
  

 

 

MOGELIJKE TAAKVERDELING ‘BEWEGEN OP VERWIJZING’  

Kleinstedelijke zorgregio Sint-Niklaas 

 

Om een BOV-project succesvol te implementeren, is een sterk intersectoraal netwerk 

nodig. Vooraf moet worden uitgeklaard welke taken en verantwoordelijkheden elke partner 

kan opnemen. Dit is geen vaste verdeling en kan lokaal verschillend zijn.  

Hieronder overlopen we de taken en verantwoordelijkheden die kunnen opgenomen worden 

door de partners. Bepaalde taken moeten/kunnen door meerdere partners opgenomen 

worden. Deze lijst is louter suggestief (niet bindend). Het geeft een idee van mogelijke 

taken, maar er kunnen taken bijkomen en afvallen naargelang de gekozen strategie.  Maar 

het geeft jou, als mogelijke partner in het netwerk, een beeld van de mogelijke taken die 

jouw organisatie kan opnemen.  

Omdat niet elke betrokken organisatie de volledige kleinstedelijke zorgregio omvat, kan je 

aanduiden in welke regio(‘s) je deze taak wenst op te nemen. 

   

1. DEELNAME AAN BOV-STUURGROEP 

Om het goede verloop van het BOV-traject te waarborgen, wordt er op verschillende 

tijdstippen een stuurgroep bijeengeroepen. Hierin zetelen de betrokken partners (lokale 

besturen, huisartsenkring, gezondheids- en welzijnszorg, aanbieders laagdrempelig 

beweegaanbod en organisaties die kwetsbare groepen vertegenwoordigen) en wordt het 

verloop van het traject besproken.  

 

Taak/verantwoordelijkheid Ja /nee 

Deelname BOV-stuurgroep  

 

 

2. TREKKER BOV-INITIATIEF  

Strikt genomen is er één ‘trekker’ per zorgregio kleine stad. Dit is de organisatie die 

communiceert met het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie 

(VIGeZ), de jaarplanning en jaarevaluatie bezorgt en eindverantwoordelijke is voor de 

volledige zorgregio kleine stad. Wel kan overwogen worden om de taken van het 

trekkerschap in de praktijk te verdelen onder enkele complementaire partners. Hierbij is 

het belangrijk dat er onderling goede afspraken worden gemaakt. 



  

 

Taak/verantwoordelijkheid (trekker BOV-initiatief) 

Organisatie kan 

één of meerdere 

taken opnemen  

Aanspreekpunt voor het lokaal BOV-initiatief  

Opvolging nakomen van gemaakte afspraken en doelstellingen  

Overlegmomenten BOV-netwerk inplannen  

BOV-netwerk uitnodigen voor overleg  

Overleg BOV-netwerk voorzitten  

Verslaggeving van gemaakte afspraken aan het BOV-netwerk bezorgen  

Jaarplanning en -verslag opmaken aan de hand van feedback van het 

BOV-netwerk 
 

Lokale beleidsmakers informeren  

Dataregistratie en administratie  

 

3. Contact en communicatie huisartsen 

De huisarts is een heel belangrijke schakel in dit project. Het is dus noodzakelijk dat alle 

huisartsen in de regio voldoende geïnformeerd zijn en gemotiveerd worden om mee te 

werken aan dit project. Binnen elke gemeente zal bijgevolg moeten gekeken worden wie 

deze taak best op zich neemt. Bij voorkeur nemen meerdere partners deze taak op zich.  

 

Taak/verantwoordelijkheid 

Organisatie kan taak opnemen binnen de regio(‘s): 

Hamme 
Kruibeke 

Sint-
Gillis-
Waas 

Sint-
Niklaas 

Steken
e 

Temse Waas-
munster 

Actie ondernemen bij lage doorverwijzing        

Motiveren van huisartsen        

Informeren van huisartsen        

Studiemoment organiseren voor huisartsen        

Ervaringsuitwisseling organiseren voor 

huisartsen 

 
    

  

Materialen naar huisartsen verdelen        

 



  

 

 
 

4. Algemene communicatie 

Los van de communicatie naar de huisartsen moet het BOV-project bekend gemaakt worden 

bij de indirecte toeleiders en bij de algemene bevolking.  

