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Voorwoord Beste lezer, 

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we graag 
de tijd genomen voor het samenstellen van 
ons jaarverslag. Ook in 2016 heeft Logo 
Kempen niet stilgezeten en samen met jullie, 
onze partners, werden heel wat projecten 
en campagnes gerealiseerd, netwerken 
uitgebouwd, bestaande samenwerkingen 
versterkt. Gemeenten die stopten met 
roken,  actieweken zoals de Week van 
Gezond Binnen, de opstart van Warme 
Stad Turnhout, infomomenten, je vindt het 
allemaal terug op www.logokempen.be, een 
bron van inspiratie voor jouw gezonde actie, 
project of beleid. 

Logo Kempen gaat ervoor!

Onze erkenning is verlengd tot 31 december 
2021 door het Agentschap Zorg & Gezondheid 
en geeft ons de kans om verder te werken 
op de ingeslagen weg. Samen met het team 
en bestuur is werk gemaakt van een lange 
termijnvisie: 

“Tegen 2021 is Logo Kempen in de regio een 
volwaardige partner en netwerkorganisatie 
in gezondheid voor gemeenten, onderwijs, 
zorg en bedrijven.“
 
 

Logo Kempen wil de komende jaren
• haar werking, aanbod en algemene 

bekendheid verhogen. 
• haar expertise verder uitbouwen.
• integraal werken stimuleren via  

co-organisaties met partners.
• haar rol als netwerkorganisatie, 

spilfiguur en bruggenbouwer 
versterken.

Het resultaat van alle gezamenlijke 
inspanningen draagt bij tot de realisatie van 
de preventieve gezondheidsdoelstellingen.

Beleidsmatig werken aan gezondheid en 
preventie 

Logo Kempen legt de focus op beleidsmatig 
werken aan gezondheid en preventie. 
Projecten en campagnes maken bij voorkeur 
deel uit van een duurzaam en lokaal gedragen 
gezondheidsbeleid. Logo Kempen coacht, 
adviseert en begeleidt partners bij de opzet 
van een dergelijk beleid. De samenwerking 
met verschillende partners vanuit diverse 
achtergronden en sectoren is daarbij 
essentieel. Door krachten te bundelen en te 
leren van elkaar maken we samen werk van 
een gezonde levensstijl voor de Kempenaar. 
 
 
 

De opstart van een nieuwe partnerorganisatie 
‘Algemene Ondersteuning Logo’s’

De Vlaamse Logo’s werken onderling nauw 
samen en hebben de afgelopen jaren 
werk gemaakt van een gezamenlijke 
huisstijl en communicatieplan. Door op 
Vlaams niveau krachten te bundelen wordt 
onze lokale werking beter ondersteund. 
De Vlaamse Logo’s  en VIGeZ werken 
sinds 1 januari 2016 intens samen in de 
partnerorganisatie Algemene Ondersteuning 
Logo’s. Een Vlaamse beleidsmedewerker en 
communicatiemedewerker zorgen voor de 
nodige ondersteuning en profilering van de  
Logo’s op Vlaams niveau. 

Logo Kempen wenst je een gezond werkjaar 
en veel plezier bij het lezen van ons 
jaarverslag. 

Januari 2017

Wim Woestenborghs
Coördinator Logo Kempen

Pierre Goor
Voorzitter Logo Kempen
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Stappenclash scoort 
bij medewerkers  
lokale besturen

De 10.000 stappencompetitie ‘Clash van de 
Kempen’ zorgde in mei een maand lang voor 
een stevige uitdaging tussen het personeel 
van 8 lokale besturen in de Kempen. Meer 
dan 600 personeelsleden van de gemeenten 
Herentals, Balen, Lille, Meerhout, Retie, 
Oud-Turnhout, Westerlo en Dessel gingen 
de strijd met mekaar aan voor de meeste 
stappen. De Gezonde Gemeenten wilden 
met hun deelname het belang van meer 
bewegen onderstrepen.

Elke gemeente, groot of klein, maakte 
evenveel kans om te winnen. Per week konden 
er punten gescoord worden voor ‘beste 
vorderingen’, ‘beste daggemiddelde’, 
‘creatiefste stapactie’. 

