we een gemiddelde score van 0,95 op 10, met een minimum van 0 en 

een maximum van 5,94 op 10. Deze score werd gevormd door de antwoorden op 4 vragen 

(zie verder, sectie a tot d) die peilden naar de mate waarin lokale besturen inzetten op zorg 

en begeleiding.  
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Op basis van de behaalde score per gemeente kunnen we lokale besturen onderling vergelijken 

en nagaan of bepaalde omgevingsvariabelen (zoals aantal inwoners, bevolkingsdichtheid 

en gelegen in centrumstad of niet) invloed hebben op de behaalde score. Deze zaken blijken 

echter geen invloed te hebben op de mate waarin OCMW’s hulpverlening aanbieden aan 

rokers.  

A)  WELKE ROL HEEFT HET LOKAAL BESTUUR IN HET AANBIEDEN VAN 
ROOKSTOPBEGELEIDING OF EEN CURSUS ROOKSTOP?  

Aan alle 95 gemeenten en 55 OCMW’s die de voorbije drie jaar iets deden rond het thema 

tabak, werd gevraagd welke rol zij hadden als gemeente of als OCMW in het aanbieden van 

rookstopbegeleiding of van een cursus rond rookstop. Ongeveer de helft van de gemeenten 

en OCMW’s zegt hier geen rol in op te nemen. Een kwart van de gemeenten en meer dan een 

derde van de OCMW’s biedt zelf rookstopbegeleiding aan of biedt een cursus rond rookstop 

aan. 14 % van de gemeenten ondersteunt andere aanbieders door bv. subsidies te geven. 

OCMW’s (5 %) ondersteunen minder ‘andere aanbieders’ t.o.v. gemeenten (14 %).  

Wanneer we deze cijfers vergelijken met 2013 zien we erg gelijkaardige resultaten. De helft 

van de gemeenten en OCMW’s ziet rookstopondersteuning nog steeds niet als hun taak.  

 

B) OP WELKE MANIER WORDT ROOKSTOP AANGEBODEN?  

Aan de 24 gemeenten en 19 OCMW’s die de voorbije drie jaar zelf rookstopbegeleiding 

aanbieden, werd gevraagd op welke manier ze dit deden. Ze doen dit vooral via 

groepsbegeleiding, alsook via de organisatie van een cursus stoppen met roken. Slechts 12 % 

van deze gemeenten zet in op individuele rookstopbegeleiding, en nog minder gemeenten  

(8 %) zorgen voor een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van een rookstopmethode of  

-middel. We zien enkele kleine verschuivingen in de resultaten voor gemeenten van 2013 naar 

2016: de rookstopbegeleiding in groep bij gemeenten is toegenomen van 50 naar 71 %, terwijl 

de individuele rookstopbegeleiding van 23 % naar 12 % afnam. Voor de overige zien we 

gelijkaardige resultaten met 2013.  
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C) AAN WELKE PRIORITAIRE DOELGROEPEN WORDT 
ROOKSTOPBEGELEIDING AANGEBODEN?  

Aan de 24 gemeenten en 19 OCMW’s die rookstopbegeleiding aanbieden, werd gevraagd voor 

welke prioritaire doelgroepen ze dit organiseren? Gemeenten focussen hierbij het meest op 

cliënten en individuele hulpvragers van OCMW’s (33 %) en mensen in armoede (29 %). 33 % 

gaf ook de algemene bevolking aan bij ‘andere’. Zoals verwacht zien we bij OCMW’s vooral 

een focus op hun eigen OCMW-cliënten (53 %), maar ze bieden ook rookstopbegeleiding aan 

aan mensen in armoede (47 %), werkende bevolking (32 %) en gezinnen (21 %). We zien 

dat er zowel bij gemeente als OCMW weinig ingezet wordt op jongeren.  

Dit zijn gelijkaardige resultaten als in 2013.  

Antwoord: Welke prioritaire doelgroepen 

worden (/werden) er geïnformeerd en 
gesensibiliseerd (de voorbije 3 jaar) omtrent 
rookstop? (meerdere antwoorden mogelijk) 

gemeenten 

Totaal % van antwoorden % 

Cl iënten/individuele hulpvragers OCMW 8  33 

Mensen in armoede 7  29 

Gezinnen 6  25 

Ouderen 6  25 

Werkende bevolking 6  25 

Jongeren (13-18 jaar) 4  17 

Studenten 3 
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hoe biedt welk % van lokale besturen rookstopbegeleiding aan?

gemeente (n = 24) OCMW (n = 19)



Indicatorenmeting 2015 – Lokale besturen 194 

Antwoord: Welke prioritaire doelgroepen 

worden (/werden) er geïnformeerd en 
gesensibiliseerd (de voorbije 3 jaar) omtrent 
rookstop? (meerdere antwoorden mogelijk) 

gemeenten 

Totaal % van antwoorden % 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 2  8 

Kinderen (3-12 jaar) 2  8 

Res identen (in autonome woon- en zorgcentra, 
ziekenhuis, opvang, gevangenis, ...) 

1  4 

Personen met een migratie-achtergrond 1  4 

Personen met een beperking (fysisch en mentaal) 1  4 

Zwangere vrouwen 1  4 

Andere: … 12  50 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 24 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Antwoord: Welke prioritaire doelgroepen 
worden (/werden) er geïnformeerd en 
gesensibiliseerd (de voorbije 3 jaar) omtrent 
rookstop? (meerdere antwoorden mogelijk) 

OCMW’s 

Totaal % van antwoorden % 

OCMW-cl iënten of bezoekers van ambulante 
diensten (sociale dienst, dienstencentrum, sociaal 
huis, sociaal restaurant, ...) 

10  53 

Mensen in armoede 9  47 

Werkende bevolking 6  32 

Gezinnen 4  21 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 3  16 

Ouderen 3  16 

OCMW-res identen (woon- en zorgcentra, rust- en 
verzorgingstehuis, ziekenhuis, serviceflats, ...) 

2  11 

Personen met een migratie achtergrond 2  11 

Studenten 2  11 

Zwangere vrouwen 2 
 

11 

Res identen buiten OCMW (autonome woon- en 

zorgcentra, ziekenhuis, opvang, gevangenis, ...) 
1  5 



Indicatorenmeting 2015 – Lokale besturen 195 

Antwoord: Welke prioritaire doelgroepen 

worden (/werden) er geïnformeerd en 
gesensibiliseerd (de voorbije 3 jaar) omtrent 
rookstop? (meerdere antwoorden mogelijk) 

OCMW’s 

Totaal % van antwoorden % 

Jongeren (13-18 jaar) 1  5 

Personen met een beperking (fysisch en mentaal) 1  5 

Kinderen (3-12 jaar) 0  0 

Andere: … 5  26 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 19 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

D) WELKE ACTIES, PROJECTEN OF METHODIEKEN WORDEN GEBRUIKT 
OM ROOKSTOPBEGELEIDING AAN TE BIEDEN AAN DE INWONERS?  

Zoals reeds besproken onder ‘informeren en sensibiliseren’ (sectie c), zien we dat 12 % van 

deze gemeenten en 18 % van deze OCMW’s niet meedoen aan acties/projecten of geen 

methodieken omtrent roken gebruikt.  

Van diegene die aangeven wel een actie, project of methodiek rond tabak te gebruiken, 

worden zowel methodieken met als doelstelling te informeren en sensibiliseren alsook 

methodieken ter ondersteuning van mensen die willen stoppen met roken, bevraagd. Deze 

eerste soort methodieken werd reeds besproken (zie 7,1, sectie c).  

Welke methodieken rond rookstopbegeleiding zijn dan bevraagd en gebruikt? Deze worden in 

de grafiek hieronder weergegeven. De lichtgekleurde staven horen enkel onder de component 

‘informeren en sensibiliseren’ (zie sectie c).  
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De deelname aan Uitgerookt? bij gemeenten is gestegen van 7 % in 2013 naar 12 % in 2016. 

Daarnaast geeft 11 % van de gemeenten aan groepscursussen ‘stoppen met roken’ te 

organiseren, bij de OCMW’s gaat het over 15 %. Hier wordt in de toekomst ook verder op 

ingezet. Een groot aantal gemeenten (68 %) en OCMW’s (49 %) nemen deel aan de 

Werelddag zonder tabak. Welke acties ze op deze dag organiseren (informeren/sensibiliseren 

of aanbieden van rookstopbegeleiding), werd niet bevraagd.  

8.4 Totaalscore voor het tabaksbeleid van lokale besturen 

De totaalscore voor het thema tabak wordt berekend op basis van de gewogen som van de 

drie bovenstaande componenten: informeren & sensibiliseren, reglementering en zorg & 

begeleiding. Zorg & begeleiding weegt het zwaarste door.  

8.4.1 Totaalscore gemeenten 

De gemiddelde totaalscore voor het bewegingsbeleid van gemeentes is 18,12 op 100. De 

minimum- en maximumscore liggen respectievelijk op 0 en 47,51 op 100.  

Op basis van de behaalde score per gemeente kunnen we lokale besturen onderling vergelijken 

en nagaan of bepaalde omgevingsvariabelen (zoals aantal inwoners, bevolkingsdichtheid 

en gelegen in centrumstad of niet) invloed hebben op de kwaliteit van hun tabaksbeleid. 

Opvallend is dat, niet zoals bij de andere thema’s, er geen verschillen zijn tussen verschillende 

groepen van gemeenten. Centrumsteden scoren niet per se beter dan niet-centrumsteden voor 

het thema tabak.  
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Grafieken: Totaalscore voor het tabaksbeleid. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts) 

 

8.4.2 Totaalscore OCMW’s 

Bij OCMW’s zien we een iets lagere score dan bij gemeentes: 16,04 op 10, met een minimum 

van 0 en een maximum van 47,22 op 10.  

Op basis van de behaalde score per OCMW kunnen we lokale besturen onderling vergelijken 

en nagaan of bepaalde omgevingsvariabelen (zoals aantal inwoners, bevolkingsdichtheid 

en gelegen in centrumstad of niet) invloed hebben op de kwaliteit van hun tabaksbeleid. 

Opvallend is dat, niet zoals bij de andere thema’s, er geen verschillen zijn tussen verschillende 

groepen van gemeenten. Centrumsteden scoren niet per se beter dan niet-centrumsteden voor 

het thema tabak.  
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8.5 Besluit over het tabaksbeleid van lokale besturen 

Algemeen 

16 % van de gemeenten en 26 % van de OCMW’s heeft de voorbije drie jaar helemaal niets 

gedaan rond het thema tabak. Dit zijn nog steeds hoge cijfers. De komende jaren moeten we 

ernaar streven dit cijfer verder te doen dalen.  

We zien dat gemeenten en OCMW’s het sterkste scoren op de component reglementering. Op 

ruimere afstand gevolgd door de componenten zorg & begeleiding en informeren & 

sensibiliseren rond tabak.  

Voor het thema tabak zien we geen differentiatie voor hun totaalscore tussen de verschillende 

gemeenten en OCMW’s naargelang de grootte van een gemeente.  

Informeren & sensibiliseren: algemene bevolking en jongeren 

In het algemeen geven de lokale besturen aan dat zij meer sensibiliseren naar de algemene 

bevolking dan naar prioritaire groepen rond tabak. Dit geldt dus zowel voor informatie en 

sensibilisatie rond tabakspreventie, passief roken, rookstop en tabakswetgev ing. Er wordt naar 

de algemene bevolking het meest gesensibiliseerd over tabakspreventie, gevolgd door (in 

volgorde) rookstop, passief roken en tabakswetgeving.  

OCMW’s die informeren en sensibiliseren doen dit vooral via de eigen diensten en naar hun 

eigen CMW-cliënten of bezoekers van ambulante diensten.  

Gemeenten informeren en sensibiliseren ook vooral via de klassieke kanalen (gemeentehuis, 

bibliotheek, …) en zetten, naast de algemene bevolking, vooral in op jongeren.  

We zouden echter graag nog meer initiatieven rond tabak (en specifiek rond passief roken) 

zien naar mensen in armoede. In kansarme middens zitten nog te veel kinderen elke dag 

verplicht in sigarettenrook. Gemeenten en OCMW’s zouden hierin een cruciale rol kunnen 

spelen door te sensibiliseren op maat. Gezien de gevoelige materie bij kwetsbare groepen 

dient deze aanpak op maat vooral empowerend te zijn, en niet stigmatiserend.  

Reglementering  

Bij een minderheid van de gemeentelijke voorzieningen en OCMW-diensten heerst er buiten 

een volledig rookverbod. Veelal mag er door de gebruikers, cliënten of bezoekers van deze 

locaties nog overal buiten gerookt worden. Dit zouden we graag anders zien.  

Slechts een klein percentage van de gemeenten en OCMW’s geeft aan dat er concrete sancties 

voorzien worden voor zij die het rookverbod overtreden. Heel wat gemeenten en OCMW gaven 

ook aan geen idee te hebben of dit wel of niet gebeurt. Hier staan we dus nog niet waar we 

willen staan. Het kan een aandachtspunt zijn om in de nabije toekomst meer aandacht te 

besteden aan een beleid rond overtredingen van het rookverbod.  
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Zorg & begeleiding 

In het algemeen kunnen we zeggen dat er nog veel ruimte is voor een hulpverleningsaanbod 

(rookstop) dat lokaal ondersteund en gestuurd wordt: 1 op 2 gemeenten en OCMW’s neemt 

hier nog geen rol in op. We zien ook geen verbetering hiervan vergeleken met 2013.  

Een relatief groot aantal van de gemeenten en OCMW’s neemt deel aan de Werelddag zonder 

tabak op 31 mei. Een reden te meer om hier telkens een onderbouwd en toegankelijk aanbod 

aan te koppelen.  
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9 Resultaten van het beleid rond alcohol & drugs bij lokale 

besturen 

Voeren de lokale besturen in Vlaanderen een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid? 

Om op deze vraag een antwoord te formuleren wordt per gemeente een totaalscore van het 

gezondheidsbeleid voor het thema ‘alcohol en drugs’ gemaakt. Voor gemeentes worden 4 

componenten als basis gezien voor een kwaliteitsvol alcohol en drugbeleid, terwijl bij OCMW’s 

die maar geldt voor 3 componenten. 

Voor gemeentes staat een kwaliteitsvol alcohol en drugbeleid gelijk aan inzetten op: 

 Informeren en sensibiliseren rond alcohol en drugs: op welke plaatsen en 

gelegenheden wordt rond alcohol en drugs geïnformeerd en gesensibiliseerd? Naar 

welke prioritaire doelgroepen werd dit gedaan?  

 Regelgeving en handhaving rond alcohol en drugs: Worden regels rond dit thema 

opgenomen in de BBC of in beleidsdocumenten?  

 Structurele maatregelen rond alcohol en drugs: welke structurele maatregelen 

werden genomen om alcohol- en drugsproblemen te beperken? 

 Vroeginterventie en eerstelijnshulp rond alcohol en drugs: welk soort 

begeleiding biedt de gemeente zijn inwoners aan?  

Voor OCMW’s staat een kwaliteitsvol alcohol en drugbeleid voor het inzetten op:  

 Informeren en sensibiliseren rond alcohol en drugs: is er een preventief 

informatieaanbod rond het thema?  

