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Verslag ontdek- en droomsessie over een gezondheidsmunt in regio Midden-

West-Vlaanderen 

01/12/2022 

1. Intro & verder verloop project 

Een gezondheidsmunt is een gemeenschapsmunt waarbij je gezonde acties waardeert en voor een 

aantrekkelijk gezond omruilaanbod zorgt.  

Vb. van verdienacties:  jaarlijks op controle gaan naar de tandarts, meedoen aan de 10.000 

stappenclash, een beweegsessie volgen in het lokaal dienstencentrum, een sportkamp volgen… 

Vb. van omruilaanbod: korting op vb. een zwembeurt, een beweegsessie, een gezonde tas soep, het 

volgen van een workshop … 

Als Logo zien we zeker opportuniteiten voor een gezondheidsmunt. Enerzijds omdat resultaten van 

andere gemeenschapsmunten veelbelovend zijn en anderzijds omdat de gezondheidsmunt een 

erkenning kan zijn voor wat onze partners doen rond gezondheidspromotie. Denk dan bijvoorbeeld 

aan acties in het kader van gezonde gemeente vb. meedoen aan de 10.000 stappenclash, een 

rookstopcurcus volgen, een workshop over gezonde leefstijl volgen… 

Bedoeling van de ontdek- en droomsessie is om met de aanwezige organisaties te bekijken of een 

gezondheidsmunt een opportuniteit is voor onze regio en om het draagvlak voor een 

gezondheidsmunt te verkennen.  

Stap voor stap 

We benadrukken dat we het proces stap voor stap bekijken.  

Momenteel zitten we nog onderaan de ladder. Er is dus op dit moment nog niet beslist om met een 

gezondheidsmunt in onze regio te starten. Het is de bedoeling om die beslissing samen met ons 

netwerk te nemen. 

Een eerste stap is de ontdek- en droomsessie.  
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Focus op ontdekken en dromen 

Het is niet de bedoeling om tijdens de ontdek- en droomsessie in te zoomen op praktische aspecten 

zoals het juridisch kader of de software achter gemeenschapsmunten. Dat is voor een verdere stap.  

Tijdens de sessie vandaag ligt de focus volop op het ontdekken van de mogelijkheden van een 

gezondheidsmunt en out-of-the-box denken en dromen.  

We zijn hier vandaag met een groep van een 20-tal organisaties. Bij het uitsturen van de uitnodiging 

hebben we heel wat reacties gekregen van organisaties die niet konden deelnemen maar die graag 

op de hoogte blijven en/of in een verdere fase mee verder denken met ons: o.a. diverse 

ziekenfondsen, UNIZO, lokale besturen, dienstencentra, externe diensten voor preventie en 

bescherming op het werk …  

Verdere stappen na ontdek- en droomsessie 

In een volgende fase zullen we 1-op-1 gesprekken voeren met een aantal organisaties. Die 

gesprekken zijn samen met de mensen van Muntuit. En tijdens die gesprekken wordt dieper 

ingegaan op opportuniteiten/mogelijke drempels en komen de praktische aspecten aan bod.  

Na die 1-op-1 gesprekken zal er een syntheseverslag opgemaakt worden die moet aangeven of er al 

dan niet voldoende draagvlak is voor een gezondheidsmunt in onze regio. Op basis hiervan volgt dus 

een go of no go om een proeftuin op te starten.   

Ondersteuning door Muntuit vzw 

Om het draagvlak af te toetsen en de opportuniteiten te bekijken worden wij ondersteund door 

Muntuit vzw.  

Zij hebben ook de sessie van vandaag mee voorbereid en zullen ook aanwezig zijn op de 

diepgaandere 1-op-1 gesprekken die volgen na vandaag.  

Muntuit vzw is een sociale innovator.  

Hun focus ligt op het ontwikkelen, adviseren over en promoten van gemeenschapsmunten. Ze 

krijgen hiervoor steun van de Vlaamse Overheid.  

Ze hebben al heel wat munten in Vlaanderen begeleid: Torekes in Gent, Talento in Roeselare, Klavers 

in Lichtervelde, Mechelse Koekoek,…  

Aanvullend geven we mee dat ook in de regio Zuid-West-Vlaanderen een gelijkaardig traject loopt 

met Logo Leieland om ook in die regio de opportuniteiten voor een gezondheidsmunt te verkennen.  

Mogelijke rol van organisaties binnen dit project 

Als lokale/regionale organisatie kan je verschillende rollen opnemen in dit project: 

• Je hebt een aanbod van gezonde verdienacties 

• Je hebt een gezond omruilaanbod 

• Je hebt beiden (verdienacties & omruilaanbod) 

• Maar zeker ook een belangrijke rol is deze van bekendmaking en uitdragen van de 

gezondheidsmunt 
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2. Korte toelichting over gemeenschapsmunten 

De presentatie met meer toelichting over de werking en de resultaten van andere 

gemeenschapsmunten kan je hier vinden 

Voor we met de brainstorm starten is er ruimte voor een aantal vragen en bedenkingen.  

Vragen: 

• Wordt het een lokale of een regionale gezondheidsmunt?  

o Daar kunnen we nog elke kant mee uit. 

o Kan volledige regio Midden-West-Vlaanderen, kan Westhoek en Roeselare-Tielt, kan 

lokaal … 

o Voorlopig ligt ‘regio Midden-West-Vlaanderen’ voor 

• Kan dit ook een digitale munt zijn? 

o In TalentO (project Roeselare) is niet gewerkt met digitale munt maar de 

mogelijkheid is er zeker.  

