


Agenda

Ø 12.30 tot 13.45 
• Voorstellingsrondje
• Toelichting BOV en vragen

Ø 13.45 – 14.00 Pauze
Ø 14.00 tot 15.00: Hoe nu verder?

• Wie wilt met BOV van start gaan? Takenlijst 
overlopen en bespreken

• Timing: volgend overleg, streefdoel indienen 
dossier? 

Ø Einde om 15u



Voorstellingsronde

• Stel jezelf voor
– Naam
– Organisatie
– Wat zijn je verwachtingen?



Waarom bewegen?
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Bewegen op verwijzing
Vlaanderen



Doelstelling

• ‘Zittende’ Vlaming in beweging krijgen

• Huisarts: cruciale rol
• Coaching van mensen met verhoogd 

gezondheidsrisico
• Van bewegingsarmoede naar beginnende 

sportparticipatie (continuüm)

We call this evolution…



Doelstelling

• Meer bewegen op 
maat van de 
deelnemer

• Beweging als 
continuüm

• Gezondheidswinst 
op fysiek, mentaal & 
sociaal vlak



Doelgroep
• Volwassenen
• Verhoogd gezondheidsrisico
• Beïnvloedbaar door verhoging van 

lichaamsbeweging & vermindering van sedentair 
gedrag

• Doorverwezen door huisarts
• Enige motivatie om zich te laten coachen

• Extra aandacht: maatschappelijk kwetsbare 
groepen



Voorgeschiedenis – Leuven 

• 2009 – 2010 – Focusgroepen in Leuven
(Riso Vlaams-Brabant & WGC)

• Februari 2010 – Start project met 50 deelnemers
(WGC De Ridderbuurt)

• 2011 – 2012 – Uitbreiding naar 100tal deelnemers
(WGC De Ridderbuurt & De Central)



Voorgeschiedenis – Vlaams 

• 2013 – 2014 – Uitbreiding naar 300tal deelnemer
– Verruiming doelgroep
– Toeleiding Leuvense huisartsen

• 2015 – Continuering BOV Leuven
– Voorbereiding Vlaamse uitbreiding
– Besluit Vlaamse Regering

• 2016 – Vlaamse uitrol: 
zorgregio’s kleine stad



Enkele resultaten…



Enkele resultaten… 



Vlaamse stuurgroep

• Kabinet Welzijn, 
Volksgezondheid & 
Gezin

• Agentschap Zorg & 
Gezondheid

• Kabinet Sport
• Agentschap Sport 

Vlaanderen
• Domus Medica
• VIGeZ

• Logo’s
• Samenlevingsopbouw
• VVSG
• ISB
• IMA
• Vereniging van WGC
• Universiteiten
• Netwerk Tegen 

Armoede



Vast verloop



1. Huisarts 

• Huisarts stelt indicatie, 
motiveert & verwijst 
door naar de BOV-
coach met verwijsbrief



2. Deelnemer contacteert BOV-coach

• Deelnemer 
contacteert zelf 
BOV-coach met 
verwijsbrief



3. BOV-coach maakt beweegplan op
• Peiling naar behoeften, mogelijkheden en 

wensen (fysiek, mentaal, financieel, sociaal)
• Beweegplan op maat opstellen samen met 

deelnemer rekening houdend met 4 contexten



4. Toeleiding naar lokaal, 
laagdrempelig sport- en beweegaanbod



5. BOV-coach volgt op, motiveert en 
koppelt terug naar huisarts

• Hoeveelheid coaching ~ deelnemer (max. 7 uur)
• Individueel of in groep 
• Deelnemer kan na afloop

alleen verder
– Motivatie & zelfredzaamheid
– Inzichten in eigen beweeggedrag
– Vaardigheden om dat gedrag 

te veranderen

• Digitaal registratiesysteem
• Afronding na ongeveer 6 maanden



Vast verloop

Individueel contact 
(€ 15 / kwartier)

Groepscontact 
(€ 5 / kwartier / per persoon)

VT

Project (Vlaamse Overheid)        
€ 14

Maximale bijdrage deelnemer
€ 1 

Project (Vlaamse Overheid) 
€ 4,5

Maximale bijdrage deelnemer
€ 0,5

Niet-VT

Project (Vlaamse Overheid)        
€ 10

Maximale bijdrage deelnemer
€ 5

Project (Vlaamse Overheid)         
€ 4

Maximale bijdrage deelnemer
€ 1



Sta gerust even recht !