 Reglementering rond alcohol en drugs: heeft het OCMW regels over dit thema en 

worden deze gespecifieerd in verschillende situaties? Worden er procedures gevolgd bij 

overtredingen? En hoe wordt gecommuniceerd over deze regels?  

 Begeleiding rond alcohol en drugs: welk soort begeleiding beidt het OCMW zijn 

cliënten of residenten aan?  

Voor elk van deze onderdelen wordt eveneens een score (= componentscore) berekend en 

worden de antwoorden op de vragen besproken. 

Voor zowel de component- als totaalscores wordt bekeken of er betekenisvolle verschillen zijn 

tussen lokale besturen met verschillende gemeentekenmerken (naar aantal inwoners, 

bevolkingsdichtheid en gelegen in centrumsteden of niet). Voeren grotere lokale besturen 

bijvoorbeeld een kwaliteitsvoller beleid? 

Anders dan voor de andere thema’s worden aan de gemeenten en OCMW’s over dit thema niet 

dezelfde vragen gesteld, aangezien de inhoud van een alcohol- en drugbeleid gevoerd door 

een gemeente en een OCMW niet dezelfde is. We maken daarom ook geen vergelijking tussen 

de gemeenten en OCMW’s op vraagniveau, en zullen ze apart bespreken.  

Op het einde van het hoofdstuk (onderdeel 8.5.) bekijken we de totaalscore voor het beleid 

rond alcohol en drugs bij lokale besturen. Hierbij maken we ook een vergelijking tussen de 

componenten: op welke beleidscomponenten werd het meest ingezet?  
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We vroegen de lokale besturen ook naar hun eigen inzichten over wat zij de voorbije drie jaar 

gedaan hebben rond het thema tabak. Deze vraag telt echter niet mee voor de scores van de 

componenten, omdat deze enkel dient om de respondenten toe te leiden naar de juiste 
vervolgvragen. Hieronder volgen de resultaten.  

Slechts 17 % geeft aan helemaal niets gedaan te hebben rond alcohol en drugs. Hoofdredenen 

die hiervoor naar voor geschoven worden zijn: beperkte lokale middelen (8 gemeenten) en 

politieke keuze (7 gemeenten).  

Gemeenten geven aan vooral te informeren en sensibiliseren rond alcohol en drugs. 62 % doet 

dit naar de algemene bevolking, en de helft naar prioritaire doelgroepen. Een kwart van de 

gemeenten geeft ook aan in te zetten op reglementering en het maken van afspraken, alsook 

het aanbieden van zorg en begeleiding. Iets minder dan een vijfde investeert ook in structurele 

maatregelen die kunnen bijdragen om de alcohol- en drugsproblematiek aan te pakken.  

Wat doet of heeft u gedaan de voorbije 3 

jaar bij uw inwoners omtrent alcohol en/of 
andere drugs? (meerdere antwoorden 
mogelijk) - gemeenten 

Totaal % van antwoorden % 

Wij hebben de voorbije 3 jaar binnen de 
gemeente niets gedaan omtrent alcohol en/of 

andere drugs. 

19  17 

Wi j informeren en sensibiliseren naar de 

a lgemene bevolking omtrent alcohol en/of 
andere drugs. 

70  62 

Wi j informeren en sensibiliseren naar prioritaire 
doelgroepen toe. 

56  50 

Er i s  reglementering en/of afspraken rond 
a lcohol en/of andere drugs. 

29  26 

Er i s  een aanbod en er zi jn structurele 
maatregelen (verbetering van de omgeving en de 

bredere context) genomen die er toe kunnen 
bi jdragen om de alcohol- en drugproblematiek 
aan te pakken. 

20  18 

Er i s  een aanbod van zorg en begeleiding rond 
a lcohol en/of andere drugs. 

26  23 

Weet niet 5  4 

Totaal aantal respondenten: 113 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Aan de 113 gemeenten werd ook gevraagd of de gemeente het laatste jaar geconfronteerd 

werd met problemen in verband met alcohol en illegale drugs. Ook deze vraag telt niet mee 

voor de score en is louter informatief. Aangezien ongeveer de helft van de gemeenten aangeeft 

het antwoord op deze vraag niet te kennen, dienen we voorzichtig om te springen met de 

antwoorden. Wanneer we deze cijfers vergelijken met 2013 zien we gelijkaardige cijfers. Een 

derde van de gemeenten geeft aan het laatste jaar meerdere keren geconfronteerd te zijn met 

problemen rond alcohol en drugs.  



Indicatorenmeting 2015 – Lokale besturen 202 

 

Aan de 51 gemeenten die aangaven het voorbije jaar geconfronteerd te zijn geweest met 

problemen rond alcohol en illegale drugs werd gevraagd van welke aard deze problemen 
waren. Ook deze vraag telt niet mee voor de score, en is louter informatief.  

Vergeleken met 2013 worden iets minder gemeenten geconfronteerd met: gebruik op 

openbare plaatsen en openbare dronkenschap (van 86 % in 2013 naar 71 % in 2016). Verkoop 

van alcohol aan minderjarigen is echter gestegen van 36 % naar 51 %. De overige 
problematieken zijn ongeveer gelijk gebleven als in 2013, of lichtjes gedaald.  

Net zoals in 2013 komt gebruik op openbare plaatsen en openbare dronkenschap het meeste 
voor.  

Van welke aard waren deze 
problemen?(meerdere antwoorden 

mogelijk)  

Totaal % van antwoorden % 

Gebruik op openbare plaatsen 40  78 

Openbare dronkenschap 36  71 

Openbare overlast (vb. geluidshinder, geurhinder, 
zwerfvuil, …) 

36  71 

Verkoop van alcohol aan minderjarigen 26  51 

Dealen 24  47 

Geweld, criminailtiteit 21  41 

Andere: … 3  6 

Weet niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 51 0% 20% 40% 60% 80% 
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9.1 Informeren en sensibiliseren rond alcohol en drugs door gemeenten 

Voor de basiscomponent informeren en sensibiliseren zien we een gemiddelde van 2,25 op 

10. Het histogram laat zien dat er grote verschillen zijn in scores tussen gemeenten. Een groot 

aantal gemeenten scoort nog erg laag, rond de nul, terwijl anderen toch een hogere score 

behalen, met een maximum van 8,44. Deze score werd bekomen door de antwoorden op 2 

vragen (zie sectie a en b).  

Wanneer we de gemiddelde scores van gemeentes in verschillende lokale contexten 

(naargelang gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid)  

analyseren en vergelijken met elkaar, zien we hiertussen heel duidelijke verschillen:  

 Ligging: centrumsteden scoren significant hoger (4,09) dan niet-centrumsteden (2,07) 

 Aantal inwoners: gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren significant hoger 

(4,52) dan gemeenten met minder dan 10.000 inwoners (1,75) en dan gemeenten met 

10.000 tot 20.000 inwoners (1,91).  

 Bevolkingsdichtheid: gemeenten met meer dan 1500 inwoners per km² scoren ook 

significant hoger (5,17) dan alle andere categorieën van gemeenten met een lagere 

bevolkingsdichtheid (< 2,30).  

Uit deze analyses is het duidelijk dat centrumsteden (en grotere gemeenten) de voorbije drie 

jaar meer ingezet hebben op informeren & sensibiliseren rond het alcohol & drugsbeleid dan 

andere gemeenten. Dit heeft uiteraard alles te maken met de capaciteitskloof tussen 

centrumsteden en andere gemeenten.  

Grafiek: score van gemeenten voor ‘informeren en sensibiliseren’. 
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A) OP WELKE PLAATSEN INFORMEERT EN SENSIBILISEERT DE 
GEMEENTE ROND ALCOHOL EN DRUGS?   

Aan de 86 gemeenten die aangaven te informeren en sensibiliseren naar de algemene 
bevolking en/of prioritaire doelgroepen over alcohol & drugs, werd gevraagd op welke plaatsen 
en bij welke gelegenheden ze dit deden.  

Opnieuw zien we de klassieke locaties terugkomen zoals bij de andere thema’s: gemeentehuis 
en administratieve diensten (63 %), de bibliotheek (48 %) en de OCMW-diensten (44 %). 
Vergeleken met 2013 zien we hiervoor ongeveer dezelfde resultaten.  

Meer dan een derde van de gemeenten informeert en sensibiliseert ook in jeugdhuizen, in de 
horeca en het uitgaansleven en op scholen. Dit zijn logische plaatsen om te informeren en 
sensibiliseren rond dit thema en dit is dan ook geen verrassing. Wanneer we de cijfers van 
2013 en 2016 vergelijken, zien we gelijkaardige cijfers, en een vooruitgang van informatie naar 
de horecasector (van 27 naar 37 %).  

Op welke plaatsen en bij welke 
gelegenheden informeerde en 
sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar de 
inwoners omtrent alcohol en/of andere 

drugs?(meerdere antwoorden mogelijk)  

Totaal % van antwoorden % 

Gemeentehuis / administratieve diensten 54  63 

Bibliotheek 41  48 

OCMW-diensten 38  44 

Jeugdhuis 34  40 

Horeca en/of uitgaansleven 32  37 

Gemeentelijke/stedelijke scholen 32  37 

Evenementen 28  33 

Cultureel centrum of gemeenschapscentrum 26  30 

Andere vri jetijdsdiensten 21  24 

Sportinfrastructuur 20  23 

Andere openbare gemeentelijke diensten 19  22 

Speelpleinwerking 7  8 

Andere: … ... 20  23 

Weet niet 1  1 

Totaal aantal respondenten: 86 0% 20% 40% 60% 80% 
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B) NAAR WELKE PRIORITAIRE DOELGROEPEN INFORMEERT EN 
SENSIBILISEERT DE GEMEENTE ROND ALCOHOL EN DRUGS?  

Aan de 56 gemeenten die aangaven informatie te verstrekken over alcohol & drugs aan 

prioritaire doelgroepen, werd gevraagd aan welke prioritaire doelgroepen.  

Ten opzichte van 2013 zien we erg gelijkaardige antwoorden. Er werd de voorbije 3 jaar wel 

meer gefocust op studenten (van 28 % in 2013 naar 46 % in 2016). Jongeren tussen 13 en 

18 jaar blijven echter de meest populaire doelgroep met 88 %.  

Welke prioritaire doelgroepen informeerde 
en sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar 
omtrent alcohol en/of andere drugs? 
(meerdere antwoorden mogelijk)  

Totaal % van antwoorden % 

Jongeren (13-18 jaar) 49  88 

Studenten 26  46 

Gezinnen 19  34 

Kinderen (3-12 jaar) 18  32 

Ouderen 18  32 

Mensen in armoede 14  25 

Cl iënten/individuële hulpvragers OCMW en 
gemeenten 

14  25 

Werkende bevolking 13  23 

Personen met een migratie-achtergrond 4  7 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 4  7 

Zwangere vrouwen 2 
 

4 

Res identen (in autonome woon- en zorgcentra, 
ziekenhuis, opvang, gevangenis, ...) 

0  0 

Personen met een beperking (fysisch en mentaal) 0  0 

Andere: … 5  9 

Weet niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 56 0% 20% 40% 60% 80% 
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9.2 Informeren en sensibiliseren rond alcohol en drugs door OCMW’s 

OCMW’s scoren gemiddeld 4,56 op 10. De scores zijn sterk verspreid, van een minimum van 

0 tot een maximum van 10 op 10. De score voor informeren en sensibiliseren van OCMW’s 

werd berekend op basis van 1 vraag (zie verder, sectie a).  

Wanneer we de gemiddelde scores van OCMW ’s met verschillende kenmerken (naargelang 

gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid) analyseren en 

vergelijken met elkaar, zien we geen significante verschillen hiertussen voor de score van 

informeren en sensibiliseren rond het alcohol en drugsbeleid.  

Grafiek: score van OCMW’s voor ‘informeren en sensibiliseren’  

 
 

A) HEEFT EEN OCMW EEN PREVENTIEF INFORMATIEAANBOD ROND 
ALCOHOL EN DRUGS?  

74 OCMW’s gaven antwoord op de vraag of zij een preventief aanbod hebben omtrent de 

alcohol- en drugproblematiek voor OCMW-cliënten of residenten.  

Analoog aan 2013 geeft de helft van de respondenten aan dat er informatie hierover in de 

wachtzaal ter beschikking gesteld wordt. Vergeleken met 2013 zien we dat er hierover ook iets 

meer affiche- en foldercampagnes georganiseerd worden naar deze doelgroep. De grootste 

stijger zijn de preventieve boodschappen die gegeven worden tijdens individuele gesprekken 

met cliënten. In 2013 gaf slechts 9 % van de OCMW’s aan dit aan te halen tijdens individuele 

gesprekken, terwijl nu bijna de helft van de OCMW’s dit doet. Gespreksgroepen over dit thema 

werden de voorbije drie jaar zo goed als niet georganiseerd, dit is analoog aan 2013.  

Iets minder dan een vijfde van de OCMW’s geeft aan niet te beschikken over een preventief 

aanbod. Dit cijfer is lichtjes gedaald van 24 % in 2013 naar 18 % in 2016.  
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Heeft het OCMW ook een preventief aanbod 

omtrent de alcohol- en drugproblematiek 

voor of residentenOCMW-residenten 

(woon- en zorgcentra, rust- en 

verzorgingstehuis, ziekenhuis, serviceflats, 

...)? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Totaal % van antwoorden % 

Neen, het OCMW beschikt niet over een preventief 

aanbod omtrent de alcohol- en drugproblematiek. 
13  18 

Ja , er wordt informatie in de wachtzaal ter 

beschikking gesteld. 
36  49 

Ja , er worden preventieve boodschappen gegeven 

ti jdens individuele gesprekken met cl iënten. 
34  46 

Ja , er worden affiche- en/of foldercampagnes 
georganiseerd. 

27  36 

Ja , er worden gespreksgroepen georganiseerd. 1  1 

Ja , andere: 2  3 

Weet niet 10  14 

Totaal aantal respondenten: 74 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

9.3 Regelgeving en handhaving rond alcohol en drugs voor gemeenten  

Voor de basiscomponent reglementering zien we een gemiddelde van 2,65 op 10, met een 

mediaan van 0. Omdat de score van deze component slechts berekend werd op basis van 1 

vraag (en slechts 3 antwoordcategorieën, zie verder sectie a), zien we grote verschillen in 

score: ofwel scoort een gemeente het minimum, ofwel het maximum.  

Grafiek: score van gemeenten voor ‘reglementering’.  
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Wanneer we de gemiddelde scores van gemeentes in verschillende lokale contexten 

(naargelang gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid)  

analyseren en vergelijken met elkaar, zien we heel duidelijke verschillen tussen:  

 Ligging: centrumsteden scoren met 6,00 op 10 significant hoger dan niet-

centrumsteden (2,33).  

 Aantal inwoners: Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren significant hoger 

(6,67) dan gemeenten met 10.000 tot 20.000 inwoners (1,57).  

 

 

A) WORDEN REGELS ROND ALCOHOL EN DRUGS DOOR DE GEMEENTE 
OPGENOMEN IN BELEIDSDOCUMENTEN/BBC? 