Gezonde Gemeente Balen scoorde 
de meeste punten. Maar liefst 
160 medewerkers verspreid over 
verschillende diensten behaalden het beste 
stapgemiddelde. Een wervelende campagne 
onder leiding van Kevin Vangenechten en 
Bart Boets alias ‘Stapman’ en ‘Sofaman’ 
zorgde voor heel wat animo, gemotiveerde 

deelnemers én een competitieve sfeer. 
Gezonde Gemeenten Meerhout en Retie 
volgden Balen op de voet en scoorden 
respectievelijk een tweede en derde plaats.

Hanne Ketelslagers, stafmedewerker voeding 
& beweging: “We waren heel enthousiast 
over het groot aantal medewerkers dat 
zich massaal achter de actie heeft gezet. 
Dat was voor ons een duidelijke boodschap 
dat 10.000 stappen laagdrempelig, tof en 
toegankelijk is voor iedereen. Dit helpt ons 
om het programma beter te verspreiden en 
mensen aan te zetten tot meer bewegen 
voor een goede gezondheid.”

Godie Rijmen, gezondheidsambtenaar 
Balen: “Het bestuur bezorgde de 
deelnemers wekelijks een rapportje met 
het aantal stappen en de weekwinnaar. We 
organiseerden extra beweeginitiatieven 
zoals een schattenjacht, lunchwandelingen, 
stappende overlegmomenten. Of gewoon 
tijdens de werkuren: Een kop koffie halen 
bij een andere afdeling, de trap 2 keer 
nemen, meer rechtstaan tijdens het werk, 
een omweg maken naar het toilet. Ook na 
de Stappenclash waren medewerkers zich 
nog heel bewust dat beweging goed voor 
je is. De wil is groot om vol te houden. 
Extra beweegmomenten zoals terug naar de 
fitness of ‘Start to Tennis’ bleven ook na de 
wedstrijd nog op de agenda staan.”

10 000 stappenclash
eerste weekwinnaar

   

Voorlopig staan we op de derde plaats in de clash. 
   

We zijn dus goed bezig ... blijven stappen is de boodschap!

Denk eraan om je stappenaantal minstens éémaal per week te registreren op www.10000stappen.be.
  

Proficiat Vera!

Op 2 juni werd de winnende gemeente bekend 
gemaakt. We verrasten de Balense deelnemers 
’s avonds met een bezoek tijdens hun eigen  

slotmoment ... Nietsvermoedend ... Eerste weekwinnaar in Meerhout

De 8 deelnemende gemeenten hebben er zin in!

In Lille nemen ze liever de trap dan de lift. Oud-Turnhout is klaar voor de wedstrijd!
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Kempen zet in op 
meer veerkracht 
tijdens de eerste
‘Week van de 
Geestelijke 
Gezondheid’ 

Van 10 tot 16 oktober organiseerde Logo 
Kempen de eerste Week van de Geestelijke 
Gezondheid met als thema het versterken 
van onze veerkracht. Veerkracht is de mate 
waarin we kunnen omgaan met stress, 
belangrijke gebeurtenissen en tegenslag in 
het leven. 

Maar liefst 11 gemeenten en een 30-tal 
partners stelden een programma samen 
van in totaal 35 acties over geestelijke 
gezondheid. De Kempenaar kon een hele 
week kiezen uit workshops, voordrachten, 
tentoonstellingen en activiteiten. De Logo 
Kempen campagnematerialen werden bij 
alle activiteiten verdeeld. Ook Warme 
Stad Turnhout pakte uit met een warm 
actieprogramma. 

Ann Vanherck, coördinator van het Netwerk 
Geestelijke Gezondheidszorg Kempen:  
“1 op 3 mensen kampt ooit in zijn leven met 
psychische problemen. Dit is een krachtige 
boodschap die via verschillende kanalen 
onder de bevolking werd verspreid en die 
psychische problematiek bespreekbaar 
heeft gemaakt.”

