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Belang van bestuurskracht 

Bestuurskracht, de term valt vaak.  
Maar wat betekent het eigenlijk? 
Concreet gaat het om voldoende 
capaciteit om je opdrachten te 
kunnen uitvoeren. Bestuurskracht is 
dus ook nodig om een goed lokaal 
gezondheidsbeleid te voeren.  

Onder bestuurskracht verstaan we financiële middelen, personeel, tijd en netwerk. 
Bestuurskracht kan ook omschreven worden als het vermogen om op een 
gepaste manier om te gaan met de wensen van de samenleving. Zaken als visie, 
organisatiestructuur, -cultuur en deskundigheid (kennis, attitudes & vaardigheden) 
bij zowel mandatarissen als ambtenaren zijn hiervoor essentieel. 
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Bestuurskracht? Hoe?

Om gezondheidswinst te boeken geef  
je een schepen de expliciete 
bevoegdheid over gezondheid en geef je 
een ambtenaar de formele opdracht en 
de feitelijke ruimte om te werken  
aan het lokale gezondheidsbeleid. 

De ambtenaar waakt over de voortgang van het gemeentelijke gezondheidsbeleid.  
Hij of zij kijkt er ook op toe dat de verschillende actoren gestimuleerd en gecoacht worden. 
De ambtenaar heeft bovendien een goed zicht op lokale en regionale ontwikkelingen en 
weet hier op een gepaste manier op te reageren. Bestuurskracht zoek je niet enkel binnen 
de muren van het administratief centrum, maar ook buiten en voorbij de gemeentegrenzen 
(zie concrete tips). 
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CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 
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BetrOKKenheid 

•	 informeer bij je collega’s van andere binnen- en 
buitendiensten wat hun aspiraties en beleidsdoelstellingen 
zijn. Betrek ze. Vraag hen eerst ‘Wat kan ik voor u betekenen?’ 
Vertel hen vervolgens ‘Dit kan u voor mij betekenen?’ Bereid 
deze	vormen	van	overleg	bijvoorbeeld	voor	met	je	Logo	a.d.h.v.	
de gezondheidsmatrix. Verdeel op deze manier de draaglast en 
vergroot het draagvlak.

•	Start met die collega's die openstaan voor verandering 
en samenwerking. Verspil geen energie aan de eerder 
behoudsgezinde collega’s. Vaak volgen zij later. 

•	hoor wat er leeft in de wandelgangen.  
Kansen (windows of opportunity) en ideeën vind je  
soms eerder op de gang dan op je bureau. 

•	engageer je in interne werkgroepen en doe aan 
teambuilding. 

Concrete tips 
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deSKundigheid 

•	neem deel aan studiedagen en workshops over 
gezondheid. Niet alleen voor kennisopbouw, maar 
ook voor netwerking. Doe je vormingsvoorstellen tijdig 
en koppel je ervaringen terug. In de nieuwsbrieven van 
Gezonde	Gemeente,	het	VIGeZ	en	je	Logo	staan	regelmatig	
aankondigingen van boeiende vormingen. 

•	abonneer je op nieuwsbrieven van bijvoorbeeld de 
Koning Boudewijnstichting, het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid,	Gezonde	Gemeente,	je	Logo,	VAD	en	de	VVSG.	
Regelmatig staan hier projectoproepen in. 

•	Bekwaam je in het schrijven van projectvoorstellen. 
Goed	geschreven	projecten	hebben	meer	kans	om	
goedgekeurd	te	worden	dan	andere.	Gooi	niet-weerhouden	
voorstellen nooit weg.

Concrete tips 
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Hoe	kan	het	Logo	je	hierbij	helpen?
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