Aan alle gemeenten werd gevraagd of de gemeente in haar beleidsdocumenten of BBC 

specifieke regels en/of handhavingsmiddelen met betrekking tot alcohol en/of andere drugs 

opgenomen heeft. Iets minder dan een derde van de gemeenten heeft dit opgenomen, 36 % 

niet. Echter, 37 % moet het antwoord schuldig blijven, waardoor het moeilijk is deze 
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antwoorden te interpreteren. Ook de vergelijking met 2013 maken voor deze vraag is moeilijk, 

aangezien in 2013 nog meer gemeenten ‘weet niet’ antwoordden (59 %). In 2013 gaf 18 % 

aan regels en handhavingsmiddelen op te nemen in de beleidsdocumenten of BBC, 24 % gaf 

aan dit niet te doen.  

Dit is de enige vraag waarop de score voor de component reglementering berekend wordt en 

verklaart dus het histogram van de componentscore. Zij die ‘weet niet’ antwoordden, scoren 

ook nul.  

Heeft uw gemeente in haar 

beleidsdocumenten/BBC specifieke 

regels en/of handhavingmiddelen met 

betrekking tot alcohol en/of andere drugs 

opgenomen? 

Totaal % van antwoorden % 

Ja  30  27 

Neen 41 
 

36 

Weet niet 42  37 

Totaal aantal respondenten: 113 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

9.4 Regelgeving rond alcohol en drugs voor OCMW’s 

Voor het OCMW zien we een gemiddelde score van 2,39 op 10. We zien op het histogram 

dat heel wat OCMW’s nul scoren, terwijl enkele OCMW’s toch hoger scoren, met zelfs een 

maximum van 10. Omdat de score werd berekend op basis van 3 vragen (zie verder sectie a 

tot c).  

Grafieken: score van OCMW’s voor ‘reglementering’. 
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Wanneer we de gemiddelde scores van gemeentes in verschillende lokale contexten 

(naargelang gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid)  

analyseren en vergelijken met elkaar, zien we geen significant verschillende score tussen 

OCMW’s met een verschillend aantal inwoners en een verschillende bevolkingsdichtheid, alsook 

geen verschil tussen OCMW’s gelegen in centrumsteden of niet-centrumsteden.  

A) HEEFT HET OCMW REGELS OMTRENT ALCOHOL EN DRUGS? WORDEN 
DEZE GESPECIFIEERD OVER VERSCHILLENDE PLAATSEN?  

Ongeveer een derde van de OCMW’s hebben regels of afspraken voor hun residenten over het 

bezig, gebruik, onder invloed zijn, … van alcohol en/of illegale drugs (26 respondenten geven 

aan regels te hebben voor alcohol, daarvan hebben er 22 ook regels voor illegale drugs). Iets 

minder dan de helft van de OCMW’s heeft hierover geen regels of afspraken.  

Heeft het OCMW regels/afspraken voor 

cliënten of residenten rond bezit, gebruik, 

onder invloed zijn, doorgeven en dealen 

van alcohol en/of illegale drugs? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Totaal % van antwoorden % 

Ja , voor a lcohol 26  35 

Ja , voor i l legale drugs 22  30 

Neen 33  45 

Weet niet 15  20 

Totaal aantal respondenten: 74 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Aan de 26 OCMW’s die hierover regels of afspraken voor alcohol en/of illegale drugs hebben 

werd gevraagd of zij deze regels of afspraken specifieerden voor verschillende situaties of 

plaatsen. Bijvoorbeeld andere regels voor de individuele gespreksruimte, de groepsruimte 

en/of publieke ruimte. 42 % van deze OCMW’s heeft aparte regels voor andere ruimten of 

situaties. Dit gebeurt even vaak voor alcohol als voor illegale drugs. 38 % van deze OCMW’s 

zegt dit niet te hebben.  

Heeft het OCMW de regels/afspraken 

gespecifieerd voor verschillende situaties 

of plaatsen (andere regels voor 

bijvoorbeeld individuele gespreksruimte, 

groepsruimte en/of publiek 

toegankelijke ruimte)? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

Totaal % van antwoorden % 

Ja , voor a lcohol 11  42 

Ja , voor i l legale drugs 11  42 

Neen 10  38 
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Heeft het OCMW de regels/afspraken 

gespecifieerd voor verschillende situaties 

of plaatsen (andere regels voor 

bijvoorbeeld individuele gespreksruimte, 

groepsruimte en/of publiek 

toegankelijke ruimte)? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

Totaal % van antwoorden % 

Weet niet 4  15 

Totaal aantal respondenten: 26 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
 

B) VOORZIEN OCMW’S PROCEDURES BIJ OVERTREDING VAN DE 
AFSPRAKEN ROND ALCOHOL EN DRUGS?  

Aan de 26 OCMW’s die regels of afspraken hebben over alcohol en/of illegale drugs werd 

gevraagd of het OCMW procedures toepast wanneer deze regels of afspraken niet nageleefd 

werden. Dit gebeurt iets meer voor alcohol (bij 73 %) dan voor illegale drugs (62 %). Slechts 

4 van de 26 OCMW’s geven aan hier geen procedures voor te hebben.  

Heeft het OCMW procedures voorzien die 

toegepast worden als cliënten  of 

residenten de regels/afspraken 

overtreden? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

Totaal % van antwoorden % 

Ja , voor a lcohol 19  73 

Ja , voor i l legale drugs 16  62 

Neen 4  15 

Weet niet 2  8 

Totaal aantal respondenten: 26 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

C) HOE COMMUNICEREN OCMW’S OVER DE REGELS ROND ALCOHOL EN 
DRUGS?  

De meeste OCMW’s die regels of afspraken hebben voor alcohol en/of illegale drugs, 
communiceren deze ad hoc wanneer dit nodig is (92 %). Een kwart van de OCMW’s hangt 
deze afspraken ook uit in de wachtzaal of in het lokaal en een derde brengt deze aan tijdens 
het eerste gesprek.  

Hoe communiceert het OCMW de 

regels/afspraken naar cliënten of? 

(meerdere antwoorden mogelijk)  
Totaal % van antwoorden % 

Hangen uit in de wachtzaal/in het lokaal 6  23 
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Hoe communiceert het OCMW de 

regels/afspraken naar cliënten of? 

(meerdere antwoorden mogelijk)  
Totaal % van antwoorden % 

Ti jdens eerste gesprek 8  31 

Ad hoc wanneer nodig 24  92 

Andere: 0  0 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 26 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

9.5 Structurele maatregelen rond alcohol en drugs door gemeenten 

Voor de basiscomponent structurele maatregelen is de gemiddelde score erg laag: 0,65 op 

10. Ook de berekening van deze score is slechts gebaseerd op 1 vraag (zie verder sectie a). 

Deze vraag werd echter enkel voorgelegd aan de 20 gemeenten die aangaven structurele 

maatregelen te hebben genomen die kunnen bijdragen aan de aanpak van de alcohol- en 

drugproblematiek. De overige gemeenten scoorden automatisch nul voor deze component, 

omdat zij niet aangaven hier op in te zetten. Dit verklaart uiteraard het grote aantal gemeenten 

aan de linkerkant van de histogram, en het lage gemiddelde. De 20 gemeenten die hier wel 

op inzetten, scoren erg divers, tot een maximum van 10.  

Grafiek: score voor ‘aanbod’ bij gemeenten. 
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Wanneer we de gemiddelde scores van gemeentes in verschillende lokale contexten 

(naargelang gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid)  

analyseren en vergelijken met elkaar, zien we verschillen tussen gemeentes met andere 

kenmerken:  

 Ligging: centrumsteden scoren significant hoger (3,44) dan niet-centrumsteden (0,38) 

 Aantal inwoners: gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren significant hoger 

(3,83) dan alle andere categorieën van gemeenten met een lager aantal inwoners  

(< 0,57).  

 Bevolkingsdichtheid: gemeenten met meer dan 1500 inwoners/km² scoren 

significant hoger (5,11) dan alle andere categorieën van gemeenten met een lagere 

bevolkingsdichtheid (< 0,55).  

Hieruit kunnen we concluderen dat die 20 gemeenten die aangaven structurele maatregelen 

te hebben genomen de voorbije drie jaar, vooral centrumsteden en grotere gemeenten zijn.  
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A) WELKE STRUCTURELE MAATREGELEN WERDEN DOOR GEMEENTEN 
GENOMEN OM ALCOHOL- EN DRUGSPROBLEMEN TE BEPERKEN? 

Aan de 20 gemeenten die aangaven dat er de voorbije drie jaar structurele maatregelen 

genomen werden, werd gevraagd welke deze dan zijn. We zien dat de helft van deze 

gemeenten moeite doen om de sociale omgeving in te richten, zoals meer verlichting op 

openbare plaatsen. Iets minder dan de helft voorziet ook alternatief vervoer bij lokale 

evenementen.  

Geef aan welke structurele maatregelen 

zijn genomen in de gemeente die er toe 

kunnen bijdragen om de alcohol- en 

drugproblematiek aan te pakken.  

Totaal % van antwoorden % 

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

11  55 

Al ternatief vervoer bij lokale evenementen 9  45 

Sociale activering en arbeidsactivering van alcohol- 

en andere druggebruikers 
7 

 
35 

Inrichten van een online infopunt alcohol en 

andere drugs op de gemeentelijke website 
5  25 

Andere: … 2  10 

Weet niet 4 
 

20 

Totaal aantal respondenten: 20 0% 20% 40% 60% 80% 
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9.6 Vroeginterventie en eerstelijnshulp rond alcohol en drugs door gemeenten 

Ook de score van deze component werd berekend op basis van de antwoorden van 1 vraag 

(zie verder sectie a). Enkel de 26 gemeenten die aangaven dat er een aanbod is van zorg en 

begeleiding rond alcohol en/of andere drugs ontvingen deze vraag. De andere gemeenten die 

aangaven geen aanbod hierrond te hebben, scoorden automatisch nul voor deze component.  

Het gemiddelde voor deze component ligt op 1,10 op 10. Aangezien ongeveer drie kwart van 

de gemeenten zegt niet in te zetten op zorg en begeleiding zijn er heel wat nul-scoorders en 

krijgen we een mediaan van 0 op 10. Het maximum ligt op 8.  

Grafiek: score van gemeenten voor ‘vroeginterventie en eerstelijnshulp’.  

 

Wanneer we de gemiddelde scores van gemeentes in verschillende lokale contexten 

(naargelang gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid)  

analyseren en vergelijken met elkaar, zien we verschillen tussen gemeentes met andere 

kenmerken:  

 Ligging: centrumsteden scoren significant hoger (4,40) dan niet-centrumsteden (0,78).  

 Aantal inwoners: gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren significant hoger 

(4,00) dan alle andere categorieën van gemeenten met een lager aantal inwoners  

(< 1,29). 

Hieruit kunnen we opnieuw concluderen dat onder de 26 gemeenten die aangaven een aanbod 

te hebben van zorg en begeleiding rond alcohol en/of drugs, heel wat centrumsteden en 

grotere gemeenten zitten.  
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A) WELK SOORT BEGELEIDING BIEDT DE GEMEENTE AAN ZIJN 
INWONERS?  

85 % van de gemeenten die aangeven een aanbod van zorg en begeleiding te hebben voorzien 

in een doorverwijsaanbod naar de (gespecialiseerde alcohol- en drug-) hulpverlening. Een 

derde voorziet ook zelf in een begeleidingsaanbod zoals bv. een Drugpunt. De gemeente 

verwijst dus meer door dan dat het zelf voorziet in een begeleidingsaanbod.  
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Heeft de gemeente een aanbod om een 

inwoner met alcohol- of drugproblemen 

te begeleiden of door te verwijzen naar 

de gespecialiseerde alcohol- en 

drughulpverlening? (meerdere 

antwoorden mogelijk)  

Totaal % van antwoorden % 

De gemeente heeft geen aanbod om een inwoner 

met a lcohol- of drugproblemen door te verwijzen 
naar de (gespecialiseerde alcohol- of drug-
)hulpverlening of zelf te begeleiden. 

1  4 

De gemeente voorziet een doorverwijsaanbod 
naar de (gespecialiseerde alcohol- en drug-
)hulpverlening. 

22  85 

De gemeente voorziet zelf een begeleidingsaanbod 
(via  bijv. een Drugpunt). 

8  31 

Andere: … 2  8 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 26 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

9.7 Begeleiding rond alcohol en drugs door OCMW’s 

Ook de score van de OCMW’s voor deze component werd berekend op basis van 1 vraag (zie 

verder, sectie a). Deze vraag werd wel aan alle OCMW’s voorgelegd, er was dus vooraf geen 

filtervraag. OCMW’s scoren hierop gemiddeld 6,79 op 10. Met een minimum van 0 tot de 

maximumscore van 10 op 10.  

   Grafiek: score van OCMW voor ‘begeleiding’ 
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Wanneer we de gemiddelde scores van gemeentes in verschillende lokale contexten 
(naargelang gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid)  
analyseren en vergelijken met elkaar, zien we geen verschillen tussen OCMW’s met andere 
kenmerken.  

 
A) WELK SOORT BEGELEIDING BIEDT HET OCMW AAN ZIJN CLIËNTEN OF 

RESIDENTEN?  

84 % van de OCMW’s begeleidt cliënten en residenten met een alcohol- of drugprobleem. 

Slechts 4 OCMW’s doen dit niet. De meeste van hen verwijzen net als gemeenten door naar 

gespecialiseerde hulpverlening. Maar daarnaast zorgt drie kwart van de OCMW’s er ook voor 

dat het probleem bespreekbaar gemaakt wordt. Meer dan de helft werkt ook aan het 

probleembesef en de motivatie van de cliënt of resident. Een derde tracht eveneens een 

inschatting te maken van het probleem en tracht de situatie samen met de cliënt leefbaar te 

houden. Minder dan een vijfde van de OCMW’s begeleidt de cliënten of residenten effectief bij 

het minderen of stoppen.  

Welke taken neemt het OCMW op met 

betrekking tot het begeleiden van 

cliënten of residenten met een alcohol- 

of drugprobleem? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

Totaal % van antwoorden % 

Er worden geen taken opgenomen met 
betrekking tot het begeleiden van 
cl iënten/residenten met een alcohol- of 
drugprobleem. 

4  5 

Doorverwijzen naar gespecialiseerde 

hulpverlening 
62 

 
84 

Probleem bespreekbaar maken 55  74 

Werken aan probleembesef en motivatie 44  59 

Samen met de cl iënt de situatie proberen 
leefbaar houden voor zichzelf en de omgeving 

24  32 

Screenen (inschatten van de problematiek) 23  31 

Begeleiden bij minderen of stoppen met gebruik 13  18 

Andere: 3  4 

Weet niet 8  11 

Totaal aantal respondenten: 74 0% 20% 40% 60% 80% 
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9.8 Totaalscore voor het beleid rond alcohol & drugs van gemeenten 

De totaalscore voor het thema alcohol & drugs wordt voor gemeenten berekend op basis van 

de gewogen som van deze vier componenten: informeren en sensibiliseren, regelgeving en 

handhaving, structurele maatregelen (aanbod) en vroeginterventie en eerstelijnshulp.  

