
  

INTERSECTORALE SAMENWERKING 

EN NETWERKING 

De gezondheid van de burger kan worden beïnvloed door het betrekken van vele 

beleidsdomeinen en brengt tegelijkertijd ook iets op voor hen. 

Als lokaal bestuur sta je in een unieke positie om alle neuzen in gelijke richting te zetten en in 

te spelen op de lokale noden. Je kan hiervoor meestal rekenen op een breed netwerk van lokale 

partners. 

 

TIPS  

 

 Richt met de relevante partners een platform/stuurgroep/adviesraad op die de 

gezondheidsambtenaar ondersteuning biedt, bij voorkeur geïntegreerd in de bestaande 

organisatiestructuren. 

 Om na te gaan welke beleidsdomeinen en –velden je best betrekt, kun je gebruik maken van 

de determinantenbeleidsscreening. Aan de hand van de groeimeter en checklist kun je 

bepalen welke stappen je nog kan zetten op vlak van intersectorale samenwerking. 

 Netwerkanalyse: het kan interessant zijn om na te gaan wie er lokaal rond het thema in 

kwestie actief is. Vele organisaties kunnen een belangrijke hulp betekenen om het project te 

doen slagen, of het kan zijn dat je om een bepaalde organisatie simpelweg niet heen kan voor 

een specifiek project/doelgroep. 

 Benoem concreet de parallelle belangen. Gezondheid hoeft niet leidend te zijn maar kan een 

middel zijn. Bijvoorbeeld: een gezonde, groene omgeving zorgt voor een hogere waarde van 

het vastgoed in uw lokaal bestuur, meer wandelen, lopen en fietsen zorgt voor minder 

vervuiling en minder files, gezondere werknemers zorgen voor minder ziekteverzuim, 

verkeersveilige schoolomgeving zorgen voor minder verkeersongevallen…  

 Kleine, gemeenschappelijke successen motiveren om verder samen te werken. 

 

 

Je kan bij Logo Mechelen terecht voor advies bij het kiezen van de juiste partners 

voor je lokaal gezondheidsbeleid. 

 

NUTTIGE LINKS 

 Intersectoraal samenwerken  

 Actiepunten voor intersectoraal samenwerken aan gezondheid 

 Health in all policies verkleint de gezondheidskloof 

 Beleidsdomeinen en –velden om mee samen te werken  

http://www.gezondegemeente.be/assets/uploads/pages/determinantebeleidsscreeningNederland.pdf
http://www.gezondegemeente.be/assets/uploads/pages/Gezonde_Gemeente_groeimeter.pdf
http://logomechelen.vlaamse-logos.be/sites/default/files/domain%20editor/mechelencm/Checklist_groeimeter%282%29.pdf
http://www.gezondegemeente.be/succesfactoren/intersectoraal-samenwerken/
http://www.gezondegemeente.be/beleid-maken/een-gezond-gemeentebeleid-maken/van-een-apart-lokaal-gezondheidsbeleid-naar-een-gezond-lokaal-beleid/
http://www.gezondegemeente.be/beleid-maken/een-gezond-gemeentebeleid-maken/van-een-apart-lokaal-gezondheidsbeleid-naar-een-gezond-lokaal-beleid/health-in-all-policies-verkleint-de-gezondheidskloof
http://www.gezondegemeente.be/beleid-maken/een-gezond-gemeentebeleid-maken/van-een-apart-lokaal-gezondheidsbeleid-naar-een-gezond-lokaal-beleid/beleidsdomeinen-en-velden-om-mee-samen-te-werken

