Bijlage bij het “Memorandum voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2012.
Gemeenten in de weer voor de gezondheid van hun inwoners”
Er meer over weten ?
Aanbeveling 1 : Een transversaal en intersectoraal gezondheidsbeleid
Santé et Services Sociaux, Québec – Gezondheidsimpact onderzoek
« Guide pratique : Évaluation d’impact sur la santé lors de l’élaboration de projet de loi et des règlement au Québec ».
Een praktische gids voor de evaluatie van de impact op de gezondheid van regelgeving binnen andere levensdomeinen
in Québec, Canada.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-245-01.pdf

Ieders stem telt - Maatschappelijk kwetsbare groepen mengen zich in het verkiezingsdebat! Prioriteitennota’s en kalender
met politieke debatten en persconferenties.
http://www.iedersstemtelt.be/
SONG-scan (Sociale ONgelijkheid in Gezondheid)
Hulpmiddel om de lokale verkozenen te ondersteunen in het ontwikkelen van een beleid die gezondheidsongelijkheden
wil verkleinen.
www.ongelijkgezond.be

Asbl Cultures & Santé - Hulpmiddelen en documentatie (gemeenschapsgezondheid, sociale ongelijkheden,...)
http://www.cultures-sante.be/
Vzw die werkt omtrent gezondheidspromotie, permanente scholing en sociale cohesie waarbij de sociale, economische,
omgevings- en culturele determinanten van gezondheid in rekening worden gebracht. Ze ontwerpt hulpmiddelen en pedagogische methodes waarbij empowerment en het versterken van de kritische geest van de bevolking centraal staat.
- Hulpmiddelencatalogus :
http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html

- Democratische hulpmiddelen :

http://www.cultures-sante.be/decouverte-d-outils-pedagogiques-sur-la-citoyennete.html

- Hulpmiddelen gericht op gezondheid :

http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2007/la-sante-cest-aussi.html

Asbl Sacopar
Methodologische ondersteuning, vormingen en hulpmiddelen in gemeenschapsgezondheid en lokale participatie
http://www.sacopar.be/

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
Aanbevelingen m.b.t. de sociale determinanten van gezondheid
http://www.armoedebestrijding.be/publications/memorandum%20_2012.pdf

Aanbeveling 2 : Lokale initiatieven ten dienste van de bevolking
Agenda 21 – goede praktijken
Een Agenda 21 kan begrepen worden als een gemeentelijk actieplan voor duurzame ontwikkeling waarbij een globale en
participatieve aanpak centraal staat. De participatie van de bevolking en het maatschappelijk middenveld is noodzakelijk
voor de vormgeving en uitwerking van een Agenda 21.
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/
Voorbeeld van de Stad Brussel in samenwerking met het OCMW :
http://www.brussel.be/artdet.cfm?id=4293&

Koning Boudewijnfonds
- 16 voorbeelden van goede lokale praktijken in Vlaanderen

http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/05%29_Pictures,_documents_and_external_sites/09%29_Publications/ongelijk_
gezond_web%202.pdf

- Projectoproepen : http://www.kbs-frb.be/theme.aspx?c=257&b=263&langtype=2067

Geneeskunde voor het Volk
Is een netwerk van 11 gezondheidscentra in België. Zij zetten zich in voor het recht op gezondheid en de dagelijkse noden
van hun patiënten en de inwoners van de wijk via activiteiten (gezondheidscafé, wetenschapscafé, bevragingen...) maar
ook door actie te voeren (mobilisatie, wetenschappelijk onderzoek op het terrein...). Deze medische huizen engageren
zich uitdrukkelijk in de strijd voor een fundamentele maatschappelijke verandering die het recht op gezondheid duurzaam
kan realiseren.
http://gvhv-mplp.be/

Vereniging van Wijkgezondheidscentra
Is een koepelorganisatie van 20 gezondheidscentra in Vlaanderen en Brussel. Elk gezondheidscentra heeft zijn eigen
specificiteiten maar onderschrijven allen volgende criteria waarop de eerstelijnsgezondheidszorg moet gebaseerd zijn:
multidisciplinair, gemeenschapsgericht, wijkgericht, samenwerking met andere actoren, preventie en promotie, integraliteit, toegankelijkheid, kwaliteitsvol, onafhankelijk en pluralistisch. http://www.vwgc.be/index.php

Aanbeveling 3 : Goed bestuur op lokaal niveau ten dienste van de gezondheid van de inwoners
Asbl Sacopar
Gemeenschapsgezondheid en gezondheidspromotie. Ethiek en conceptualisering.
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom1.pdf

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw
Is de ledenorganisatie van alle Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven
en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn: dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en
visieontwikkeling over het lokale bestuur. http://www.vvsg.be/Pages/default.aspx