De gemiddelde totaalscore voor het beleid rond alcohol en drugs van gemeentes is 16,62 op 

100. De minimum- en maximumscore liggen respectievelijk op 0 en 79,44 op 100. We stellen 

vast dat nog een groot aantal gemeenten in de buurt van de nul scoren.  

Wanneer we de gemiddelde scores van gemeentes in verschillende lokale contexten 

(naargelang gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid)  

analyseren en vergelijken met elkaar, zien we verschillen tussen gemeentes met andere 

kenmerken:  

 Ligging: centrumsteden scoren significant hoger met 44,84 op 10 dan niet-

centrumsteden (13,88).  

 Aantal inwoners: gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren significant hoger 

(47,53) dan gemeenten uit alle andere categorieën met een lager aantal inwoners 

(< 19,76).  

 Bevolkingsdichtheid: gemeenten met meer dan 1500 inwoners/km² scoren 

significant hoger (45,69) dan alle andere categorieën met lagere bevolkingsdichtheden 

(< 16,89).  

We stellen dus vast dat er grote kloof is tussen de scores van centrumsteden en grote 

gemeenten en de score van minder grote en kleine gemeenten.  

Grafieken: Totaalscore voor het beleid rond alcohol en drugs van gemeenten. 
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9.9 Totaalscore voor het beleid rond alcohol & drugs van OCMW’s 

De totaalscore voor het thema alcohol & drugs wordt voor OCMW’s berekend op basis van de 

gewogen som van deze drie componenten: informeren & sensibiliseren, regelgeving en 

begeleiding (50 %).  

OCMW’s scoren met een gemiddelde van 51,33 op 100 helemaal niet slecht. Toch zien we 

ook nog een 10-tal OCMW’s die tegen de linkerkant van het histogram kleven en erg laag 

scoren (nul of in de buurt van nul). We zien echter ook een OCMW met de maximumscore van 

100 voor zijn alcohol & drugsbeleid.  

Grafieken: Totaalscore voor het beleid rond alcohol en drugs van OCMW’s. 

 

 

Wanneer we de gemiddelde scores van OCMW’s in verschillende lokale contexten (naargelang 

gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid) analyseren en 

vergelijken met elkaar, zien we geen verschillen tussen OCMW’s in gemeenten met meer of 

minder inwoners, een grotere of kleinere bevolkingsdichtheid en gelegen in een centrumstad 

of niet.  
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9.10 Besluit over het beleid rond alcohol & drugs van lokale besturen 

Het gebruik van alcohol, cannabis en andere illegale drugs zoals cocaïne, xtc en speed is in 

iedere Vlaamse stad of gemeente een realiteit. Lokale besturen zijn een evidente partner 

wanneer het aankomt op de preventie en het aanpakken van de sociale gevolgen van alcohol- 

en druggebruik. Naast het inspelen op acute probleemsituaties vraagt een effectieve 

benadering van de alcohol- en drugproblematiek ook om een integrale aanpak. Een dergelijke 

benaderingswijze richt zich op alle factoren die van invloed zijn op gezondheid, veiligheid en 

opvoeding in samenhang met elkaar. Een integrale aanpak betekent bijvoorbeeld dat het 

alcohol- en drugbeleid zich niet alleen op de individuele jongere en probleemgebruiker richt, 

maar ook op hun omgeving. Het lokaal alcohol- en drugbeleid staat op die manier voor een 

langetermijnaanpak in de gemeente op verschillende beleidsdomeinen. 

Een lokaal alcohol- en drugbeleid bevat idealiter een mix van interventies op vier belangrijke 

actieterreinen (componenten):  

 informeren & sensibiliseren,  

 regels & handhaving,  

 structurele maatregelen en  

 vroeginterventie & eerstelijnszorg.  

GEMEENTEBESTUREN 

Ongeveer de helft van de gemeenten geeft aan dat ze het afgelopen jaar geconfronteerd werd 

met middelengerelateerde problemen. De meest voorkomende problemen waar steden en 

gemeenten mee te maken kregen, waren: gebruik op openbare plaatsen, openbare 

dronkenschap, overlast, dealen en geweld of criminaliteit. Deze problemen waren dus niet 

direct gezondheidsgerelateerd, maar hebben eerder een link met veiligheidsproblemen.  

Ondanks het gegeven dat alcohol- en druggebruik een universeel gegeven is, geeft 17 % van 

de gemeenten expliciet aan dat ze niets doet met betrekking tot de alcohol- en 

drugproblematiek. Bijna de helft van deze gemeenten wijdt dit aan beperkte lokale middelen 

om hierrond aan de slag te gaan.  

Informeren & sensibiliseren 

Wat betreft de scores op de verschillende componenten geeft 62 % van de gemeenten aan 

de ze de algemene bevolking informeert en sensibiliseert omtrent de alcohol- en 

drugproblematiek. 50 % doet dit ook naar specifieke bevolkingsgroepen (voornamelijk 

jongeren tussen 13 en 18 jaar). Centrumsteden en grotere gemeenten hebben de voorbije 

drie jaar meer ingezet hebben op informeren & sensibiliseren rond het thema alcohol en andere 

drugs dan andere gemeenten. 

Structurele maatregelen 

18 % van de gemeenten heeft de afgelopen 3 jaar structurele maatregelen genomen 

(horecabeleid, verlichting op donkere plekken, deelname aan een intergemeentelijke 

drugpreventiewerking, oprichting lokaal drugoverleg, …). Hoe meer inwoners, hoe beter een 

stad/gemeente gemiddeld scoort wat betreft het nemen van structurele maatregelen. Ook hier 
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is het verschil tussen centrum- en niet-centrumsteden opvallend groot en kan er gesteld 

worden dat er vooral in deze kleinere steden en gemeenten nog heel wat vooruitgang geboekt 

kan worden.  

Regelgeving en handhaving 

Een kwart van de gemeenten geeft aan dat er in lokale reglementering en/of afspraken zijn 

rond de alcohol- en drugsproblematiek. 27 % geeft ook aan dat er in haar 

beleidsdocumenten/BBC specifieke regels en/of handhavingsmiddelen werden ingeschreven. 

Centrumsteden en grotere gemeenten scoren wederom beter dan niet-centrumsteden en 

kleinere gemeenten.  

Vroeginterventie en eerstelijnshulp 

Voor de basiscomponent vroeginterventie en eerstelijnsgezondheidszorg geeft 23 % van de 

gemeenten aan te beschikken over een aanbod om inwoners met alcohol- of drugproblemen 

door te verwijzen naar de gespecialiseerde hulpverlening. Net als bij de andere componenten 

zien we ook hier dat centrum- en grote steden veel beter scoren dan niet-centrumsteden en 

kleinere gemeenten.  

Algemene conclusie 

Een gevolg van dit alles is dat de totaalscore voor beleidsmatig en integraal werken rond de 

alcohol- en drugproblematiek ook volgens dezelfde logica verloopt: centrumsteden en grote 

steden behalen een betere score dan niet-centrumsteden en kleinere gemeenten. Het 

beleidsmatige en integrale karakter van de aanpak van alcohol- en drugproblemen uit zich 

echter ook in een aantal andere elementen. Zo zien we bijvoorbeeld dat in de helft van de 

gemeenten de voorbije 3 jaar een intersectorale werkgroep rond alcohol en drugs actief was. 

39 % van de gemeenten nam het thema alcohol en drugs op in haar meerjarenplan.  

Ook dienen we bij al deze cijfers de bedenking te formuleren dat veel respondenten het 

antwoord op de desbetreffende vragen schuldig moesten blijven. Zo gaf de helft van de 

respondenten aan niet te weten of er zich in de stad of gemeente alcohol- of druggerelateerde 

problemen voordeden en 37 % wist geen antwoord te formuleren op de vraag of er regels en 

handhavingsmiddelen met betrekking tot de alcohol- en drugproblematiek werden 

ingeschreven in beleidsdocumenten. Wat toch een belangrijk gegeven is om te weten hoe het 

met het beleidsmatig werken rond de alcohol- en drugproblematiek gesteld is binnen een stad 

of gemeente. Dit kan te maken hebben met de functie van de persoon die de enquête invulde. 

Respondenten waren immers voornamelijk gezondheids- of preventieambtenaren (31 %) en 

welzijnsambtenaren of -medewerkers (37 %). Vraag is of zij voldoende zicht hebben op deze 

problematiek en alles wat ermee te maken heeft (cfr. integraal werken). Dit alles heeft 

natuurlijk wel als gevolg dat de vernoemde cijfers waarschijnlijk een vertekend beeld geven 

van de werkelijke situatie.  

Steden en gemeenten worden aangeraden om verschillende interventies op meerdere 

terreinen in te zetten om te werken aan één probleem. Actie op elk afzonderlijk terrein is 

immers essentieel maar op zich niet voldoende om een effectief lokaal alcohol- en drugbeleid 
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te voeren. Uit deze bevraging blijkt dat er nog voornamelijk ingezet wordt op informeren en 

sensibiliseren. Daarenboven komen acties best tot stand vanuit een lokale analyse 

georganiseerd en uitgevoerd door het lokaal overleg. Van groot belang is ook dat de acties die 

de stad of gemeente organiseert zichtbaar zijn: zichtbare acties creëren immers draagvlak, 

houden dit draagvlak levend en geven dynamiek aan het beleid. Slechts door het veelvuldig 

onder de aandacht brengen van een thema kan er belangstelling voor ontstaan. Eenmalige 

info leidt niet tot gedragsverandering of maatschappelijke aanvaarding van de beoogde 

boodschap. Investeren in communicatie is dan ook geen overbodige luxe.  

Of steden en gemeenten aan alle componenten van een integraal beleid kunnen voldoen, 

hangt uiteraard samen met de mogelijkheden, structuur en complexiteit van de steden en 

gemeenten in kwestie. Centrumsteden hebben vaak immers meer mogelijkheden dan niet-

centrumsteden. Kleine(re) steden en gemeenten raden we daarom aan om een 

intergemeentelijke samenwerking op poten te zetten. In dat geval kan er één gedeelde 

drugpreventiewerker aangeworven worden voor de verschillende gemeenten. Financiering 

gebeurt dan enerzijds door de lokale besturen en anderzijds door de provincies. 

OCMW’S  

OCMW’s spelen een belangrijke rol op het vlak van vroeginterventie en eerstelijnszorg, het 

vierde actieterrein van een lokaal alcohol- en drugbeleid. Daarnaast heeft een OCMW idealiter 

ook een uitgewerkt alcohol- en drugbeleid voor de eigen werking en haar cliënten. Daarom 

werden OCMW’s ook bevraagd over regelgeving, begeleiding en preventief aanbod als 

onderdeel van hun alcohol- en drugbeleid. Hoger werden de componentscores voor elk van 

deze drie componenten besproken. De combinatie van de drie componenten leverde een 

totaalscore op voor het alcohol- en drugbeleid van het OCMW. Ook hier werden OCMW’s 

vergeleken naargelang hun de omvang, bevolkingsdichtheid en ligging van de gemeente 

waarin ze gevestigd zijn. 

Informeren en sensibiliseren 

18 % van de respondenten gaf aan geen preventief aanbod te hebben omtrent de alcohol- en 

drugproblematiek voor OCMW-cliënten of residenten. Dit preventief aanbod kan verschillende 

interventies omvatten. De helft van de respondenten stelt informatie ter beschikking in de 

wachtzaal. Bijna de helft geeft (ook) preventieve boodschappen tijdens individuele gesprekken 

met cliënten. Ruim een derde van de OCMW’s organiseert (ook) affiche- en foldercampagnes. 

14 % van de respondenten wist het antwoord op de vraag niet. 

Regelgeving 

Over regelgeving, hebben ongeveer een derde van de OCMW’s regels of afspraken voor hun 

cliënten of residenten over het bezit, gebruik, onder invloed zijn, … van alcohol en/of illegale 

drugs. Iets minder dan de helft van de OCMW’s heeft hierover geen regels of afspraken.  

20 % van de respondenten wist het antwoord op deze vraag niet. 

4 op 10 van de OCMW’s die regels of afspraken voor alcohol en/of illegale drugs specificeert 

deze voor verschillende situaties of plaatsen, bijvoorbeeld de individuele gespreksruimte, de 

groepsruimte en/of publieke ruimte. Drie kwart onder hen heeft procedures om op te treden 
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wanneer deze regels of afspraken voor alcohol niet nageleefd worden en twee derde heeft ook 

dergelijke procedures voor illegale drugs. 

De meeste OCMW’s die regels of afspraken hebben voor alcohol en/of illegale drugs, 

communiceren deze ad hoc wanneer dit nodig is (92 %). Een derde brengt deze afspraken 

ook aan tijdens het eerste gesprek en een kwart van hen hangt ze uit in de wachtzaal of in 

het lokaal.  

Begeleiding  

84 % van de OCMW’s begeleidt cliënten of residenten met een alcohol- of drugprobleem. 

Slechts 4 OCMW’s geven aan geen taken op te nemen met betrekking tot het begeleiden van 

cliënten of residenten met een alcohol- of drugprobleem. 11 % van de respondenten wist het 

antwoord op deze vraag niet. 

Het begeleidingsaanbod omvat steeds het doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening. 

Daarnaast zorgt driekwart van de OCMW’s er ook voor dat het probleem bespreekbaar 

gemaakt wordt en werkt meer dan de helft eveneens aan het probleembesef en de motivatie 

van de cliënt of resident. Een derde gaat ook screenen om een inschatting te maken van het 

probleem. Eveneens een derde tracht de situatie samen met de cliënt leefbaar te houden. 

Ongeveer een vijfde van de OCMW’s begeleidt de cliënten of residenten ook effectief bij het 

minderen of stoppen.  

Algemene conclusie  

De meeste OCMW’s hebben binnen hun werking aandacht voor de alcohol- en 

drugproblematiek. Gezien de dienstverlening die het OCMW traditioneel biedt, is het niet 

verwonderlijk dat er vooral wordt ingezet op de component begeleiding. De helft van de 

OCMW’s voorziet ook een preventief aanbod en een derde heeft ook een uitgewerkte 

regelgeving voor zijn cliënten en residenten.  

Ook hier dienen we er rekening mee te houden dat een deel van de respondenten het 

antwoord op de vragen schuldig moest blijven, vooral bij de vragen over regelgeving. Dit kan 

voor een vertekening gezorgd hebben. De mate waarin aandacht gegeven wordt aan het 

alcohol- en drugthema kan ook verschillen naargelang het type werking binnen een OCMW 

(bijvoorbeeld sociale dienst versus een woonzorgcentrum met een ander type dienstverlening 

en doelpubliek). Hierover geeft deze bevraging geen informatie.  

Globaal gezien kunnen we wel stellen dat er nog heel wat groeimarge is bij de OCMW’s om 

een volwaardig alcohol- en drugbeleid te voeren. Om een effectief alcohol- en drugbeleid te 

voeren, is het immers aangewezen om verschillende strategieën tegelijk in te zetten. De 

verschillende componenten van een beleid versterken elkaar.  