BOV-coach



BOV-coach
• Profiel 

– Beweging
– Motivatie/ Gedragsverandering
– Doelgroep 
– Momenteel niet één enkele vooropleiding in 

aanmerking

• Aangeleverd door lokaal BOV-initiatief 
(sollicitaties)

• Doel = coachen & motiveren
≠ samen bewegen
≠ aandoeningen behandelen



BOV-coach

• Motivator in gedragsverandering
• Verwachtingen & mogelijkheden vanuit 

deelnemer
• Input vanuit huisarts & situatie
• Individueel & in groep coachen
• Engagementsverklaring
• Spontaan solliciteren 

ð databank



BOV-coach

Sterkte en kansen Zwakte en bedreigingen 

Freelance 

• Flexibel inzetbaar – avond/WE
• Enkel betalen voor de uren die 

nodig zijn (coachingsmomenten)
• Eigen accommodatie om 

deelnemers te ontvangen
• Geen financieel risico voor het 

BOV-netwerk  
• Frisse kijk op zaken; ziet snel 

mogelijke verbeteringen 
• Zichzelf blijven bewijzen om 

nieuwe deelnemers binnen te 
halen 

• Meer lokaal werken; betere 
bereikbaarheid

• Heel duidelijke taakafspraken & 
transparantie nodig 

• Verwachtingen bij extra taken 
(tijd, vergoeding, bijwonen 
overleg, …)?

• Kans op frequente wissel van 
coaches o.w.v. jobonzekerheid

• Mogelijk belangenconflict met 
andere commerciële activiteiten

• Minder ingebed in 
organisatie/project 



BOV-coach

Sterkte en kansen Zwakte en bedreigingen 

Vast in 
dienst

• Vaste standplaats
• Flexibiliteit voor taken die niet 

rechtstreeks bij de 
coachingsopdracht horen 
(nieuwsbrief, inventarisatie 
beweegaanbod, overleg, 
netwerking, …) 

• Inbedding in organisatie/project, 
maakt deel uit van een team

• Voorzien van standplaats
• Minder flexibel indien grotere 

regio; bereikbaarheid en 
toegankelijkheid?

• Verplaatsingskosten indien 
grotere regio

• Minder flexibele uurregeling 
(vast of flexibel uurrooster?)

• Voldoende coachingsprestaties
om loon volledig te dekken is
moeilijk in te schatten

• Financieel groter risico



Intersectoraal netwerk



Intersectoraal netwerk
Lokale besturen

Gezondheids- en
welzijnspartners

Partners met 
laagdrempelig
beweegaanbod

Lokale
huisartsenkringen

Organisaties kansengroepen
Logo



Intersectoraal netwerk

Lokale inbedding

Lokaal draagvlak
Bekendmaking & toeleiding

Laagdrempelig
beweegaanbod

Infrastructurele
voorwaarden

Aansturen
BOV-coach

Wegnemen andere
drempels



BOV in de Kempen



Zorgregio’s kleine stad



Zorgregio kleine stad
• Turnhout

– Retie
– Kasterlee
– Lille
– Arendonk
– Oud-Turnhout
– Turnhout
– Vosselaar
– Beerse
– Ravels
– Baarle-Hertog
– Merksplas

• Hoogstraten
– Rijkevorsel
– Hoogstraten



Lokale BOV-initiatieven

• Dossier pas ontvankelijk indien ≥ 25% van 
zorgregio kleine stad gedekt

• Incentive (€€) vanaf 50% dekking

• Doel: uitrol in 100% van zorgregio kleine stad 
tegen 2020



Financiering

≥ 25% van zorgregio kleine stad
– Coaching door BOV-coach vanuit Vlaamse middelen
– Vast tarief & aantal coachingsmomenten/ deelnemer
– Gegarandeerde financiering

≥ 50% van zorgregio kleine stad
– Éénmalige incentive voor gans gebied
– Later instappen in bestaand BOV-initiatief = geen 

aanspraak meer
– Mogelijke invulling: opstart netwerk, standplaats coach, 

…



Kleinstedelijke zorgregio
inwoners %

Turnhout Arendonk 13 053 7,7
Baarle-Hertog 2 680 1,6
Beerse 17 600 10,4
Kasterlee 18 052 10,69
Lille 16 386 9,7
Merksplas 8 693 5,2
Oud-Turnhout 13 163 7,8
Ravels 14 712 8,7
Retie 10 980 6,5
Turnhout 42 637 25,2
Vosselaar 10 961 6,5
TOTAAL 168 917 100,0

q Incentive (€ 0,05 
per inwoner): 
instap van 50% 
dekkingsgraad

= 8 445, 85 euro 



Kleinstedelijke zorgregio

q Rekening houdend met 
de aanwezigen -> 
mogelijke samenwerking 
in lokale antenne

q Voor 50% -> minstens 4 
of 5 gemeenten

inwoners %
Turnhout Arendonk 13 053 7,7

Retie 10 980 6,5

Ravels 14 712 8,7
Baarle-Hertog 2 680 1,6
Merksplas 8 693 5,2

Beerse 17 600 10,4
Turnhout 42 637 25,2
Vosselaar 10 961 6,5

TOTAAL 168 917 71,80



Kleinstedelijke zorgregio

• Beide gemeenten kunnen alleen een dossier indienen. 
Hoogstraten kan ook alleen de incentive verkrijgen. 

• Incentive = 1 638,40 euro
• Ideaal is natuurlijk met de twee samen 

inwoners %

Hoogstraten Rijkevorsel 11 691 36
Hoogstraten 21 077 64
TOTAAL 32 768 100,0



Sta gerust even recht !