In Westerlo, Balen, Geel en Turnhout kon je 
een kijkje nemen bij een gevoelsmuur van 
buttons met uiteenlopende gevoelens. 
Deze blikvanger maakte het grote publiek 
bewust van het belang van veerkracht. Want 
hoe vaak krijgen we niet de vraag ‘Hoe 
is’t?’. En hoe vaak maken we ons uit de 
voeten met het antwoord ‘Goed’. Gevoelens 
kunnen je overweldigen, opdringen, je uit 
je concentratie halen of je rust verstoren. 
Maar hoe voel je je echt vandaag? Passanten 
kozen een button en speldden hem op. 

De gevoelsmuur trok heel wat aandacht  
tijdens de volksspelen op 15 oktober in Turnhout.

Fit in je hoofd workshop in de bib in Hulshout.

Ouder-kind yoga in de bib in Turnhout.

In Westerlo stond een muur van buttons opgesteld 
in het openbaar zwembad.

De actieweek startte officieel met een  
drukbezochte PREVIA-studiedag ‘Welzijn, warm 

aanbevolen’ op 10 oktober. 

Vliegende reporter Ines van Logo Kempen  
bezocht de ganse week initiatieven en werd in 
elke gemeente enthousiast onthaald. Het Logo 
werd voorgesteld, foto’s werden genomen en  
gedeeld op sociale media en websites.  

De actieweek kwam tot leven.
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De Kempense gemeenten nemen hun titel 
‘Gezonde Gemeente’ ter harte en richtten 
de voorbije maanden stuurgroepen Gezonde 
Gemeente en/of gezondheidsraden op. Het 
resultaat was een reeks goed doordachte 
gezonde projecten in 2016. Preventie en 
gezondheid staan op de agenda. 

De samenwerking tussen de 27 lokale besturen 
en Logo Kempen groeit en verstevigt. We 
zien meer samenwerking tussen gemeente 
en OCMW, de verschillende diensten binnen 
het lokale bestuur en met externe partners. 
Deze nieuwe samenwerkingen zijn een grote 
verrijking voor alle partijen. We leren van 
ieders expertise en delen ervaringen en 
sterktes. 

Het draagvlak van gezonde projecten kent 
daarom een enorme groei en gezondheid 
verschijnt steeds meer in de leefwereld van 
de inwoners. Een duurzame, positieve en 
gezonde gedragsverandering stimuleren bij 
inwoners is een werk van iedereen samen! 

Turnhout wordt 
‘Warme Stad’

In 2015 stelde Stad Turnhout zich als één 
van de 13 Vlaamse centrumsteden kandidaat 
voor het pilootproject ‘Warme Steden’, een 
initiatief van het fonds ‘Ga voor Geluk’ in 
samenwerking met het VIGeZ, LUCAS KU 
Leuven en de Vlaamse Logo’s. Het project 
wil de geestelijke gezondheid van kinderen 
en jongeren (0-24 jaar) versterken.  

Stad Turnhout werd samen met Genk, 
Gent, Leuven en Brugge verkozen tot 
‘Warme Stad’. De vijf steden zullen van 
2016 tot 2019 inzetten op geestelijke 
gezondheidsbevordering in samenwerking 
met lokale actoren. In 2016 werd gestart 
met de opmaak van een integraal lokaal 
gezondheidsbeleid dat de veerkracht van 
jongeren versterkt. Gezondheidsconsulent 
Sam Hufkens neemt samen met Logo-
medewerker Jente Belmans de leiding over 
dit inspirerend project. 

Noden in kaart brengen in 2016
Een actieplan is essentieel om op een 
gestructureerde manier aan de slag te gaan. 
Een goed plan steunt op onderzoek en dus 

zochten we welke vragen en behoeften leven 
bij professionals, kinderen en jongeren. Via 
‘concept mapping’, een wetenschappelijk 
onderbouwde methodiek, werden 
professionals en beleidsmakers bevraagd. 
De twee jeugdconsulenten organiseerden 
focusgesprekken met kinderen en jongeren: 
Wat missen ze in hun stad? Waar ontmoeten 
ze elkaar graag? Waar kan je terecht als het 
rommelt in je hoofd? 