In tegenstelling tot het lokaal alcohol- en drugbeleid gevoerd door de gemeente, zien we geen 

significante verschillen in score op de verschillende componenten of in de totaalscore voor het 

alcohol- en drugbeleid tussen OCMW’s in gemeenten met meer of minder inwoners, een 

grotere of kleinere bevolkingsdichtheid en gelegen in een centrumstad of niet.  
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10 Resultaten van het beleid rond mentaal welbevinden bij lokale 

besturen  

Voeren de lokale besturen in Vlaanderen een kwaliteitsvol beleid rond mentaal welbevinden? 

Om op deze vraag een antwoord te formuleren, wordt per gemeente een totaalscore van het 

gezondheidsbeleid voor het thema ‘mentaal welbevinden’ gemaakt. In de bevraging worden 

vier onderdelen (ook wel componenten genoemd) bevraagd die garant staan voor een 

kwaliteitsvol beleid omtrent mentaal welbevinden: 

 Informeren en sensibiliseren rond mentaal welbevinden: op welke manier wordt 

rond mentaal welbevinden geïnformeerd en gesensibiliseerd? Naar welke prioritaire 

doelgroepen werd dit gedaan? Wat werd er concreet gedaan om te informeren en 

sensibiliseren? Welke acties, projecten en methodieken werden gebruikt om te 

informeren? 

 Reglementering rond mentaal welbevinden: wordt het draaiboek suïcidepreventie 

gebruikt?  

 Structurele maatregelen om mentaal welbevinden te bevorderen: welke 

structurele maatregelen werden ingezet? Welke acties, projecten en methodieken 

werden gebruikt om in te spelen op het structurele? 

 Zorg en begeleiding rond mentaal welbevinden: welke vorm van zorg en 

begeleiding wordt aangeboden door het lokaal bestuur? Welke acties, projecten en 

methodieken werden gebruikt om mensen te begeleiden?  

Voor elk van deze onderdelen wordt eveneens een score (= componentscore) berekend en 

worden de antwoorden op de vragen besproken. 

Voor zowel de component- als totaalscores wordt bekeken of er betekenisvolle verschillen zijn 

tussen lokale besturen met verschillende gemeentekenmerken (naar aantal inwoners, 

bevolkingsdichtheid en gelegen in centrumsteden of niet). Voeren grotere lokale besturen 

bijvoorbeeld een kwaliteitsvoller beleid? 

We vroegen de lokale besturen ook naar hun eigen inzichten over wat zij de voorbije drie jaar 

gedaan hebben om het mentaal welbevinden van hun inwoners te verbeteren. Deze vraag telt 

echter niet mee voor de scores van de componenten, omdat deze enkel dient om de 

respondenten toe te leiden naar de juiste vervolgvragen. Hieronder volgen de resultaten.  

11 % van de gemeenten en toch 22 % van de OCMW’s geven aan niets te hebben gedaan 

rond mentaal welbevinden en veerkracht de voorbije drie jaar. Een derde van deze OCMW’s 

geeft beperkte lokale middelen als reden aan. Andere redenen die ook aangehaald werden 

door het OCMW, zijn: politieke keuze (2 respondenten), geen expertise (3x), 

gezondheid/gezondheidsthema is op dit moment geen prioriteit (2x), moeilijkheden bij het 

bepalen van doelstelling rond mentaal welbevinden (1x), er ging aandacht naar andere 

gezondheidsthema’s dan mentaal welbevinden (1x), grote tijdsinvestering (1x) en 

gemeentebestuur volgt dit op (1x). 42 % van de gemeenten die niets gedaan hebben rond 

mentaal welbevinden gaven ‘geen expertise’ en ‘beperkte lokale middelen’ aan als reden.  
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De andere gemeenten zetten in de eerste plaats in op informatie en sensibilisatie naar de 

algemene bevolking (69 %), en in de tweede plaats naar prioritaire doelgroepen (41 %). Bij 

OCMW’s is het andersom: er zijn meer OCMW’s die sensibiliseren naar prioritaire doelgroepen 

(57 %) dan naar de algemene bevolking (46 %).  

17 % van de gemeenten en 14 % van de OCMW’s geven aan een aanbod te hebben en 

structurele maatregelen te nemen rond mentaal welbevinden en veerkracht. Een 

reglementering of afspraken hierrond komt slechts sporadisch voor. Een aanbod van zorg en 

begeleiding zien we dan weer meer: bij 18 % van de gemeenten en 16 % van de OCMW’s.  

 

Samengevat kunnen we zeggen dat er iets meer gemeenten dan OCMW’s de voorbije drie jaar 

ingezet hebben op mentaal welbevinden. Gemeenten doen dit door vooral in te zetten op 

sensibilisatie van de algemene bevolking. OCMW’s zetten dan weer meer in op prioritaire 

doelgroepen. Afspraken of een reglementering rond mentaal welbevinden komt zelden voor, 

structurele maatregelen en een zorg- en begeleidingsaanbod bij ongeveer 15 % van de lokale 

besturen. Om op een duurzame manier iets te doen aan het mentaal welbevinden van de 

bevolking is het echter nodig om dit thema structureel aan te pakken. Eén losstaande 

sensibiliserende actie zal immers weinig kunnen betekenen. Er is daarom meer aandacht nodig 

voor structurele maatregelen, afspraken en een zorg- en begeleidingsaanbod.  

In wat volgt, worden de scores berekend op de vier verschillende componenten: informeren 

& sensibiliseren, reglementering, structurele maatregelen en zorg & begeleiding. Hierin wordt 

gepeild naar wat zij objectief doen rond de componenten, eerder dan wat ze er zelf onder 

verstaan.  

10.1 Informeren en sensibiliseren rond mentaal welbevinden 

91 gemeenten (van de 113) en 53 OCMW’s (van de 74) gaven aan te informeren en 
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sensibiliseren naar de algemene bevolking en/of prioritaire doelgroepen. Aan deze gemeenten 

en OCMW’s werden enkele vragen voorgelegd, om op die manier een inschatting te kunnen 

maken van de kwaliteit van deze component. En zo wordt een berekening gemaakt van de 

score voor de component informeren en sensibiliseren. Gemeenten en OCMW’s die niet 

informeren en sensibiliseren scoren automatisch nul hiervoor.  

10.1.1  Score gemeentes  

De gemeenten scoren een gemiddelde van 2,10 op 10 voor informeren en sensibiliseren over 

mentaal welbevinden en veerkracht. Het histogram laat zien dat er nog heel wat gemeenten 

rond de nul scoren. Toch zijn er gemeenten die reeds hoger scoren, met een maximum van 

7,35. Deze score werd bekomen door de antwoorden op 4 vragen te combineren (zie verder, 

sectie a tot c).  

Grafieken: score voor ‘informeren en sensibiliseren’. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts)  

  
Wanneer we de gemiddelde scores van gemeentes in verschillende lokale contexten 

(naargelang gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid)  

analyseren en vergelijken met elkaar, zien we dat er geen verschillen zijn tussen groepen van 

gemeenten voor de mate waarin geïnformeerd en gesensibiliseerd wordt rond mentaal 

welbevinden. Centrumsteden en grotere gemeenten verschillen dus niet in score van niet-

centrumsteden en kleinere gemeenten.  

10.1.2  Score OCMW’s 

De OCMW’s hebben een iets lagere score voor informeren & sensibiliseren dan de gemeenten, 

met een gemiddelde van 1,58 op 10 (gemeenten scoren 2,10). Dit kunnen we verklaren 

omdat er verhoudingsgewijs meer OCMW’s zijn die nul scoren. Dit is ook logisch aangezien er 

meer OCMW’s aangaven niet ingezet te hebben op informeren en sensibiliseren. Het maximum 

bij OCMW’s ligt op 6,2.  

Wanneer we de gemiddelde scores van gemeentes met verschillende kenmerken (naargelang 

gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid) analyseren en 

vergelijken met elkaar, zien we geen significante verschillen voor de score van informeren en 

sensibiliseren rond mentaal welbevinden en veerkracht.  
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A) OP WELKE PLAATSEN WORDEN INWONERS GESENSIBILISEERD EN 
GEÏNFORMEERD OVER MENTAAL WELBEVINDEN?  

Net zoals voor de andere thema’s zien we dat de gemeenten die informeren en sensibiliseren 

over mentaal welbevinden en veerkracht dit vooral doen op de klassieke plaatsen zoals het 

gemeentehuis (en administratieve diensten) (73 %), de bibliotheek (56 %) en OCMW-diensten 

(54 %). De helft van de gemeenten doet dit ook in het cultureel centrum of het 

gemeenschapscentrum (47 %).  

OCMW’s doen dit vooral in hun eigen ambulante diensten (91 %) zoals de sociale dienst, het 

dienstencentrum, het sociaal restaurant, … Met een ruimte achterstand komen op de tweede 

plaats de residentiële diensten van het OCMW (36 %), zoals de woonzorgcentra, en de 

bibliotheek (32 %). Een vijfde van de OCMW’s informeert ook op andere openbare diensten. 

Maar minder dan 20 % van de OCMW’s informeert op andere plaatsen dan deze hierboven 

besproken.  

Op welke plaatsen en bij welke 
gelegenheden informeerde en 
sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar de 

inwoners rond veerkracht en mentaal 
welbevinden? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

gemeenten 

Totaal % van antwoorden % 

Gemeentehuis / administratieve diensten 66  73 

Bibliotheek 51  56 

OCMW-diensten 49  54 

Cultureel centrum of gemeenschapscentrum 43  47 

Andere vri jetijdsdiensten 26  29 

Sportinfrastructuur 23  25 

Andere openbare gemeentelijke diensten 22  24 

Evenementen 14  15 

Jeugdhuis 9  10 

Kinderopvang 7  8 

Speelpleinwerking 3  3 

Andere: … 19  21 

Weet niet 1  1 

Totaal aantal respondenten: 91 0% 20% 40% 60% 80% 
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Op welke plaatsen en bij welke 

gelegenheden informeerde en 
sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar de 
inwoners rond veerkracht en mentaal 

welbevinden? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

OCMW’s 

Totaal % van antwoorden % 

OCMW-ambulante diensten (sociale dienst, 

dienstencentrum, sociaal huis, sociaal 
restaurant, ...) 

48  91 

OCMW res identiële diensten (woon- en 
zorgcentra, rust- en verzorgingstehuis, 
ziekenhuis, serviceflats, ...) 

19  36 

Bibliotheek 17  32 

Andere openbare diensten 11  21 

Cultureel centrum of gemeenschapscentrum 8  15 

Andere vri jetijdsdiensten 7  13 

Sportinfrastructuur 7  13 

Jeugdhuis 5  9 

Res identiële diensten buiten OCMW (autonome 
woon- en zorgcentra, ziekenhuis, opvang, 
gevangenis, ...) 

5  9 

Evenementen 4  8 

Speelpleinwerking 2  4 

Kinderopvang 2  4 

Andere: … 9  17 

Weet niet 0 
 

0 

Totaal aantal respondenten: 53 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

B) NAAR WELKE PRIORITAIRE DOELGROEPEN WORDT GEÏNFORMEERD EN 
GESENSIBILISEERD?  

Aan de 46 gemeenten en de 42 OCMW’s die aangaven de voorbije drie jaar te sensibiliseren 

naar prioritaire doelgroepen, werd gevraagd naar welke doelgroepen zij dit deden.  

Gemeenten focussen voor dit thema ook sterk op ouderen: 91 % van de gemeenten die 

sensibiliseren naar prioritaire doelgroepen doen dit naar ouderen. Op de gedeelde tweede 

plaats zien we mensen in armoede en gezinnen (beide 48 %). Uit de cijfers blijkt dat er naar 

heel diverse doelgroepen gesensibiliseerd wordt rond dit thema. Zo worden ook de jongeren 

(13 - 18 jaar) niet vergeten: 4 op 10 gemeenten sensibiliseert naar jongeren over veerkracht 

en mentaal welbevinden.  
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Ook OCMW’s focussen op ouderen voor dit thema (71 %). Zij komen op de tweede plaats, 

na de OCMW-cliënten (86 %). De helft van de OCMW’s sensibiliseert ook naar mensen in 

armoede, alsook 40 % naar de eigen OCMW-residenten. Naar andere doelgroepen wordt 

vanuit het OCMW minder gesensibiliseerd over veerkracht en mentaal welbevinden (<20 %).  

Welke prioritaire doelgroepen informeerde 
en sensibiliseerde u rond veerkracht en 
mentaal welbevinden? Meerdere 

antwoorden mogelijk.  

Gemeenten 

Totaal % van antwoorden % 

Ouderen 42  91 

Mensen in armoede 22  48 

Gezinnen 22  48 

Jongeren (13-18 jaar) 19  41 

Cl iënten/individuële hulpvragers OCMW en 
gemeenten 

17  37 

Kinderen (3-12 jaar) 15  33 

Werkende bevolking 13  28 

Res identen (in autonome woon- en zorgcentra, 
ziekenhuis, opvang, gevangenis, ...) 

11  24 

Studenten 7  15 

Personen met een migratie-achtergrond 6  13 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 4  9 

Personen met een beperking (fysisch en mentaal) 4 
 

9 

Zwangere vrouwen 1  2 

Andere: … 5  11 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 46 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

  

Welke prioritaire doelgroepen informeerde 
en sensibiliseerde u rond veerkracht en 
mentaal welbevinden? Meerdere 

antwoorden mogelijk.  

OCMW’s 

Totaal % van antwoorden % 

OCMW-cl iënten of bezoekers van ambulante 

diensten (sociale dienst, dienstencentrum, sociaal 
huis, sociaal restaurant, ...) 

36  86 
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Welke prioritaire doelgroepen informeerde 

en sensibiliseerde u rond veerkracht en 
mentaal welbevinden? Meerdere 
antwoorden mogelijk.  

OCMW’s 

Totaal % van antwoorden % 

Ouderen 30  71 

Mensen in armoede 21  50 

OCMW res identen (woon- en zorgcentra, rust- en 

verzorgingstehuis, ziekenhuis, serviceflats, ...) 
17 

 
40 

Werkende bevolking 8  19 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 7  17 

Personen met een migratie-achtergrond 7  17 

Gezinnen 6  14 

Jongeren (13-18 jaar) 5  12 

Kinderen (3-12 jaar) 3  7 

Personen met een beperking (fysisch en mentaal) 2 
 

5 

Res identen buiten OCMW (autonome woon- en 
zorgcentra, ziekenhuis, opvang, gevangenis, ...) 

2  5 

Studenten 1  2 

Zwangere vrouwen 1  2 

Andere: … 2  5 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 42 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

C) WAT WERD GEDAAN OM DE INWONERS TE SENSIBILISEREN EN TE 
INFORMEREN ROND MENTAAL WELBEVINDEN? WELKE ACTIES, 
PROJECTEN OF METHODIEKEN WERDEN GEBRUIKT?  

Aan alle 91 gemeenten en 53 OCMW’s werd gevraagd wat zij dan precies deden om hun 

inwoners te informeren en sensibiliseren rond veerkracht en mentale gezondheid.  

Uit de staafdiagram blijkt dat gemeenten vooral acties organiseerden in het kader van Fit in 

je Hoofd en NokNok (69 %) en infosessies over geestelijke gezondheid organiseerden  

(54 %). Er worden ook spontaan veel andere acties gegeven die niet opgesomd waren, zoals 

de rode neuzen actie en de week van de geestelijke gezondheid. Aan de actie ‘Ooit al zo 

gereageerd’ wordt weinig deelgenomen.  

