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Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 18 december 2015 tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de implementatie van de methodiek
‘Bewegen op verwijzing’ (BOV).

Motivering

‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) is een Vlaams pilootproject dat opgestart werd in 2016 over heel
Vlaanderen onder impuls van minister Vandeurzen. Dankzij dit project kunnen huisartsen hun
patiënten doorverwijzen naar een beweegcoach of BOV-coach voor een beweegplan op maat.
Doel van dit project is inactieve mensen aan het bewegen krijgen om op die manier de risico’s
op gezondheidsproblemen te verkleinen. Bijzondere aandacht gaat naar kwetsbare doelgroepen
die een groter risico hebben.
Op 24 november 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen de
engagementsverklaring goed in het kader van de subsidieoproep voor het project Bewegen Op
Verwijzing (BOV).
Ook Gent tekende in 2017 in, samen met andere gemeenten zoals Melle, Merelbeke en
Destelbergen via de kleinstedelijke zorgregio Gent. Gent ontving bij de start van BOV een
éénmalige incentive van 7.597,8 euro (of 0,05 euro per inwoner). Dit bedrag wordt in Gent
ingezet voor de terugbetaling van de persoonlijke bijdrage van mensen met verhoogde
tegemoetkoming en mensen in budget- en schuldhulpverlening zodat BOV voor deze kwetsbare
groep gratis is. Het lokale Multidisciplinaire Netwerk (LMN) Regio Gent was tot mei 2020
bovenlokale trekker voor de zorgregio Gent. Stad Gent was trekker op lokaal niveau.
Het project werd positief geëvalueerd en loopt ondertussen goed in Gent: er zijn vier BOVcoaches actief in Gent. In mei start een vijfde op. Ze werken wijkgericht vanuit goed gekende
laagdrempelige locaties (buurtcentrum, Open Huis, lokaal dienstencentrum, sporthal, …).

BOV liep oorspronkelijk tot eind 2020 maar ondertussen besliste Vlaanderen op basis van goede
evaluaties om het project te verlengen tot en met 2022. Met de vorming van de nieuwe
eerstelijnszonde Gent en de gelijktijdige stopzetting van de werking van het LMN regio Gent
wordt er een nieuwe trekker gezocht voor dit project.
Voor de verlenging wordt een incentive voorzien van 11.407 euro (of 0,0435 euro per inwoner).
Vlaanderen wil bovendien BOV na 2022 structureel verankeren in Vlaamse regelgeving. Met het
OCMW wordt ondertussen bekeken of het kan tussenkomen voor de persoonlijke BOV bijdrage
van haar cliënten, dit zodra de Vlaamse incentive uitgeput is.
Voorgesteld wordt om het trekkerschap over te dragen naar het Team Gezondheid van de
Dienst Regie Gezondheid en Zorg dat eerder al instond voor de lokale opvolging van BOV in
Gent. Dit preventieproject sluit volledig aan bij de prioritaire doelstelling 'versterken van
gezondheidsvaardigheden' uit het gezondheidsbeleidsplan 2020-2025.
De samenwerkingsovereenkomst ‘Bewegen Op Verwijzing’ met het Vlaams Instituut Gezond
Leven vzw, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel, voor de periode 1/01/2021 t.e.m.
31/12/2022, met inwerkingtreding op 1 januari 2021 ligt thans ter goedkeuring voor; de Stad
ontving het document 'samenwerkingsovereenkomst' via mail op 23 maart 2021, vandaar dat
ze niet eerder ter beslissing aan de gemeenteraad kon worden voorgelegd.

Financiële informatie

Visum van de financieel directeur:
Visum:
Voorgestelde uitgaven: € 0,00
Gebudgetteerd: Ja
Er zijn geen uitgaven voorzien. De Vlaamse overheid betaalt de BOV-coaching grotendeels terug.
Bijkomende kosten voor de opvolging van dit project worden gedekt door de incentive.
Verwachte ontvangsten: € 11.407,00
Gebudgetteerd: Ja
Na de goedkeuring van deze overeenkomst wordt een éénmalige incentive van 11.407 euro
toegekend.

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2021
Totaal

Regie Gezondheid en Zorg
354540000
E
11407
11407

Bijgevoegde bijlage(n):


Samenwerkingsovereenkomst Bewegen Op Verwijzing 2021-2022 (deel van de
beslissing)

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:
Artikel 1:
Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst 'Bewegen Op Verwijzing - Eerstelijnszone (ELZ)
Gent - periode 1 januari 2021 - 31 december 2022' met het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw,
Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel, zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding vanaf
1 januari 2021.

Samenwerkingsovereenkomst
Bewegen Op Verwijzing
Eerstelijnszone (ELZ) GENT
Situering
Dit is een samenwerkingsovereenkomst binnen het kader van Bewegen Op Verwijzing
(BOV). Deze overeenkomst wordt gesloten tussen het Vlaams Instituut Gezond Leven
en de trekker van een lokaal BOV-initiatief die ook de aanvraag heeft ingediend.
Bewegen Op Verwijzing werd gelanceerd door het Vlaams Instituut Gezond Leven, in
opdracht van de Vlaamse overheid.