Alle gegevens vormen de basis voor het 
actieplan. Bij het drukken van dit jaarverslag 
zijn we hiermee volop bezig.  Wordt dus 
vervolgd...

Jan Toye, oprichter van het fonds ‘Ga voor 
Geluk’: 
“Toen ik de eerste keer de lokale 
projectgroep ‘Warme Steden’ ontmoette, 
gaf mij dat enorm veel vertrouwen. Het is 
mijn overtuiging dat de hogere overheid 
het beleid zelf niet kan waarmaken. Zij kan 
enkel richting geven en faciliteren. Het zijn 
de lokale besturen die het moeten doen in 
nauwe samenwerking met de burger, bottom 
up. In Turnhout heb ik een dynamisch team 
gevonden dat met beide voeten in het 
veld de burger bijstaat om te bouwen aan 
hun eigen betere leefwereld. Dat werkt 
aanstekelijk, wekt hoop en versterkt het 
geloof in de maakbaarheid van geluk: samen 
bouwen aan een warme stad!”

Gezonde 
Gemeente 

groeit

Lieselot Wynants
Stafmedewerker
lokale besturen
en valpreventie

Jasmin Delarbre
Stafmedewerker 
lokale besturen 

en bedrijven
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Rookstopacties in 
Arendonk, Geel, 
Herentals, Retie, 
Vosselaar en  
Westerlo werken  
Stoppen met roken in groep werkt. Dat 
bewezen al heel wat gemeentecampagnes. 
In navolging van Westerlo stopten ook 
Arendonk, Vosselaar en voor een 2e maal 
Retie succesvol met roken. 

Vosselaar pakte op 27 augustus uit met 
een nationale primeur in festivalland, 
een ROOKARM festival. De organisatoren 
daagden alle rokers uit om 24u niet te roken 
tijdens het NOK OUT Festival. 

Kristel Pelckmans, schepen en 
gezondheidsambtenaar van Gezonde 
Gemeente Retie: “Ik kreeg alleen maar 
positieve reacties. De deelnemers vinden 
het heel aangenaam om een klankbord te 
hebben tijdens hun stoppoging en het gevoel 
te hebben dat ze er niet alleen voor staan.”

T’ ANtWOORD  
geeft antwoord 
over tandzorg
De Turnhoutse vzw T’ANtWOORD richtte op 
vraag van de vrijwilligers in samenwerking 
met Logo Kempen een werkgroep 
gezondheid op. Elke maand komt een groep 
van vrijwilligers en medewerkers samen om 
preventieve en curatieve gezondheidszorg 
te bespreken, acties op te zetten en tips uit 
te wisselen. 

In mei organiseerde de werkgroep hun 
allereerste ‘tandenactie’. De deelnemers 
kregen van een consulente van CM meer 
info over de kostprijs van tandzorg. Voor 
professionele raad over protheses, goed 
poetsen en preventie van gaatjes stond 
een tandarts de deelnemers te woord.

Ook de link tussen voeding en een gezond 
gebit werd duidelijk aangehaald. De 
gezonde tussendoortjes voegden de daad bij 
het woord.

Het gemiddeld slaagpercentage 
van de rookstopcursus in groep 

bedraagt 70% in de regio  
Kempen.

‘Leuk dat er een tandarts 
aanwezig was. Zo kon ik 

mijn vragen heel informeel 
stellen.’

De gezondheidsraad van Geel koos voor een  
infostand over rookstop tijdens hun infodag voor 

jonge gezinnen.

Acteur Chris Willemsen was het boegbeeld van de 
campagne ‘Arendonk stopt met roken’

Vosselaar pakte uit met een nationale primeur, 
een rookarm festival. 

Infomoment van de campagne ‘Retie stopt met  
roken’. 35 deelnemers gaan de uitdaging aan.