OCMW’s organiseren minder infosessies over geestelijke gezondheid en organiseren ook 

minder acties in kader van Fit in je Hoofd en NokNok. ‘Oe ist’ is een uitwerking van de stap  
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2 van Fit in je Hoofd: ‘praat erover’. Omdat ‘Oe ist’ een West-Vlaamse campagne is, en enkel 

in West-Vlaanderen aangeboden wordt, is het hoge deelnemerscijfer (26 %) voor deze actie 

wel opvallend. De deelname van OCMW’s aan ‘Oe ist’ is dan ook weer groter dan van 

gemeenten (26 %). Ook OCMW’s gevenveel andere lokale acties die gedaan werden om de 

bevolking te informeren en sensibiliseren. enkele voorbeelden: praatcafé over dementie, 

zilverwijzer, beweegtussendoortjes op school, …  

 

Aan alle lokale besturen (101 gemeenten en 58 OCMW’s) die aangaven iets gedaan te hebben 

rond mentaal welbevinden de voorbije drie jaar werd gevraagd aan welke projecten en 

activiteiten zij deelnamen. Deze vraag telt mee voor drie componenten: informeren & 

sensibiliseren, structurele maatregelen en zorg & begeleiding. Binnen de component 

informeren & sensibiliseren tellen de antwoorden over alle projecten mee (met uitzondering 

van de doorverwijsgids Geestelijke Gezondheid).  

Fit in je Hoofd is met grote voorsprong met 62 % van de gemeenten en 57 % van de OCMW’s 

het meest populaire project. Daarna komen Zilverwijzer en Fit in je Hoofd voor senioren. 

NokNok doet het ook niet slecht met 21 % van de gemeenten.  

Gemeenten nemen over het algemeen meer deel aan de projecten dan OCMW’s, met 

uitzondering van de Goed Gevoel Stoel waaraan 19 % van de OCMW’s deelneemt en slechts 

13 % van de gemeenten. Niet geheel onlogisch aangezien de Goed Gevoel Stoel zich richt 

naar mensen uit kwetsbare groepen, en dit meer het doelpubliek is van de OCMW’s. Ook de 

Doorverwijsgids Geestelijke Gezondheid wordt meer in OCMW’s gebruikt.  

Positief is dat ook heel wat andere (lokale) acties opgesomd worden rond veerkracht en 

mentaal welbevinden, zoals complimentendag, theatervoorstellingen, organisatie van 

volkstuinen, … 
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10.2 Reglementering rond mentaal welbevinden  

We zagen reeds eerder in dit hoofdstuk dat slechts 3 gemeenten en 1 OCMW aangaven 

afspraken of een reglementering te hebben rond veerkracht en mentaal welbevinden. Enkel 

aan deze gemeenten en OCMW werd gevraagd welke reglementering en afspraken de voorbije 

drie jaar ingevoerd waren (mogelijke antwoorden: ‘draaiboek suïcidepreventie’, ‘andere: ...’, 

of ‘weet niet’). Dit was de enige vraag waarmee de score voor de component reglementering 

berekend werd. 
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10.2.1  Score OCMW’s 

Het OCMW gaf echter aan geen antwoord te kennen op deze vraag. Hiermee scoort het OCMW 
in het totaal voor de component reglementering 0 punten. 

10.2.2  Score gemeente  

Van de 3 gemeenten kent ook 1 gemeente het antwoord op deze vraag niet, de andere twee 

geven volgende zaken aan: draaiboek suïcidepreventie en een reglement voor het aanvragen 

van sprekers voor de organisatie van psycho-educatieve sessies. Dit brengt de gemiddelde 

score voor gemeenten op 0,09.  

10.3 Structurele maatregelen om mentaal welbevinden te bevorderen 

19 gemeenten en 10 OCMW’s gaven aan een aanbod te hebben rond mentaal welbevinden 

dat als structurele maatregel werd ingezet. Aan hen werd gevraagd welke zaken rond mentaal 

bevinden aangeboden werden en als structurele maatregelen ingezet werden de voorbije drie 

jaar. 

De score voor deze component wordt berekend op basis van twee vragen (zie verder, sectie 

a), alsook op de vraag over de deelname aan projecten en activiteiten (zie deel over 

component informeren & sensibiliseren, sectie d). De gemeenten en OCMW’s die aangaven 

geen structurele maatregelen te hebben genomen de voorbije drie jaar, scoren automatisch 

nul.  

10.3.1 Score gemeentes  

De gemiddelde score van gemeenten voor de component aanbod komt op 1,13 op 10. Het 

histogram laat zien dat heel wat gemeenten 0 scoren (omdat zij aangaven niet in te zetten op 

deze component), met een maximum van 5,96.  

Wanneer we de gemiddelde scores van gemeentes in verschillende lokale contexten 

(naargelang gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid)  

analyseren en vergelijken met elkaar, zien we dat gemeentes met een verschillende 

bevolkingsdichtheid anders inzetten op het aanbieden van structurele maatregelen:  

 Bevolkingsdichtheid: gemeenten met een bevolkingsdichtheid van meer dan 1500 

inwoners per km² scoren significant hoger (2,65) dan gemeenten met minder dan 500 

inwoners/km² (1,02) én dan gemeenten met 500 tot 1000 inwoners/km² (0,84).  
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Grafiek: score voor ‘aanbod’ bij gemeenten (links) en OCMW’s (rechts).  

  

 

10.3.2  Score OCMW’s 

Omdat slechts 10 OCMW’s aangaven in te zetten op dit onderdeel, zien we ook een erg lage 

gemiddelde score van 0,88 op 10. Het maximum ligt op 5,39.  

Wanneer we de gemiddelde scores van gemeentes in verschillende lokale contexten 

(naargelang gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid)  

analyseren en vergelijken met elkaar, zien we voor OCMW’s geen verschillen in score tussen 

verschillende types OCMW’s.  

A) WELKE STRUCTURELE MAATREGELEN WERDEN INGEZET OM HET 
MENTAAL WELBEVINDEN VAN DE INWONERS TE BEVORDEREN?  

Aan de 19 gemeenten en 10 OCMW’s die aangaven een aanbod te hebben rond mentaal 

welbevinden, werd gevraagd welke structurele maatregelen dit zijn, die ingezet werden naar 

de bevolking de voorbije drie jaar. Omdat de aantallen die deze vraag invulden laag liggen, 

moeten de percentages echter voorzichtig geïnterpreteerd worden.  

Gemeenten en OCMW’s zetten beide het meeste in op het aanbieden van laagdrempelige 

ontmoetingsplaatsen en bewegingsmogelijkheden (84 % van deze gemeenten of 16 

gemeenten en 9 van de 10 OCMW’s). 6 van de 10 OCMW’s hebben ook een dorpsrestaurant 
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en 5 van de 10 OCMW’s zetten in op een veilige omgeving. Ook volkstuinen werden nog relatief 

vaak aangeduid door zowel gemeenten (37 % of 7 gemeenten) als OCMW’s (4 van de 10 

OCMW’s). 4 gemeenten en 3 OCMW’s duidden ook nog ‘andere’ aan, zoals organiseren van 

acties in het dienstencentrum, de ondersteuning van buurtwerking, organisatie van een 

eerstelijnspsycholoog etc. 

 

 

B) WELKE ACTIES, PROJECTEN OF METHODIEKEN WERDEN GEBRUIKT OM 
HET STRUCTUREEL AANBOD ROND MENTAAL WELBEVINDEN TE 
VERBETEREN? 

Aan alle lokale besturen (101 gemeenten en 58 OCMW’s) die aangaven iets gedaan te hebben 

rond mentaal welbevinden de voorbije drie jaar werd gevraagd aan welke projecten en 

activiteiten zij deelnamen. Deze vraag telt mee voor drie componenten: informeren & 

sensibiliseren, structurele maatregelen en zorg & begeleiding. Binnen de structurele 

maatregelen tellen 9 projecten mee (dit zijn alle projecten met uitzondering van Te Gek, 

Warme Steden en Anders is mijn buur heel gewoon). Voor de beschrijving van deze grafiek 

verwijzen we naar sectie c van de bespreking van de component informeren & sensibiliseren.  
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10.4 Zorg en begeleiding rond mentaal welbevinden  

Slechts 20 gemeenten en 12 OCMW’s (van de 113 gemeenten en 74 OCMW’s) gaven aan de 

voorbije drie jaar een aanbod zorg en begeleiding te hebben rond veerkracht en mentaal 

welbevinden. Aan deze 20 gemeenten en 12 OCMW’s werd gevraagd wat dit aanbod precies 

omvat.  

10.4.1 Score gemeenten 

De gemeenten scoren gemiddeld 0,41 op 10 voor deze component. We zien een groot aantal 

gemeenten aan de linker kant van het histogram. Het groot aantal nul-scoorders verklaart de 

lage gemiddelde score. Een gemeente scoort met een maximum van 6,43. De score van deze 

component wordt berekend op basis van de antwoorden van 2 vragen (zie verder, sectie a  

en b).  

Wanneer we de gemiddelde scores van gemeentes met verschillende kenmerken (naargelang 

gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid) analyseren en 

vergelijken met elkaar, zien we dat deze gemeentekenmerken geen invloed hebben op de 
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mate waarin de gemeentes zorg en begeleiding omtrent mentaal welbevinden aanbieden aan 

hun inwoners.  

Grafiek: score voor ‘zorg en begeleiding’ bij gemeenten (links) en OCMW’s (rechts).  

  

 

10.4.2  Score OCMW’s 

Hoewel er minder OCMW’s aangaven structurele maatregelen te hebben genomen, scoren de 

OCMW’s toch net iets beter dan de gemeenten, met een gemiddelde van 0,70 op 10 en een 

maximum van 7,5 op 10.  

A) WELKE VORM VAN ZORG EN BEGELEIDING WERD AANGEBODEN DOOR 
HET LOKAAL BESTUUR?  

Aan deze 20 gemeenten en 12 OCMW’s werd gevraagd wat het aanbod zorg en begeleiding 

rond mentaal welbevinden en veerkracht bevatte de voorbije drie jaar. Omwille van het kleine 

aantal dat deze vraag invulde, moeten de percentages uit de grafiek met voorzichtigheid 

geïnterpreteerd worden.  

Uit de staafdiagram blijkt ook dat het OCMW een groter aanbod zorg en begeleiding heeft dan 

gemeenten: zo biedt 75 % een begeleidingstraject aan en komt meer dan de helft tussen bij 

consultaties bij een psycholoog.  

Gemeenten en OCMW’s zetten beide zelden in op tussenkomst bij vraag tot zoeken van 

psychologische hulp in kader van een leefcontract.  
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B) WELKE ACTIES, PROJECTEN OF METHODIEKEN WERDEN GEBRUIKT 
OM INWONERS TE BEGELEIDEN?  

Aan alle lokale besturen (101 gemeenten en 58 OCMW’s) die aangaven iets gedaan te hebben 

rond mentaal welbevinden de voorbije drie jaar werd gevraagd aan welke projecten en 

activiteiten zij deelnamen. Deze vraag telt mee voor drie componenten: informeren & 

sensibiliseren, structurele maatregelen en zorg & begeleiding. Binnen de component zorg & 

begeleiding telt enkel het antwoord op de ‘Doorverwijsgids Geestelijke Gezondheid’ mee.  

In het algemeen stellen we vast dat de doorverwijsgids gezondheid door niet veel lokale 

besturen gebruikt wordt: door slechts 4 % van de gemeenten en 9 % van de OCMW’s. De 

doorverwijsgids wordt meer door de OCMW’s gebruikt dan door gemeenten.  
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10.5 Totaalscore voor het beleid rond mentaal welbevinden bij lokale besturen  

De totaalscore voor het thema mentaal welbevinden wordt voor lokale besturen berekend op 

basis van de gewogen som van deze vier componenten: informeren en sensibiliseren, 

reglementering en afspraken, aanbod en structurele maatregelen en zorg en begeleiding 

(20 %). De component aanbod en structurele maatregelen weegt het zwaarste door.  

10.5.1 Totaalscore gemeenten 

De gemiddelde totaalscore voor het beleid rond mentaal welbevinden van gemeentes is 11,73 

op 100. De minimum- en maximumscore liggen respectievelijk op 0 en 43,33 op 100. We 

stellen vast dat nog een groot aantal gemeenten nul en in de buurt van nul scoren. Dit komt 

omdat er nog weinig ingezet wordt op de component reglementering. Maar er is zeker ook 

nog groeimarge voor zorg en begeleiding en structurele maatregelen.  

Wanneer we de gemiddelde scores van gemeentes met verschillende kenmerken (naargelang 
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gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid) analyseren en 

vergelijken met elkaar, zien we dat deze gemeentekenmerken geen invloed uitoefenen op de 

aangeboden zorg en begeleiding door de gemeente. Kortom, er is dus geen kloof tussen 

centrumsteden en andere steden en gemeenten.  

Grafieken: Totaalscore voor het beleid rond mentaal welbevinden. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts).  

 

 

10.5.2 Totaalscore OCMW’s 

OCMW’s scoren iets lager dan gemeenten voor hun beleid rond mentaal welbevinden: 

gemiddeld 9,65 op 100, met een minimum van 0 en een maximum van 44,45 op 100.  

Wanneer we de gemiddelde scores van gemeentes in verschillende lokale contexten 

(naargelang gelegen in centrumstad of niet, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid)  

analyseren en vergelijken met elkaar, zien we dat deze gemeentekenmerken geen invloed 

uitoefenen op de aangeboden zorg en begeleiding door het OCMW. Anders gezegd, er is dus 

geen kloof tussen OCMW’s in centrumsteden en andere steden en gemeenten.  
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10.6 Besluit over het beleid rond mentaal welbevinden van lokale besturen 

Ongeveer 9 op 10 van de steden en 8 op 10 van de OCMW’s geeft aan op een of andere 

manier in te zetten op mentaal welbevingen. Lokale besturen focussen vooral op het 

sensibiliseren & informeren voor het thema mentaal welbevinden. Inzetten op structurele 

maatregelen en in een zorg- en begeleidingsaanbod gebeurt slechts in 15 % van de lokale 

besturen. Afspraken of een reglementering rond mentaal welbevinden komt zelden voor.  

Ongeveer de helft van de lokale besturen die niet inzet op mentaal welbevinden, geef t aan dat 

een ‘gebrek aan expertise’ en ‘beperkte lokale middelen’ hierin bepalend zijn.  

Informeren & sensibiliseren 

Zowel gemeenten als OCMW’s sensibiliseren over mentaal welbevinden naar de algemene 

bevolking en prioritaire doelgroepen.  

Gemeenten focussen voor het thema mentaal welbevinden sterk op ouderen. Maar liefst 9 op 

de 10 gemeenten die sensibiliseren naar prioritaire doelgroepen doen dit naar ouderen. Maar 

daarnaast worden ook andere doelgroepen niet vergeten: zo sensibiliseert een groot deel van 

de gemeenten ook naar mensen in armoede, naar gezinnen, en naar jongeren.  