Laagdrempelig beweegaanbod



Laagdrempelig beweegaanbod

Laagdrempelig 
beweegaanbod

Betaalbaar

Bereikbaar

Beschikbaar

Begrijpbaar

Bruikbaar

Bekend

Betrouwbaar

Begrip



Laagdrempelig beweegaanbod
• Betaalbaar

= financiële toegankelijkheid van het beweegaanbod
– Is de prijs een drempel om deel te nemen? Is er extra 

materiaal/ kosten nodig?
– Vb. is het mogelijk om het lidgeld flexibel te betalen zoals 

in schijven of per deelname. 

• Bereikbaar
= de mate waarin het aanbod fysiek (bereikbaar voor mensen 
met een beperking), ruimtelijk (in de buurt), in de tijd en 
psychisch (zich veilig voelen) toegankelijk is. 
– Vb. het beweegaanbod vindt plaats op een zo neutraal 

mogelijke, voor iedereen veilige plaats. 



Laagdrempelig beweegaanbod
• Beschikbaar

= de mate waarin het beweegaanbod gemakkelijk 
beschikbaar is of anders gezegd: kan iedereen deelnemen?
– Vb. Instappen op zeer laag activiteits- of 

vaardigheidsniveau mogelijk?
– Vb. Ook mensen met een hoofddoek mogen deelnemen.

• Begrijpbaar
= de mate waarin informatie over het aanbod begrijpelijk is 
en er begrijpelijk over gecommuniceerd wordt.
– Vb. Duidelijk wie aanspreekpersoon is bij vragen?
– Vb. Er wordt rekening gehouden met mensen die laag 

geletterd of het Nederlands niet machtig zijn. 



Laagdrempelig beweegaanbod
• Bekend

= de mate waarin het aanbod bekend is
– Vb. De gebruikte communicatiekanalen bereiken de 

kwetsbare groepen.

• Bruikbaar
= welke zijn de drijfveren van mensen om te bewegen en 
hoe wordt hierop ingespeeld? 
– Zo kan de sociale steun en het netwerk dat ze door 

deelname opbouwen soms eerder de motivatie zijn die 
hier speelt, dan gezond leven.

– Vb. plezier en groepsdynamiek staat voorop in het 
beweegaanbod





Laagdrempelig beweegaanbod
• Betrouwbaar

= de mate waarin het beweegaanbod als betrouwbaar wordt 
gezien door de gebruiker
– Aangename & veilige ontvangst van deelnemer?
– Vb. Zorg voor een vast vertrouwensfiguur binnen de club

• Begrip
= verwijst naar de kijk van ander deelnemers en 
organisatoren op mogelijke nieuwkomers.
– Lesgever en organisatie heeft inzicht in de leefwereld van 

maatschappelijk kwetsbare groepen en staat ervoor open
– Vb. Volg een vorming om inzicht te hebben in de 

leefwereld.



Aan de slag



Projectaanvraag 

• Wie kan dossier indienen?
– 1 BOV-initiatief per zorgregio kleine stad
– Lokale trekker
– Eindverantwoordelijkheid & aanspreekpunt
– BOV-netwerk ≈ stuurgroep
– Dossier ontvankelijk indien > 25% gedekt
– Pas vanaf 50% incentive



Projectaanvraag
• Indiendata 2016

– 31 oktober
– 31 december

• Indiendata 2017
– 31 maart
– 18 augustus
– 3 november

• Terugbetaling coaching tot 31 december 2020
– Streven naar 100% dekking
– Geen ‘open end’ subsidie: Vlaamse opvolging



NOG VRAGEN?



Concreet

• Wie wilt met BOV van start gaan?
– Rondje van de tafel
– Takenlijst overlopen en bespreken

• Timing
– Wanneer & waar volgend overleg? 
– Streefdoel indienen dossier?



Rol Logo Kempen
• Bekendmaking bij bestaande overlegmomenten 

en netwerk
• De partners binnen de kleinstedelijke zorgregio 

samenbrengen
• Adviseren bij het opstellen en indienen van 

BOV-aanvraag



Rol Logo Kempen
• In de gemeente BOV meenemen en 

ondersteunen binnen de kadermethodiek 
Gezonde Gemeente

• Deelname aan de BOV- stuurgroep
• Adviseren in het toegankelijker maken van het 

beweegaanbod
• Signaleren van behoeften en noden naar het 

Vlaams beleid



Geen rol voor Logo Kempen

• Regierol of trekkerschap opnemen in het BOV-
netwerk

• BOV-projectaanvraag schrijven, uitvoeren en 
evalueren

• Informeren en sensibiliseren van de 
einddoelgroep



Aan de slag



Bij vragen

Jasmin Delarbre
Stafmedewerker lokale besturen en bedrijven
(t) 014 44 08 34 
jasmin@logokempen.be

Birgit Massagé
Stafmedewerker Sector gezondheidszorg, vaccinatie en 
bevolkingsonderzoeken
(t) 014 44 08 34 
birgit@logokempen.be



Bij vragen