Resultaten groepscursussen stoppen met roken  
in de Kempen 2016
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Actieweek  
Gezond binnen
‘Woon gezond,  
samen naar een 
rookvrij huis’  

Over passief roken bestaan nog heel wat 
misverstanden. Zo is roken onder de dampkap 
of aan het open raam geen oplossing. De rook 
van sigaretten verspreidt zich ongemerkt in 
huis, in de lucht, op meubels of speelgoed.  

De actieweek Gezond Binnen promootte dit 
jaar van 14 tot 18 november een rookvrij 
huis. De Vlaamse Logo’s, VIGeZ, het 
Agentschap Zorg en Gezondheid en Kom op 
tegen Kanker sloegen de handen in elkaar en 
zetten een week lang in op ‘Woon gezond, 
samen naar een rookvrij huis!’.

Gezonde Gemeenten Beerse, Lille en 
Olen organiseerden een wachtzaalactie. 
Onthaalruimten werden ingekleed met 
banners en informatiematerialen. Andere 
gemeenten publiceerden een artikel in hun 
infoblad met de positieve effecten van een 
rookvrij huis: je voelt je beter en je kinderen 
worden minder ziek.

Voor het tweede jaar op rij was ‘Medicatie’ 
het thema van de Week van de Valpreventie. 
De slogan ‘Van slaappillen kan je vallen’ zette 
de impact van (slaap)medicatie op vallen in 
de kijker. Ziekenhuizen, woonzorgcentra 
en lokale dienstencentra in de Kempen 
organiseerden acties.

Een organisatie kon in de prijzen vallen als 
ze op een veelzijdige manier valpreventie 
in de kijker zette en voldeed aan alle 
vooropgestelde criteria: extra aandacht 
voor moeilijk te bereiken senioren, 
samenwerking tussen verschillende actoren 
en een gemeentelijk project. 

De award werd uitgereikt aan het 
samenwerkingsproject in Merksplas 
van Armonea WZC Binnenhof, 
Dienstverleningscentrum ‘t Zwart Goor, 
Femma Merksplas, Penitentiaire Inrichting 
Merksplas & De Rode Antraciet vzw, Sociaal 
Huis Merksplas, Werkgroep Seniorensport 
Merksplas, Widar en Logo Kempen. 
Proficiat Merksplas!

Merksplas wint 
award ‘Week van 
de Valpreventie 
2016’

In Vlaanderen zitten 68.000 
kinderen nog elke dag in de 

tabaksrook. 

In Olen konden mensen terecht voor meer  
informatie over een rookvrij huis.

Beerse plaatste een infostand over passief roken.

Uit meer dan 138 inzendingen koos het Expertise-
centrum Valpreventie het project in Merksplas als 
grote winnaar. Dankzij deze grensoverschrijdende 

samenwerking creëerden ze een groot bereik.
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Herselt gaat voor 
gezonde voeding

Westerlo Vitaal 

Stad en OCMW Geel startten in 2016 met een 
Gezondheidsraad. De nieuwe raad bestaat uit 
een afvaardiging van medici en paramedici, 
burgers, gezondheidsinstellingen en Logo 
Kempen met als doel gezondheidszorg voor 
de Gelenaar beschikbaar, toegankelijk en 
betaalbaar houden. 

Het Sint-Dimpna ziekenhuis organiseerde 
een infodag voor (toekomstige) ouders. 
Infosessies en workshops met thema’s 
zoals communicatie met je baby, positief 
opvoeden, gezonde voeding, roken en je 
baby,… kwamen aan bod. Logo Kempen 
ontwikkelde een postkaart voor toekomstige 
ouders met hulp en ondersteunende diensten 
voor tijdens de zwangerschap en daarna.

JAC Geel en Logo Kempen ontwikkelden 
samen een workshop over geestelijke 
gezondheid voor leerlingen van het eerste 
middelbaar. De leerlingen maken zo kennis 
met NOKNOK en Smartstop (stoppen met 
roken). Ook de werking van het JAC is voor 
jongeren na afloop van de workshop meteen 
duidelijk.