En ook OCMW’s focussen op ouderen: 7 op de 10 OCMW’s die sensibiliseren naar prioritaire 

doelgroepen doen dit naar ouderen. Ouderen komen zo op de tweede plaats bij OCMW’s, na 

hun eigen OCMW-cliënten. Vermoedelijk zit er een grote overlap tussen beide groepen en 

behoren heel wat OCMW-cliënten tot de doelgroep ouderen.  

Reglementering 

Zo goed als geen gemeenten en OCMW’s zetten in op deze component. Hier is dus nog heel 

veel groei mogelijk.  

Structurele maatregelen 

Slechts een beperkt aantal gemeenten en OCMW’s gaf aan in te zetten op structurele 

maatregelen om het mentaal welbevinden bij de bevolking te verbeteren. Uit de bevraging 

blijkt dat er in verschillende steden en OCMW’s wel laagdrempelige initiatieven bestaan die 

een positieve invloed hebben op het mentaal welbevinden van de bevolking, maar het lijkt 

erop dat een structureel aanbod rond geestelijke gezondheidsbevordering in de meeste steden 

en OCMW’s ontbreekt. Structurele maatregelen die vaak aangeduid werden en die een invloed 

hebben op mentaal welbevinden zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen en 

bewegingsmogelijkheden. Ook dorpsrestaurants en volkstuintjes worden genoemd.  

Zorg en begeleiding 

Slechts een beperkt aantal gemeenten (18 %) en OCMW’s (16 %) geeft aan in te zetten op 

de component zorg en begeleiding. Zo wordt de doorverwijsgids Geestelijke Gezondheid door 

niet veel gemeenten en OCMW’s gebruikt. De doorverwijsgids wordt echter wel door meer 

OCMW’s dan gemeenten gebruikt.  
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De OCMW’s die wel een aanbod rond zorg & begeleiding hebben, zijn hierin sterker dan de 

gemeenten. 3 op vier van deze OCMW’s biedt bijvoorbeeld begeleidingstrajecten aan en 6 op 

10 van deze OCMW’s komt tussen bij consultaties bij een psycholoog in het kader van 

aanvullende steun.  

Algemene conclusie 

Uit deze bevraging kunnen we concluderen dat er in het algemeen nog veel verbetering 

mogelijk is in de werking rond mentaal welbevinden in lokale besturen. In de meeste 

steden/gemeenten en OCMW’s worden er wel degelijk inspanningen geleverd om de bevolking 

te informeren en te sensibiliseren omtrent geestelijke gezondheid. Zowel de algemene 

bevolking als specifieke doelgroepen worden hierin aangesproken. Er wordt echter veel minder 

ingezet op de componenten reglementering, structurele maatregelen en zorg en begeleiding. 

Toch, in vele lokale besturen lijkt een structureel beleid rond het thema geestelijke gezondheid 

te ontbreken en nét dit is van belang om echt een verschil te maken. Belangrijke redenen om 

niet rond geestelijke gezondheid te werken zijn gebrek aan expertise en beperkte lokale 

middelen. Inspanningen om het uitwerken van een beleid rond mentale gezondheid te 

faciliteren door bijvoorbeeld het aanbieden van laagdrempelige methodieken, hebben mogelijk 

een positief effect. In elk geval is er nog heel wat werk aan de winkel!   
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11 Resultaten van het beleid rond valpreventie bij lokale besturen 

Voeren de lokale besturen in Vlaanderen een kwaliteitsvol beleid rond valpreventie? 

Om op deze vraag een antwoord te formuleren wordt per gemeente een totaalscore van het 

gezondheidsbeleid voor het thema ‘valpreventie’ gemaakt. In de bevraging worden drie 

onderdelen (ook wel componenten genoemd) bevraagd die garant staan voor een kwaliteitsvol 

beleid omtrent het beperken van het vallen: 

 Informeren en sensibiliseren rond valpreventie: wat is er gebeurd om inwoners 

te informeren en sensibiliseren rond valpreventie? Op welke plaatsen wordt 

geïnformeerd en gesensibiliseerd? Naar welke prioritaire doelgroepen werd dit gedaan? 

Werd er deelgenomen aan projecten of activiteiten rond valpreventie?  

 Reglementering rond valpreventie: welke regels en afspraken werden gemaakt 

rond valpreventie?  

 Aanbod om vallen te beperken: welke structurele maatregelen werden genomen 

om vallen te beperken? 

Voor elk van deze onderdelen wordt eveneens een score (= componentscore) berekend en 

worden de antwoorden op de vragen besproken. 

Voor zowel de component- als totaalscores wordt bekeken of er betekenisvolle verschillen zijn 

tussen lokale besturen met verschillende gemeentekenmerken (naar aantal inwoners, 

bevolkingsdichtheid en gelegen in centrumsteden of niet). Voeren grotere lokale besturen 

bijvoorbeeld een kwaliteitsvoller beleid? 

We vroegen de lokale besturen ook naar hun eigen inzichten over wat zij de voorbije drie jaar 

gedaan hebben om te werken rond valpreventie. Deze vraag telt echter niet mee voor de 

scores van de componenten, omdat deze enkel dient om de respondenten toe te leiden naar 

de juiste vervolgvragen. Hieronder volgen de resultaten.  

Slechts een klein percentage van de lokale besturen geeft aan de voorbije drie jaar niets te 

hebben gedaan rond valpreventie. Anders dan voor de andere thema’s hebben de gemeenten 

bij dit thema niet de bovenhand. Bij de andere thema’s werkten de gemeenten immers vaak 

meer rond het gezondheidsthema dan de OCMW’s. Dit is voor het thema valpreventie niet het 

geval. Gemeenten en OCMW’s informeren en sensibiliseren ongeveer evenveel naar de 

algemene bevolking rond dit thema (respectievelijk 65 en 59 %). Prioritaire doelgroepen 

worden echter meer aangesproken door de OCMW’s: maar liefst 8 op 10 OCMW’s sensibiliseert 

rond valpreventie naar prioritaire doelgroepen, vergeleken met 65 % van de gemeenten.  

Een derde van de lokale besturen geeft ook aan structurele maatregelen en een aanbod te 

hebben rond dit thema. Afspraken en reglementering rond valpreventie komen echter zelden 

voor.  
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In wat volgt, worden de scores berekend op de drie verschillende componenten: informeren 

& sensibiliseren, reglementering en aanbod. Hierin wordt gepeild naar wat zij objectief doen 

rond de componenten, eerder dan wat ze er zelf onder verstaan.  

11.1 Informeren en sensibiliseren rond valpreventie 

11.1.1 Score gemeentes  

Voor de basiscomponent informeren en sensibiliseren zien we een gemiddelde van 3,36 op 

10. Deze score werd gevormd door de antwoorden op 4 vragen (zie verder, sectie a tot d) 

die peilden naar de mate waarin het lokale bestuur hierrond acties ondernam. Het histogram 

laat een mooie verdeling zien van de score voor de gemeenten, met een minimum van 0 en 

een maximum van 8,72.  

Grafieken: score voor ‘informeren en sensibiliseren’. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts)  
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Op basis van de score kunnen lokale besturen onderling vergeleken worden en gaan we na of 

bepaalde gemeentekenmerken een invloed uitoefenen op de mate dat er geïnformeerd en 

gesensibiliseerd wordt rond valpreventie. Analyses laten zien dat er geen verschillen zijn tussen 

groepen van gemeenten in gemiddelde score voor de component informeren en sensibiliseren. 

Zo concluderen we dat centrumsteden en grotere gemeenten niet in score verschillen van niet-

centrumsteden en kleinere gemeenten.  

11.1.2  Score OCMW’s 

De OCMW’s hebben een iets hogere score dan gemeenten, 3,48 op 10. Met een minimum 

van 0 en een maximum van 8,22.  

Op basis van de score kunnen lokale besturen onderling vergeleken worden en gaan we na of 

bepaalde gemeentekenmerken een invloed uitoefenen op de mate dat er geïnformeerd en 

gesensibiliseerd wordt rond valpreventie. Wanneer we de verschillende groepen van OCMW’s 

(naargelang gelegen in centrumsteden of niet, bevolkingsdichtheid of aantal inwoners) 

vergelijken met elkaar, zien we hiertussen geen significante verschillen voor de score van 

informeren en sensibiliseren rond het valpreventiebeleid.  

A) WAT IS ER GEBEURD OM INWONERS TE INFORMEREN EN 
SENSIBILISEREN ROND VALPREVENTIE? 

Aan de 100 gemeenten en 66 OCMW’s die aangaven de voorbije drie jaar ingezet te hebben 

op sensibilisatie naar de algemene bevolking en/of prioritaire doelgroepen, werd gevraagd wat 

zij dan precies gedaan hebben.  

Het meest worden er folders en flyers verspreid. Maar daarnaast wordt ook door heel wat 

gemeenten (63 %) en OCMW’s (68 %) vorming georganiseerd voor ouderen rond valpreventie.  

Het toneelstuk ‘trap niet in de val’ werd bij een derde van de gemeenten georganiseerd de 

voorbije drie jaar. Bij OCMW’s was dat bij een kwart van hen. De vorming voor huisartsen en 

kinesitherapeuten wordt het meest georganiseerd door het OCMW (24 %). Ook de filmpjes 

worden bij een kwart van de OCMW’s gebruikt. Het ‘Huisje Weltevree’ wordt ook het meest 

gebruikt door de OCMW’s (20 %).  

We stellen vast dat de tools die voorhanden zijn rond valpreventie goed gebruikt worden door 

zowel gemeenten als OCMW’s. Gemeenten geven bovendien spontaan nog andere antwoorden 

aan: 5 gemeenten hebben het over een dansfeest of dansnamiddagen voor senioren, in het 

kader van informeren en sensibiliseren rond valpreventie. De valbus werd door 3 gemeenten 

nog aangehaald, alsook hebben 2 gemeenten het nog over een BOEBS-dansfeest. Ook 17 

OCMW’s duidden ‘andere’ aan. Enkele voorbeelden die het OCMW aanhaalde: vorming voor 

personeel van thuiszorg (3x) en dansfeest/namiddag (2x).  
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B) WELKE PRIORITAIRE DOELGROEPEN WERDEN GEÏNFORMEERD EN 
GESENSIBILISEERD ROND VALPREVENTIE?  

Aan de 72 gemeenten en 59 OCMW’s die aangaven de voorbije drie jaar te sensibiliseren naar 

prioritaire doelgroepen, werd gevraagd naar welke doelgroepen zij dit deden.  

Logischerwijs wordt er voor dit thema vooral gesensibiliseerd naar ouderen, en gemeenten en 

OCMW’s doen dit het meest naar ouderen in de thuissetting en op de tweede plaats naar 

ouderen in de residentiële setting. Maar niet alleen naar ouderen, maar ook naar de 

familieleden van ouderen wordt er gesensibiliseerd: 38 % van de gemeenten en 34 % van de 

OCMW’s. Alsook de eerstelijnszorg wordt niet vergeten: een kwart van de gemeenten 

sensibiliseert naar huisartsen, tandartsen en paramedici. Slechts 14 % van de OCMW’s geven 

aan dit ook te doen. Hier is nog groeimarge mogelijk.  
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Voor dit thema wordt er minder gefocust op mensen in armoede en mensen met een migratie-

achtergrond.  

Welke prioritaire doelgroepen informeerde 
en sensibiliseerde u in de gemeente rond 

valpreventie (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

gemeenten 

Totaal % van antwoorden % 

Ouderen in de thuissetting 62  86 

Ouderen in de residentiële setting (woon- en 

zorgcentra, ziekenhuis, dagcentra, serviceflats, …)  
53  74 

Ouderen in ambulante diensten van het OCMW 31  43 

Familieleden van ouderen 27 
 

38 

Cl iënten/individuele hulpvragers OCMW 19  26 

Huisartsen, tandartsen, paramedici 17  24 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 10  14 

Mensen in armoede 7  10 

Personen met een migratie-achtergrond 3 
 

4 

Andere: … 3  4 

Weet niet 1  1 

Totaal aantal respondenten: 72 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Welke prioritaire doelgroepen informeerde 

en sensibiliseerde u rond valpreventie 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

OCMW’s 

Totaal % van antwoorden % 

Ouderen in de thuissetting 49  83 

Ouderen in de residentiële setting (woon- en 
zorgcentra, ziekenhuis, dagcentra, serviceflats, …)  

40  68 

Ouderen in ambulante diensten van het OCMW 36  61 

OCMW-cl iënten of bezoekers van ambulante 
diensten (sociale dienst, dienstencentrum, sociaal 

huis, sociaal restaurant, ...) 

30  51 

OCMW-res identen (woon- en zorgcentra, rust- en 

verzorgingstehuis, ziekenhuis, serviceflats, ...) 
25  42 

Familieleden van ouderen 20  34 

Huisartsen, tandartsen, paramedici 8  14 
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Welke prioritaire doelgroepen informeerde 

en sensibiliseerde u rond valpreventie 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

OCMW’s 

Totaal % van antwoorden % 

Mensen in armoede 7  12 

Cl iënten andere private welzijnsdiensten 5  8 

Res identen buiten OCMW (autonome woon- en 
zorgcentra, ziekenhuis, opvang, gevangenis, ...) 

4  7 

Personen met een migratie-achtergrond 3  5 

Andere: … 2  3 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 59 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

C) OP WELKE PLAATSEN WERD GEÏNFORMEERD EN GESENSIBILISEERD 
ROND VALPREVENTIE?  

Aan de 100 gemeenten en 66 OCMW’s die de voorbije drie jaar hun inwoners sensibiliseerden 

rond valpreventie, werd gevraagd op welke plaatsen en bij welke gelegenheden ze dit deden. 

De cijfers laten ons zien dat gemeenten op heel diverse plaatsen sensibiliseren rond 

valpreventie. Zoals bij alle thema’s staat het gemeentehuis bovenaan, al is de kloof met de 

andere locaties hier minder groot. De helft van de gemeenten sensibiliseert op de sociale 

dienst van het OCMW en bij de ouderen zelf. De gemeenten haalden spontaan ook nog de 

lokale dienstencentra aan (5 gemeenten).  

OCMW’s sensibiliseren vooral via hun eigen ambulante diensten (86 % van de OCMW’s) op 

ruimere afstand volgen de OCMW residentiële diensten (56 %).  

Op welke plaatsen en bij welke 
gelegenheden informeerde en 
sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar de 
inwoners rond valpreventie? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

gemeenten 

Totaal % van antwoorden % 

Gemeentehuis / administratieve diensten 62  61 

Sociale dienst in het OCMW 50  50 

Bi j de ouderen zelf 49  49 

Bibliotheek 43  43 

Andere OCMW-diensten 43  43 

Evenementen (bv. seniorenfeest) 33  33 
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Op welke plaatsen en bij welke 

gelegenheden informeerde en 
sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar de 
inwoners rond valpreventie? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

gemeenten 

Totaal % van antwoorden % 

Cultureel centrum of gemeenschapscentrum 30 
 

30 

Sportinfrastructuur 30  30 

Bi j andere organisaties (bv. lokale Okra-afdeling) 30  30 

Andere openbare gemeentelijke diensten 24  24 

Andere vri jetijdsdiensten 17  17 

Andere: … 21  21 

Weet niet 0 
 

0 

Totaal aantal respondenten: 100 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

  

Op welke plaatsen en bij welke 
gelegenheden informeerde en 

sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar de 
inwoners rond valpreventie? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

OCMW’s 

Totaal % van antwoorden % 

OCMW-ambulante diensten (sociale dienst, 
dienstencentrum, sociaal huis, sociaal restaurant, 
...) 