Partijen
Organisatie: Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1,
vertegenwoordigd door de gemeenteraad, waarvoor optreden de heer Rudy
Coddens, Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg,
Seniorenbeleid en Financiën en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur en
die handelen in uitvering van het gemeenteraadsbesluit d.d. ………………………….;
hierna genoemd de Stad
en
het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, hier vertegenwoordigd door Linda De Boeck,
directeur
spreken voor de implementatie voor Bewegen Op Verwijzing, gedurende de periode
1 januari 2021 – 31 december 2022 het volgende af:

Artikel 1: inwerkingtreding, duur en beëindiging
Deze samenwerkingsovereenkomst is van bepaalde duur en treedt in werking vanaf 1
januari 2021. De samenwerking tussen de partners wordt vanzelf beëindigd op 31
december 2022.
De terugbetaling van de prestaties van de BOV-coach is geen open-end-subsidie. De
vraag kan maar ingevuld worden tot zolang het voorziene budget dit toelaat. Dit
betekent dus dat bij een uitzonderlijk groot succes de subsidie eerder op zal zijn.
Vlaams Instituut Gezond Leven engageert zich om nauwgezet de prestaties en het
bijhorende budget op te volgen. Zodat er tijdig geanticipeerd kan worden. Indien er
veranderingen moeten gebeuren die een invloed zouden hebben op het budget, zal
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het Vlaams Instituut Gezond Leven de trekker van het BOV-initiatief minstens 3
maanden op voorhand informeren.

Artikel 2: engagement
Er is een contactpersoon voor beide partners die beroep op elkaar kunnen doen bij
vragen.
▪

Voor de trekker van het lokaal BOV-initiatief is dat
Inge De Roose (inge.deroose@stad.gent) adjunct van de directie, dienst
Gezondheid en Zorg.

▪

Voor het Vlaams Instituut Gezond Leven is dat Luc Lipkens
(luc.lipkens@gezondleven.be) stafmedewerker beweging.

Het lokaal BOV-initiatief zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de aanvraag
zoals die werd goedgekeurd.
Kleine aanpassingen aan de projectaanvraag ten voordele van de uitvoering van het
project, kunnen doorgevoerd worden. Deze worden door de trekker opgenomen in
het jaarverslag.
Indien er grotere aanpassingen gewenst zijn die een invloed kunnen hebben op de
vooropgestelde
criteria
(https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-opverwijzing/bewegen-op-verwijzing-aanvraag-indienen/criteria-aanvraagdossier), zal
hiervoor advies ingewonnen worden via het Logo bij het Vlaams Instituut Gezond
Leven. Het Vlaams Instituut Gezond Leven bewaakt of de kwaliteit van Bewegen Op
Verwijzing mits de aanpassingen behouden blijft.
Het Vlaams Instituut Gezond Leven voorziet voor de periode van 2021-2022 een
financiële incentive ten bedrage van 11407 euro.
Voorwaarde voor toekenning van de incentive is dat minstens 50% van de inwoners
van de Eerstelijnszone bereikt kan worden (op basis van de inwonersaantallen in deze
lijst:
https://www.gezondleven.be/files/beweging/incentives-BOV-2021-2022.xlsx
(eerste tabblad))
De éénmalige financiële ondersteuning wordt ten laatste 3 maanden na
ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst overgemaakt aan de trekker,
op dit rekeningnummer: BE34091000277790.
Het Vlaams Instituut Gezond Leven voorziet inhoudelijke ondersteuning in de vorm
van online informatie, vormingen, intervisie en advies op maat. Deze ondersteuning
is gratis. Dit gebeurt in afstemming met de ondersteuning die door het Logo van de
regio geboden wordt. De trekker van een lokaal BOV-initiatief ziet de meerwaarde in
van deze inhoudelijke ondersteuning en is bereid hier gebruik van te maken ten
voordele van het project.
De trekker van een lokaal BOV-initiatief zorgt dat de informatie en adviezen die het in
de loop van het project aan de bevolking geeft, conform zijn met de
gezondheidsaanbevelingen die door het Vlaams Instituut Gezond Leven verspreid
worden.
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Artikel 3: communicatie
De communicatie rond Bewegen Op Verwijzing is conform met de huisstijl van
Bewegen Op Verwijzing.

Artikel 4 jaarrapportage
De jaarrapportage met inhoudelijke verantwoording zal elk jaar worden overgemaakt
aan het Vlaams Instituut Gezond Leven tegen ten laatste 28 februari. De ter
beschikking gestelde sjablonen zullen hiervoor door de trekker gebruikt worden.
Indien in het eerste jaar de startdatum na 31 augustus valt, moet er over dat jaar geen
jaarrapportage gemaakt worden. De inhoud van deze periode wordt opgenomen in
het jaarverslag van het daaropvolgende jaar.

Ondertekening
Opgemaakt in tweevoud te Brussel, op …………………………………..
Voor het lokaal BOV-initiatief
ELZ Gent
Voor Stad Gent

Voor het Vlaams Instituut Gezond Leven

Voor de voorzitter van de gemeenteraad
bij delegatiebesluit van 26 november
2019

Rudy Coddens, Schepen van Sociaal
beleid, Armoedebestrijding,
Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën
en

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Stad en OCMW Gent

Linda De Boeck, directeur
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