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Waarden

We werken actief samen, zowel binnen 
het team als met onze verschillende 
partners. We nemen het voortouw in het 
opbouwen en ondersteunen van en het 
deelnemen aan netwerken.

Gelijkwaardig

We werken volgens de principes van 
proportioneel universalisme om zo 
bij te dragen aan gelijke gezondheids-
kansen voor iedereen. We creëren bij 
onze partners bewustzijn rond gezond-
heidsongelijkheid en de drempels tot 
een gezonde levensstijl. Ook binnen 
onze partnerschappen streven we naar  
gelijkwaardigheid.

We stellen onze partners in staat 
om in te zetten op de context 
waarbinnen gezonde burgers ge-
zonde keuzes kunnen maken.  
We doen dit door hen instrumenten aan 
te reiken waarmee ze kunnen werken 
aan een gezondheidsbeleid dat acties 
overstijgt, door uitwisseling en kruisbe-
stuiving te stimuleren en participatie te 
stimuleren.

Duurzaam

Duurzame gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie maken de kern uit van 
onze werking. We streven bovendien 
naar maatschappelijk verantwoord  
ondernemerschap en duurzame  
partnerschappen en inspireren hier-
mee ook onze partners.

Samenwerken

Versterken



Missie
Logo Dender vzw (LOkaal GezondheidsOverleg) geeft als netwerkorganisatie mee 
een gezicht aan het preventiebeleid van de Vlaamse overheid, haar opdrachtgever. 
 
Om de gezondheid van de burgers te verbeteren, werken we via partners uit ons  
werkingsgebied aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie in verschillende  
levensdomeinen. Met behulp van wetenschappelijk onderbouwde  
preventiemethodieken, aangeboden door partnerorganisaties, vertalen we de 
Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op een duurzame manier naar een lokaal en 
regionaal beleid, acties en projecten. 
 
Zo maken we van de gezonde keuze de meest evidente keuze voor iedereen.

Visie
Logo Dender vzw zet in op …
… het informeren, sensibiliseren en creëren van een draagvlak voor preventieve  
gezondheid bij organisaties en professionelen die samen een impact hebben op alle  
burgers, ongeacht achtergrond, afkomst of opleidingsniveau. We identificeren samen 
de noden en beantwoorden die met een aanbod aan wetenschappelijk onderbouwde  
preventiemethodieken, bieden maatwerk waar dat haalbaar is en verwijzen door. In de  
ondersteuning naar lokale besturen gaan we een stap verder. We helpen hen bij  
beleidskeuzes zelf de preventieve gezondheidsreflex te maken en Health in all Policies in de 
praktijk om te zetten.

… kruisbestuiving tussen haar partners uit de levensdomeinen lokale gemeenschap, 
onderwijs, gezin, werk, vrije tijd en zorg & welzijn). Als neutrale en betrouwbare 
netwerkpartner zorgen we voor uitwisseling  tussen  wetenschap, het Vlaams beleid 
en de lokale praktijk. Dit maakt innovatie mogelijk en toetst het beleid aan de haalbaarheid 
en uitvoerbaarheid op het terrein.
 
… het bieden van een uniek eerstelijnsaanspreekpunt over milieugerelateerde  
gezondheidsrisico’s voor burgers en organisaties. We informeren, sensibiliseren en geven 
opleidingen over de invloed van binnen- en buitenmilieu op gezondheid.