57  86 

OCMW-res identiële diensten (woon- en 
zorgcentra, rust- en verzorgingstehuis, ziekenhuis, 

serviceflats, ...) 

37  56 

Bi j de ouderen zelf 31  47 

Evenementen (bv. seniorenfeest) 27  41 

Bibliotheek 19  29 

Bi j andere organisaties (bv. lokale okra afdeling) 15  23 

Cultureel centrum of gemeenschapscentrum 12  18 

Res identiële diensten buiten OCMW (autonome 

woon- en zorgcentra, ziekenhuis, opvang, 
gevangenis, ...) 

11  17 

Andere vri jetijdsdiensten 10  15 

Andere openbare diensten 10  15 

Sportinfrastructuur 9  14 
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Op welke plaatsen en bij welke 

gelegenheden informeerde en 
sensibiliseerde u de voorbije 3 jaar de 
inwoners rond valpreventie? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

OCMW’s 

Totaal % van antwoorden % 

Andere: … 4  6 

Weet niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 66 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

D) WERD ER DEELGENOMEN AAN PROJECTEN EN ACTIVITEITEN DIE 
INFORMEREN ROND VALPREVENTIE?  

Aan alle lokale besturen (105 gemeenten en 72 OCMW’s) die aangaven iets gedaan te hebben 

rond valpreventie de voorbije drie jaar, werd gevraagd aan welke projecten en activiteiten zij 

deelnamen.  

Meer dan drie kwart van de lokale besturen heeft de voorbije drie jaar deelgenomen aan de 

week van de valpreventie. We kunnen hieruit concluderen dat deze actie goed 

geïmplementeerd is over heel Vlaanderen, zowel binnen gemeenten als OCMW’s.  

De voorbije drie jaar namen 39 % van de gemeenten en 26 % van de OCMW’s deel aan 

BOEBS. Dit toont aan dat een ruim aandeel van de gemeenten de intentie heeft om een beleid 

rond valpreventie uit te bouwen.  

 

11.2 Reglementering rond valpreventie 

Geen enkele gemeente gaf aan een reglementering of afspraken te hebben rond 

valpreventie. Dit betekent dat we ook geen cijfergegevens hebben voor de vraag rond 
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reglementering, omdat enkel de gemeenten deze vraag te zien kregen wanneer zij vroeger in 

de vragenlijst aangaven hierop in te zetten. Geen enkele gemeente scoort dus punten voor de 

component reglementering omtrent valpreventie.  

3 OCMW’s gaven aan wel een reglementering of afspraken te hebben omtrent valpreventie. 

Twee van hen gaven aan een prijsbeleid te voeren (door beweegactiviteiten voor ouderen 

goedkoper aan te bieden) en 1 OCMW volgt de beleidsaanbevelingen op het schepencollege 

op. 1 OCMW geeft aan door te verwijzen naar gespecialiseerde diensten (antwoord onder 

‘andere’).  

Welke reglementering en afspraken hebt u 

ingevoerd rond valpreventie in de voorbije 3 jaar 
voor uw inwoners? Meerdere antwoorden mogelijk.  

OCMW 

Totaal % van antwoorden % 

Een pri jsbeleid voeren (beweegactiviteiten voor ouderen 
goedkoper aanbieden) 

2  67 

Het opvolgen van beleidsaanbevelingen op het 
schepencollege 

1  33 

Premies voor het aanpassen van woningen 
(levensloopbestendig) 

0  0 

Andere: … 1  33 

Weet niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 3 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Aangezien slechts 3 OCMW’s aandacht hebben voor de component reglementering binnen hun 

valpreventiebeleid, maakt dat we ook een erg lage gemiddelde score voor OCMW’s bekomen 

op deze component: 0,13 op 10. Alle andere OCMW’s scoren immers automatisch nul op deze 

component. Vermoedelijk zijn het OCMW’s uit gemeenten met meer dan 50.000 inwoners die 

aandacht hebben voor de component reglementering. We zien immers een significant verschil 

tussen OCMW’s met meer dan 50.000 inwoners en alle andere categorieën (OCMW’s uit 

gemeenten met een lager aantal inwoners).  

11.3 Aanbod om vallen te beperken  

31 gemeenten en 23 OCMW’s gaven aan een aanbod te hebben rond valpreventie, dit is 

ongeveer telkens een derde van de lokale besturen die de vragenlijst invulde. Aan hen werd 

gevraagd welke zaken rond valpreventie aangeboden werden en als structurele maatregelen 

ingezet werden de voorbije drie jaar. Op basis van deze éne vraag werden de scores voor deze 

basiscomponent berekend. De gemeenten en OCMW’s die aangaven geen aanbod te  hebben 

rond valpreventie scoorden dan automatisch nul.  

11.3.1 Score gemeentes  

Omdat heel wat gemeenten aangaven geen aanbod te hebben en hierdoor nul scoren, is het 

gemiddelde laag voor deze component: 1,10 op 10. Gemeenten die aangaven wel een 

aanbod te hebben, scoren divers, tot een maximum van 7,71.  
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Grafiek: score voor ‘aanbod’ bij gemeenten (links) en OCMW’s (rechts).  

  
Op basis van de score kunnen lokale besturen onderling vergeleken worden en gaan we na of 

bepaalde gemeentekenmerken een invloed uitoefenen op de mate dat beleid wordt gevoerd 

rond valpreventie. We zien geen verschillen in gemiddelde score tussen verschillende groepen 

van gemeenten.  

11.3.2 Score OCMW’s 

Analoog aan de scores van gemeenten, zien we dat de OCMW’s die wel aangaven een aanbod 

te hebben, erg divers scoren, van een lage score tot een maximumscore van 7,43 op 10. 

Samen met de OCMW’s die nul scoren omdat ze aangaven niet in te zetten op deze component, 

maakt dit een gemiddelde score van 1,02 op 10 voor OCMW’s.  

Op basis van de score kunnen lokale besturen onderling vergeleken worden en gaan we na of 

bepaalde gemeentekenmerken een invloed uitoefenen op de mate dat beleid wordt gevoerd 

rond valpreventie. Voor OCMW’s zien we wel een verschil in gemiddelde score tussen 

verschillende groepen van OCMW’s:  

 Ligging: OCMW’s uit centrumsteden scoren significant hoger (3,83) dan OCMW’s uit 

geen centrumstad (0,82).  

 Aantal inwoners: OCMW’s uit gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren 

significant hoger (3,83) dan alle andere categorieën (< 1,34).   
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A)  WELKE STRUCTURELE MAATREGELEN WERDEN GENOMEN OM VALLEN 
TE BEPERKEN? 

Welke zijn nu deze structurele maatregelen die ingezet werden naar de bevolking de voorbije 

3 jaar bij gemeenten en OCMW’s? Deze vraag werd gesteld aan de 31 gemeenten en  

23 OCMW’s die eerder aangaven een aanbod en structurele maatregelen te hebben genomen 

de voorbije drie jaar rond valpreventie.  

Bijna elk van deze gemeenten heeft een aanbod van beweegactiviteiten, maar ook 87 % van 

deze OCMW’s zegt dit te hebben. De knelpunten- en gezondheidswandelingen zijn vrij goed 

ingeburgerd bij OCMW’s: meer dan de helft van deze OCMW’s biedt dit aan. Gemeenten 

organiseren dan weer meer dansfeesten (61 %) dan OCMW’s (43 %) en installeren meer 

outdoor fitnesstoestellen (35 % van de gemeenten). De helft van de gemeenten zorgt ook 

voor een aanpassing van de voetpaden, alsook 30 % van de OCMW’s. Eén derde van de 
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OCMW’s zorgt ook voor een premie voor woningaanpassingen. Een valmeldpunt wordt zelden 

georganiseerd (0 % van gemeenten en 4 % van OCMW’s), en ook langere oversteektijden bij 

verkeerslichten komen zelden voor (0 % van gemeenten en 4 % van OCMW’s).  

 

11.4 Totaalscore voor het beleid rond valpreventie bij lokale besturen  

De totaalscore voor het thema valpreventie wordt voor lokale besturen berekend op basis van 

de gewogen som van deze drie componenten: informeren & sensibiliseren, reglementering & 

afspraken, aanbod & structurele maatregelen. Informeren & sensibiliseren en aanbod & 

structurele maatregelen wegen hier het zwaarste door.  

11.4.1 Totaalscore gemeenten 

De gemiddelde totaalscore voor het beleid rond valpreventie van gemeentes is 18,65 op 100. 

De minimum- en maximumscore liggen respectievelijk op 0 en 64,08 op 100. We stellen vast 

dat nog een groot aantal gemeenten in de buurt van de nul scoren. Dit komt omdat er nog 

weinig ingezet wordt op reglementering en aanbod.  
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Grafieken: Totaalscore voor het beleid rond valpreventie. Gemeenten (links) en OCMW’s (rechts).  

 

Op basis van de score kunnen lokale besturen onderling vergeleken worden en gaan we na of 

bepaalde gemeentekenmerken een invloed uitoefenen op de mate dat beleid wordt gevoerd 

rond valpreventie. Voor gemeenten zien we geen kloof tussen centrumsteden en andere 

steden en gemeenten. Dit is anders dan voor de andere thema’s, waarbij we meestal een 
duidelijk kloof tussen beide groepen gemeenten zien.  

11.4.2 Totaalscore OCMW’s 

OCMW’s scoren ongeveer hetzelfde als gemeenten voor hun beleid rond valpreventie: 

gemiddeld 18,29 op 10, met een minimum van 0 en een maximum van 62,61.  

Op basis van de score kunnen lokale besturen onderling vergeleken worden en gaan we na of 

bepaalde gemeentekenmerken een invloed uitoefenen op de mate dat beleid wordt gevoerd 

rond valpreventie. Anders dan voor gemeenten zien we voor OCMW’s wel verschillen tussen 

groepen van OCMW’s voor de totaalscore van valpreventie:  

 Ligging: OCMW’s uit centrumsteden scoren significant hoger (36,71) dan OCMW’s uit 

een niet-centrumstad (16,95).  

 Aantal inwoners: OCMW’s uit gemeenten met meer dan 50.000 inwoners scoren 

significant hoger (36,71) dan OCMW’s uit gemeenten met minder dan 10.000 inwoners 

(15,49) én dan OCMW’s uit gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners (19,50).  
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11.5  Besluit over het beleid rond valpreventie van lokale besturen 

Vooral informeren & sensibiliseren over valpreventie 

In het algemeen werd er het meest ingezet op het informeren en sensibiliseren rond 

valpreventie. Sommige gemeenten en OCMW’s hadden ook aandacht voor structurele 

maatregelen om vallen in hun gemeente te beperken. Regels en afspraken rond valpreventie 
werden echter in gemeenten en OCMW’s zelden gemaakt.  

Gemeenten en OCMW’s hebben de voorbije drie jaar ongeveer evenveel ingezet op 
valpreventie. 

Informeren & sensibiliseren 

Voor dit thema wordt er het meest naar prioritaire doelgroepen gesensibiliseerd, met name 

ouderen en OCMW-cliënten. Zij worden meer aangesproken door het OCMW dan door de 

gemeente. Maar er wordt ook naar de bevolking in het algemeen gesensibiliseerd. Dit gebeurt 
ongeveer evenveel door gemeenten als OCMW’s.  

Gemeenten en OCMW’s informeren en sensibiliseren in de eerste plaats aan de hand van 

folders, flyers en vorming voor ouderen rond valpreventie.  

Logischerwijs wordt er voornamelijk gefocust op de groep van ouderen en in eerste instantie 

naar de ouderen in de thuissetting, en in tweede instantie naar ouderen in de residentiële 

setting, zoals in woon- en zorgcentra, ziekenhuizen, serviceflats, …  Maar niet alleen naar 

ouderen, ook naar familieleden van ouderen wordt er gesensibiliseerd, al is hier nog groei 

mogelijk. Kwetsbare groepen zoals mensen in armoede en personen met een migratie-
achtergrond hinken hier wat achterop. Een mogelijk aandachtspunt naar de toekomst toe.  

De hoge deelnemerscijfers aan de week van de valpreventie bevestigen dat er reeds heel wat 
lokale besturen inzetten op de component informeren & sensibiliseren.  

Aanbod om vallen te beperken 

Belangrijk is, om naast informeren en sensibiliseren, ook aandacht te hebben voor structurele 

maatregelen om vallen in de gemeente te voorkomen. De methodiek BOEBS vertrekt dan ook 

vanuit de actiemix met aandacht voor de verschillende componenten, en stimuleert lokale 

besturen om hier ook werk van te maken. Het deelnamecijfer van BOEBS toont aan dat een 

ruim aandeel van de gemeenten de intentie heeft om een beleid rond valpreventie uit te 

bouwen. In de toekomst dient hier zeker blijvend op verder ingezet te worden, passend binnen 

de integrale visie van gezond ouder worden.  

Door de meeste gemeenten en OCMW’s wordt er geïnvesteerd in een aanbod van 

beweegactiviteiten ter preventie van vallen. Maar ook de organisatie van 

knelpuntenwandelingen en gezondheidswandelingen zijn bij OCMW’s goed ingeburgerd. 

Gemeenten organiseren dan weer meer dansfeesten dan OCMW’s en installeren meer outdoor 
fitnesstoestellen.  

Kloof tussen OCMW’s, maar niet tussen gemeenten 

We zien dat OCMW’s uit centrumsteden en OCMW’s uit gemeenten met een groot aantal 

inwoners (meer dan 50.000) een kwalitatiever beleid rond valpreventie hebben dan de andere 
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OCMW’s. Een aanbeveling voor de toekomst kan daarom zijn om OCMW’s uit kleinere 

gemeenten extra te ondersteunen. Voor de gemeenten zien we deze kloof niet.  

Algemene conclusie 

We kunnen concluderen dat, hoewel valpreventie misschien niet altijd als het meest 

aantrekkelijke gezondheidsthema gepercipieerd wordt, er toch reeds heel wat oog is voor dit 

gezondheidsthema. En uit deze bevraging blijkt dat OCMW’s een belangrijke speler zijn voor 

dit gezondheidsthema. Gezien de vergrijzing van de maatschappij dient ook in de toekomst 

verder ingezet te worden op valpreventie. Daarom nog enkele aandachtspunten: 

 Zet verder in op informeren & sensibiliseren en de structurele maatregelen. Lokale 

besturen kunnen elkaar hierin inspireren.  

 Schenk meer aandacht aan de component reglementering, om zo tot een kwalitatief 

beleid rond valpreventie te komen.  

 Vergeet de meest kwetsbaren niet, zoals mensen in armoede en personen met een 

migratie-achtergrond.  

 Tracht de kloof tussen OCMW’s te verkleinen of te dichten door in te zetten op 

ondersteuning voor OCMW’s uit kleinere gemeenten. 

 


