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Wat:
De stellingen in elke checklist (eerste kolom) stellen een ideale situatie voor per proceselement van 
de kwaliteitscirkel en per strategie in de gezondheidsmatrix. De bedoeling is om samen met de werk-
groep de stellingen te bekijken, de huidige situatie te omschrijven (tweede kolom), een quotering aan 
te kruisen van de huidige situatie (derde kolom: groen-oranje-rood), en een doelstelling te formuleren 
die zo dicht mogelijk aanleunt bij de stelling in de eerste kolom, haalbaar voor de organisatie. Een 
goede doelstelling formuleer je door concreet te omschrijven wie wat wanneer zal doen. In de laatste 
kolom kan aangeduid worden of het om een lange – of korte termijn doelstelling gaat, wat een zicht 
geeft op de timing. 

In geval van een organisatie met meerdere afdelingen, kan er een checklist ingevuld worden per thema 
per afdeling. Die checklisten worden dan in de werkgroep besproken en gemeenschappelijke doelstel-
lingen over de afdelingen heen kunnen in de werkgroep aangepakt worden. Specifieke doelstellingen 
kunnen in de afdeling zelf besproken worden en worden nadien teruggekoppeld naar de werkgroep. 

Nadien kan de checklist ook als opvolg- en evaluatie instrument voor het gezondheidsbeleid gebruikt 
worden. De doelstellingen kunnen besproken worden (bv. halfjaarlijks of jaarlijks) in de werkgroep:

• Zijn de doelstellingen gehaald?
• Wat zijn de redenen daarvoor?
• Wat ging goed? Wat kon beter?
• Hoe kunnen we bijsturen?

Plaats in de kwaliteitscirkel:
Noden – prioriteiten
Inventariseren – bevragen – meten
Sterkte – zwakte analyse
Doelstellingen bepalen en actieplan ontwikkelen
Evalueren - bijsturen 

Doelstellingen:
De checklisten helpen de procesbegeleider en de 
werkgroep om:
• De huidige situatie van het gezondheidsbeleid 

op vlak van 1 gezondheidsthema (voeding, beweging en 
sedentair gedrag, roken, gezond binnenmilieu) te bespreken 

• De huidige situatie te beoordelen  
(groen= we doen het al goed, oranje= er is ruimte voor verbetering,  
rood= nog veel werk aan de winkel).

• Realistische doelstellingen te formuleren 
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Huidige situatie

   Doelstelling

Korte/lange termijn

Proceselementen gezondheidsbeleidEen gemotiveerd team:Personeel is gemotiveerd om rond roken te 
werken: beginnen met roken voorkomen en 
stoppen met roken stimuleren.Over het rookbeleid wordt regelmatig ge-

communiceerd naar personeel, jongeren en 
ouders.

Een enthousiaste werkgroep:
Er is een werkgroep opgericht met verschillen-
de betrokkenen om (o.a.) een rookbeleid op te 

zetten.
Participatie: Jongeren zijn betrokken in het opzetten van 

het rookbeleid. (in de werkgroep, via bewo-
nersvergadering, mogen mee keuzes maken 
en beslissingen nemen,…)Participatie: Ouders zijn geïnformeerd over en/of betrokken 

bij het rookbeleid binnen de organisatie.
Iedereen mee in gezondheidsbevordering- 
en beleid:Werkgroepleden zijn op de hoogte van wat 

gezondheidsbevordering betekent en welke rol 

zij hierin kunnen spelen.Sterktes en zwaktes in beeld:  
Er is zicht op de beginsituatie van de organisa-
tie op vlak van rookbeleid: sterktes en zwaktes 

zijn duidelijk.
Sterktes en zwaktes in beeld:
De verschillende noden en mogelijkheden van 
elke afdeling rond rookbeleid zijn duidelijk.