De gezondheidsraad van Westerlo 
zette de voorbije jaren in op één groot 
gezondheidsproject zoals ‘Westerlo weegt‘ 
of ‘Westerlo stopt met roken’. De focus lag 
daarbij telkens op één gezondheidsthema en 
dat werd als een minpunt ervaren. ‘Westerlo 
Vitaal’ startte in 2016 en legde de focus 
op meerdere thema’s: een groepscursus 
stoppen met roken, verschillende ‘start 
to sport’ programma’s, infosessies en 
workshops rond gezond gewicht verliezen, 
cardiovasculaire preventie, diabetes, 
preventie van sportletsels, pijn en chronische 
stress. Tijdens het startmoment waren naar 
schatting 130 inwoners aanwezig waarvan 
heel wat deelnamen aan één of meerdere 
activiteiten. 

Een groep Herseltse diëtisten organiseerde 
infosessies over gezonde voeding. Voor de 
opzet deden ze een beroep op de gemeente 
Herselt, het OCMW, de sportdienst en Logo 
Kempen. Verschillende thema’s kwamen 
aan bod zoals ‘met minder suiker aan een 
feestelijke tafel’ en ‘gezond opgroeien’. 
De infosessies maakten deel uit van het 
Sportmixx-aanbod, wat inwoners de 
mogelijkheid biedt om tegen een betaalbaar 
tarief te sporten. Aan de hand van een 
beurtenkaart kies je het hele jaar door uit 
verschillende sportdisciplines (badminton, 
hockey, zwemmen…). De twee projecten 
vullen elkaar mooi aan!

Geel start  
gezondheidsraad 

Westerlo Vitaal is een totaalconcept en legt de  
focus op verschillende gezondheidsthema’s.

Gemiddeld 230 inwoners nemen wekelijks deel 
aan het programma van de Sportmixx kaart.

De gezondheidsraad van Geel organiseerde 
een infodag voor (toekomstige) ouders.

JAC Geel en Logo Kempen ontwikkelden samen 
een workshop over geestelijke gezondheid voor 

jongeren.



Milieuambtenaren 
leren over stoken

Op 27 oktober organiseerde Ruth, onze 
medisch milieukundige, een infomoment 
over stoken. Na een rondgang bij de 
Kempense milieudiensten bleek een nood 
aan uitwisseling over het thema stoken. 
Verbranden van afval en snoeihout, 
geuroverlast bij de buren, illegale 
stookplaatsen … hoe ga je ermee om? De 
deelnemers waren vooral milieuambtenaren 
en medewerkers van de politie. 

De invloed van stoken op onze gezondheid 
kwam eerst aan bod. Bij verbranding van 
afval en onbehandeld hout komen heel wat 
vervuilende stoffen vrij die een nadelig 
effect hebben op onze gezondheid: fijn stof, 
PAK’s, dioxines, ….  De gezondheidsklachten 
kunnen gaan van prikkelende ogen en een 
hoestbui tot ernstige gezondheidsrisico’s 
zoals het veroorzaken van kanker, astma en 
vruchtbaarheidsproblemen. 

Een spreker van het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie gaf 
informatie over wetgeving en handhaving. 

Wist je dat het niet is toegestaan je 
snoeiafval te verbranden? Dat breng je naar 
het containerpark.

Het infomoment eindigde met een intervisie 
waarbij de deelnemers de goede en minder 
goede (werk)punten over het sensibiliseren, 
toepassen en controleren van de wet over 
stoken uitwisselden. Iedereen was het eens 
dat de gezondheidsrisico’s van stoken niet 
voldoende gekend zijn en dat het belangrijk 
is kort op de bal te spelen bij handhaving.

Bewegen 
op Verwijzing (BOV)

Dagelijks bewegen is noodzaak. Het 
project ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) wil 
de ‘zittende’ Vlaming aan het bewegen 
krijgen. Meer bewegen en minder lang 
stilzitten is een manier om het risico op 
gezondheidsproblemen te verkleinen. 
Concreet: De huisarts verwijst patiënten 
met een verhoogd gezondheidsrisico door 
naar de ‘BOV-coach’. In overleg met de 
BOV-coach krijgt de patiënt een beweegplan 
op maat.