Redenen waarom in TalentO gekozen is voor fysieke munt 

▪ Zeker gezien kwetsbare doelgroep. Iedereen moet app hebben, software, etc 

… 

▪ Ze wilden zo laagdrempelig mogelijk zijn 

▪ Eenvoudige manier: opschrijven 

• Kan je gezondheidsmunten doorgeven? 

o Ook hier liggen de mogelijkheden open.  

o Je doet het in eerste instantie voor jezelf 

o Een fysieke munt kan je altijd doorgeven.  

o Ervaring TalentO: zij geven meer munten uit dan dat er omgeruild worden.  

• Kunnen er afspraken gemaakt worden rond de waarde van acties?  

o Bijv. ene DC vraagt voor haar soep 3 munten, andere maar 2 

o Niet slecht om hierrond afspraken te maken 

Bedenkingen: 

• Eerlijkheid? Alles draait daar om. Hebben ze die wandeling wel gedaan? 

• Ga je mensen naar aanbod krijgen door gezondheidsmunt alleen? Nee, dat is het belang van 

goede verkooptechniek ook. 

• Meepakken in ganse verhaal: What’s in it for me? Waarom zou ik ze omruilen? Gaat weer om 

“verkoopspraatje” rond de gezondheidsmunt. 

• Vooral denken vanuit: waarom zou ik daaraan deelnemen? Daarom gevarieerd aanbod, om 

iedereen te bereiken! 

• Eerlijke concurrentie? Bijv. frituur zit niet mee in verhaal, groente- en fruitwinkels wel … 

Moeten we daar rekening mee houden?  

• Goede afstemming nodig met UIT-pas, want het principe loopt deels wel gelijk. 

 

 

 

 

https://logomiddenwvl.sharepoint.com/:p:/g/ETyOQlyYkT5Emweh-Jt2rrIBDm0p885_cCdKQKvGjpJ38g?e=yJbw8l
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3. Brainstorm 

Brainstorm 1: Verdienactie/omruilaanbod + ordenen in empact kwadrant 

In een eerste oefening benoemen we in drie groepen alle mogelijke acties om een gezondheidsmunt 

te verdienen en om een gezondheidsmunt in te ruilen.  

Nadien ordenen we ze in een impact kwadrant.  

X-as: termijn: < 1 jaar  of > 1 jaar 

Y-as: gezondheidsimpact: laag versus hoog 

Opmerking: heel wat acties zijn dubbel: zowel verdienactie als omruilaanbod.  

Acties met lage impact en lange termijn parkeren we.  

In eerste instantie ligt de focus op acties met hoge impact die snel te realiseren zijn.  

Acties met lage impact maar snel te realiseren kunnen quick-wins zijn om de munt te lanceren.  

Acties met hoge impact en iets langere termijn, kunnen we naar toe werken.  

Foto: 
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Het resultaat van de brainstorm vind je in deze tabel.  

Brainstorm 2: te betrekken actoren in verder verloop project 

In een tweede oefening benoemen we in drie groepen de actoren die bij het project kunnen 

betrokken worden. We vedelen die actoren in volgende categorieën: 

• ! – Essentieel om het project te doen slagen 

• ? – Heel fijn als ze meedoen 

• i – Belangrijke rol in het informeren & uitdragen 

Foto: 

 

https://logomiddenwvl.sharepoint.com/:w:/g/EZjAtSSr72xIn5swuRMPdZwBCNk9n-yoUXCXua5SWdkA2g?e=coG48t
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Belangrijkste conclusies: 

Een aantal actoren komen aan bod in de verschillende categorieën (doordat de verschillende 

groepen de rol van de organisatie anders zien) 

Als essentiële actoren voor de verdere uitwerking van het project werden volgende aangehaald.  

• Lokale besturen 

• Sportverenigingen 

• Handelaars 

• ELZ 

• Logo 

• Dienstencentra 

• Ziekenfondsen 

• Sociale voedselvoorzieningen 

• Zorgzame buurten 

• Werkgevers 

• 2e lijn 

• 3e lijn 

• Huisartsen 

 

Kijk hier voor de resultaten van de volledige oefening 

 

 

 

 

Meest genoemd 

tijdens brainstorm 

Minst genoemd tijdens 

brainstorm 

https://logomiddenwvl.sharepoint.com/:w:/g/EYlCJ9EtYY1DlwYJ_2Whhl8BEO__CAqi5CYEjW2f64RVTw?e=a2lzkA
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4. Check-out 

Bij wijze van check-out krijgen alle aanwezigen een formulier met drie vragen: 

1. Als je één aspect mag benoemen om een gezondheidsmunt te doen slagen in onze regio. 

Wat zou dat zijn?  

Word Cloud van de antwoorden: 

 
 

2. Als je één drempel mag benoemen om een gezondheidsmunt te doen slagen in onze regio. 

Welke zou dat zijn?  

Word Cloud van de antwoorden: 

 
 

 

3. Wie/welke organisatie moet volgens jou betrokken worden in de 1-op-1 gesprekken die na 

de ontdek- en droomsessie volgen?  

Word Cloud van de antwoorden: 

 

 


