Ondersteuning bij gegevensverzameling
Format Gezonde Gemeente: Bijlage nr. 3 = Gegevenssjabloon
TIP
Probeer bij het verzamelen van de gegevens samen te werken met de betrokken
gemeentelijke diensten en het OCMW. Zij bezitten vaak heel wat kant-en-klare
cijfergegevens.


Verder kan je ook heel wat informatie vinden (demografie, infrastructuur, sociaal
weefsel, …) in de omgevingsanalyse van de nieuwe meerjarenplanning.



Om het sociaal weefsel in de gemeente in kaart te brengen (de sociale organisaties)
kan je de gezondheidsraad inschakelen of zelf een overzicht samenstellen via de
tool: ‘de sociale kaart’.



Op de website van de VDAB kan je heel wat cijfermateriaal terugvinden over
tewerkstelling en bijvoorbeeld kansengroepen (p.25).



Daarnaast zijn een aantal demografische gegevens beschikbaar bij de dienst
bevolking van de gemeente of op de website www.lokalestatistieken.be.



Ook op de website van het InterMutualistisch Agentschap zijn relevante beleidscijfers
te vinden over demografie en gezondheid(szorg). Om de databases te raadplegen
moet je wel inloggen.



Voor de lokale gezondheidscijfers en de vergelijking met provinciale of Vlaamse
cijfers kan je de applicatie op de website www.gezondegemeente.be gebruiken. Daar
worden de gegevens (indien ze bekend zijn) in Excel weergegeven en vergeleken met
provinciale en Vlaamse cijfers.



De lokale gegevens over (borst)kanker kan je op de website van bevolkingsonderzoek
raadplegen. Als je doorklikt op de overzichtskaart kan je de cijfers voor jouw
gemeente bekijken.



Gegevens over luchtverontreiniging en geluidshinder kan je via de website van
Leefmilieu, Natuur en Energie opzoeken. Daar kan je tevens ook vergelijken met
‘knelpuntstraten’ in andere gemeenten. Als je zelf de oefening wilt maken om
knelpuntstraten te identificeren kan je de handleiding raadplegen.



Op de website van geopunt Vlaanderen kan je geografische gegevens en
overzichtskaarten raadplegen van onder meer: onderwijsinstellingen, demografische
verdeling, ruimtelijke ordening, natuurgebieden en sport- en culturele infrastructuur.

Bepaalde gegevens (middelengebruik, geestelijke gezondheid, valpreventie, …) zijn niet
makkelijk te vinden en kunnen, indien de gemeente dat wenst, nog opgevraagd worden via
een lokale behoeftenbevraging (VIGeZ). Dit vereist natuurlijk wel extra tijd, middelen en
mankracht.
We willen de gemeenten ook aanmoedigen om andere relevante (gezondheids)cijfers die niet
in één van de tools voor gegevensverzameling opgevraagd worden (omgevingsanalyse,
gegevenssjabloon, inventaris of groeimeter) toch aan het Logo te bezorgen.
Veel succes.
Uw Logo team.
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