 

Taak/verantwoordelijkheid 

Organisatie kan taak opnemen binnen de regio(‘s): 

Hamme 
Kruibeke 

Sint-
Gillis-
Waas 

Sint-
Niklaas 

Steken
e 

Temse Waas-
munster 

Communicatie naar algemene bevolking 

(via nieuwsbrief, website, publicatie …) 

 
    

  

Communicatie naar indirecte toeleiders 

zoals buurtwerkers, maatschappelijk 

werkers, verpleegkundigen, specialisten, 

mantelzorgers, kinesisten, apothekers …  

 

    

  

        

 

5. Laagdrempelig beweegaanbod 

De BOV-coach verwijst de patiënt door naar het bestaande beweegaanbod. Om dit optimaal 

te laten verlopen moet het bestaande (laagdrempelige) beweegaanbod in kaart gebracht 

worden. Daar waar er een tekort is, zal moeten gezocht worden om extra aanbod te creëren.  

 

Taak/verantwoordelijkheid 

Organisatie kan taak opnemen binnen de regio(‘s): 

Hamme 
Kruibeke 

Sint-
Gillis-
Waas 

Sint-
Niklaas 

Steken
e 

Temse Waas-
munster 

In kaart brengen van de 

terugbetalingsmogelijkheden voor 

deelname aan beweegaanbod 

 

    

  

In kaart brengen van het lokaal 

laagdrempelig beweegaanbod 

 
    

  

Up-to-date houden van het lokaal 

laagdrempelig beweegaanbod 

 
    

  

Stimuleren dat het lokaal beweegaanbod 

aangepast kan worden aan de lokale noden 

 
    

  



  

 

Creëren van laagdrempelig beweegaanbod        

Ondersteuning bieden bij de creatie van 

een laagdrempelig beweegaanbod 

 
    

  

Wegwerken van drempels om te bewegen        

Informeren van organisatoren die een 

lokaal beweegaanbod hebben over de 

drempels van participatie voor de 

doelgroep 

 

    

  

        

 

6. Aandacht voor kwetsbare groepen 

Het pilootproject in Leuven toonde aan dat BOV een geschikte methodiek is voor kwetsbare 

groepen. Belangrijke voorwaarde is wel dat er binnen het project voldoende aandacht is 

voor deze doelgroep. Daarom is het noodzakelijk dat organisaties die kwetsbare groepen 

bereiken ook deel uitmaken van het BOV-netwerk. Zij kunnen erop toezien dat er voldoende 

aanbod is, dat de BOV-coach toegankelijk is, dat er voldoende toeleiding is … Zij kunnen hier 

natuurlijk bijgestaan worden door andere partners.  

Taak/verantwoordelijkheid 

Organisatie kan taak opnemen binnen de regio(‘s): 

Hamme 
Kruibeke 

Sint-
Gillis-
Waas 

Sint-
Niklaas 

Steken
e 

Temse Waas-
munster 

Stimuleren om het beweegaanbod aan te 

passen aan de noden van de 

maatschappelijk kwetsbare groepen 

 

    

  

Sensibiliseren en vorming geven voor 

andere partners over het omgaan met 

maatschappelijk kwetsbare groepen 

 

    

  

Indirect toeleiden naar BOV        

Signaleren van lokale noden        

Bewaken van toegankelijkheid van de 

BOV-coach 

 
    

  

Signaleren van drempels om meer te 

bewegen 

 
    

  

        

 



  

 

 

 

 

7. Ondersteuning BOV-coach 

Naast de huisarts zijn kwaliteitsvolle BOV-coaches een belangrijke schakel binnen dit 

project. Deze zullen dus gerekruteerd, opgeleid, opgevolgd en gehuisvest dienen te worden. 

Belangrijk is dat de BOV-coach toegankelijk is voor de patiënt. Daarom zal in elke gemeente 

moeten gezocht worden naar een (of meerdere) locatie(s) waar de BOV-coach gehuisvest 

kan worden. Bij voorkeur wordt gezocht binnen de betrokken organisaties wie op bepaalde 

tijdstippen een ruimte beschikbaar kan stellen waar de BOV-coach patiënten kan ontvangen.  

 

Taak/verantwoordelijkheid 

Organisatie kan taak opnemen binnen de regio(‘s): 

Hamme 
Kruibeke 

Sint-
Gillis-
Waas 

Sint-
Niklaas 

Steken
e 

Temse Waas-
munster 

Ruimte beschikbaar stellen voor BOV-

coach 

 
    

  

Rekrutering BOV-coach        

Lokale opleiding BOV-coach (info over 

lokale werking, beweegaanbod en –

faciliteiten, partners …) 

 

    

  

Opvolging prestaties BOV-coach        

Contactpersoon BOV-coach        

        

 
 

Mogelijke locatie(s) voor de BOV-coach:  ……………………………………………………………………. 

      …………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………. 


