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Beweging inclusief sport als doel:
een stevige basis voor een (lokaal) 
gezondheids- en bewegingsbeleid

Maandag 3 december 2018 - Gent

UGent Leerstoel Frans Verheeke

Werner De Wael (senior stafmedewerker Gezonde Gemeente)

Partnerorganisatie Gezond Leven
1. Partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid
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Doelstelling ‘gezonder leven’

2. Bijdragen tot realisatie van gezondheidsdoelstellingen en 
gezondheidswinst

Basisvisie en definiëring: voor communicatie, intersectorale samenwerking 
3. Via kwaliteitsvolle gezondheidsbevordering

“inclusief sport”
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Basisvisie en definiëring: voor communicatie, intersectorale samenwerking en 
afbakening

3. Via kwaliteitsvolle gezondheidsbevordering

www.bewegingsdriehoek.be
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Intensiteit Omstandigheid: 
‘bewegingscontext’

Kenmerk Doel

Sport is overwegend 
matig, 
zwaar, of 
maximaal 
intensief

en vindt plaats in de vrije 
tijd 
(incl. voor, tussen, of 
na de lesuren)

en is steeds 
gepland en 
gekoppeld 
aan 
(culturele) 
gebruiken 
of 
(spel)regels

en heeft als mogelijke doelen:
 fysieke fitheid en 

ontwikkeling bevorderen
 recreatie
 competitie
 prestatie bevorderen
 inclusie (sport als 

middel)

Beweging is licht, matig, 
zwaar of 
maximaal 
intensief

en vindt plaats in de vrije 
tijd (incl. voor, 
tussen, of na de 
lesuren)

of bij andere dagelijkse 
activiteiten (actieve 
verplaatsing, 
activiteiten tijdens 
werk- en 
schoollesuren, 
huishoudelijke taken)

en is gepland of 
ongepland

en heeft eveneens als doel:
 gezondheidsbevordering
 functioneel: verplaatsing, 

werk- en 
educatiegebonden, en 
huishoudelijk

 milieu-impact beperken

©Vlaams Instituut Gezond Leven, 2012

Wat doe je het best?
1. Zit minder lang stil én beweeg meer
2. Zet stap voor stap: bv. elk beetje beweging is 

beter dan niks 
3. Ga elke dag voor een gezonde mix van zitten, 

staan en bewegen
Hoe kan je minder zitten en meer bewegen?
4. Varieer waar je beweegt en minder zit
5. Ruil minder gezonde keuzes in voor 

gezonde gewoontes
6. Voel je goed
7. Denk vooruit en plan
8. Pas je omgeving aan

Gezond Leven tips bij de bewegingsdriehoek
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Vlaamse gezondheidsaanbevelingen 
beweging & lang stilzitten

Communicatie en campagnes

Methodieken incl. projecten

Basis= ‘beweging’ & bewegingsdriehoek

Gezondheidsbeleid incl. bewegingsbeleid

©Vlaams Instituut Gezond Leven

Werken aan gezondheid bij Gezond Leven

www.gezondleven.be/sectoren

Werken naar settings: kadermethodieken erkend door Vlaamse overheid 

www.gezondleven.be/sectoren
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Gezonde Gemeente incl. bewegingsbeleid

▸ Beleidsinstrument

▸ Ontwikkelen of 
evalueren van 
bewegingsbeleid

▸ Interventiemix 

Basisinstrumenten

www.gezondegemeente.be
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Bewegingsbeleid - basisinstrumenten



11/12/2018

8

▸Logo’s waren procesbegeleider on the field voor intersectorale samenwerking
▸Aandacht voor mensen in kwetsbare situatie en ouderen

Coördinatie projectsubsidies en coachen van projecten
Vertaling naar bewegingsbeleid - Liever Actiever
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Vertaling naar bewegingsbeleid

www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsbeleid-ouderen
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www.bewegenopverwijzing.be

Criteria samenwerking:
▸ Het lokaal bestuur  
▸ Gezondheids- en welzijnspartners 
▸ Partners met laagdrempelig beweegaanbod
▸ Alle lokale huisartsenkringen
▸ Organisatie(s) die kwetsbare groepen vertegenwoordigen 
▸ Het Logo werkzaam voor het kleinstedelijk gebied in kwestie

Criteria toegankelijkheid en laagdrempelig beweegaanbod
voor mensen in kwetsbare situatie

Criteria
Bewegen Op Verwijzing
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Contact
Ragnar Van Acker – senior stafmedewerker beweging – ragnar.vanacker@gezondleven.be

Werner De Wael – senior stafmedewerker Gezonde Gemeentee - werner.dewael@gezondleven.be

www.gezondegemeente.be – www.gezondleven.be –

@GezondeGemeente - @GezondLeven

https://www.facebook.com/gezondlevenVL/