Op 13 oktober 2016 organiseerden we een 
eerste bijeenkomst in Merksplas. We peilden 
naar de interesse van de gemeenten in de 
Noorderkempen die met een BOV-coach 
wilden starten. Het project heeft enkel 
kans op slagen mits samenwerking binnen 
de kleinstedelijke zorgregio, partners 
zoals de lokale besturen, gezondheids- 
en welzijnspartners, partners met een 
laagdrempelig beweegaanbod, alle lokale 
huisartsenkringen. 

Het project schenkt extra aandacht 
aan kansengroepen dus organisaties die 
maatschappelijk kwetsbare groepen 
vertegenwoordigen zijn bijzonder welkom. 

Logo Kempen begeleidt de lokale actoren in 
het opmaken van hun dossier. 

Ondertussen zijn er al plannen voor de 
kleinstedelijke zorgregio’s Hoogstraten, 
Turnhout en Geel. De kleinstedelijke 
zorgregio Hoogstraten omvat Hoogstraten 
en Rijkevorsel. De kleinstedelijke zorgregio 
Turnhout omvat 11 gemeenten. In zorgregio 
Geel werken Herselt, Hulshout en Westerlo 
samen een project uit. Meerhout volgt dit 
nauw op zodat ze op een later moment mee 
kunnen aansluiten. 

Nieuw is dat de Vlaamse 
Milieumaatschappij sinds de 
winter 2016-2017 adviseert om 
zo weinig mogelijk met hout 
te verwarmen op dagen met 
slechte luchtkwaliteit en veel 
fijn stof.

Het infomoment over stoken eindigde met een  
intervisie. Iedereen was het eens dat de gezond-
heidsrisico’s van stoken onvoldoende gekend zijn.

Op 13 oktober stelde Jasmin het BOV-project voor 
in Merksplas voor de geïnteresseerde gemeenten 

in de Noorderkempen.
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Ook in 2016 ging Logo Kempen weer volop 
voor gezonde basis- en secundaire scholen.

In september startten we met een primeur, 
een partnernieuwsbrief ‘Gezond op 
school’. In samenwerking met de CLB’s, 
Stichting Vlaamse Schoolsport, CAW De 
Kempen en CGG brengen we trimestrieel 
gebundeld en lokaal gezondheidsnieuws. 
Een initiatief waarmee we partnerschap 
aanmoedigen en naar voor willen schuiven. 

Het Gezonde Scholen overleg bracht dit 
jaar weer geëngageerde leerkrachten, 
directies en CLB-medewerkers samen. 
Naast de voorstelling van nieuwe projecten 
was er ruimte om inspiratie en ervaringen 
te delen: ‘organiseer een gezonde 
brooddozendag’, ‘schakel schilmama’s in 
om de fruitconsumptie te verhogen’ of 
‘organiseer eens een kookles’.

Op de SVS startdagen zijn we ondertussen 
een vaste waarde geworden. In een sportieve 
setting maken we onze acties en projecten 
bekend en motiveren we leerkrachten om te 
werken aan een gezondheidsbeleid.

Benieuwd naar meer? Lees verder hoe 
scholen het thema gezondheid succesvol 
omzetten naar de praktijk. 

Basisscholen in 
Baarle-Hertog gaan 
voor gezond!

De werkgroep ‘gezondheidsbeleid’ van 
de basisscholen De Horizon en ’t Spoor in 
Baarle-Hertog heeft in samenwerking met 
de ouderraad en het CLB de tussendoortjes 
en schooldranken nader bekeken. Een 
analyse gaf aan dat het drankenaanbod, 
de inhoud van de brooddozen en de 
tussendoortjes op school niet strookt 
met wat leerlingen leren over gezonde 
voeding. Tijd voor verandering. Logo 
Kempen werd gecontacteerd om hen bij te 
staan en te begeleiden bij deze drastische 
gezondheidstwist. 

Gezond-
heid op 
school

Jente Belmans 
Stafmedewerker

onderwijs en kansengroepen 

‘Het engagement om ongezonde 
drankjes en tussendoortjes uit de 
school te weren, moet van de ouders 
én de school komen.’   Peter, directie

‘Ik ben blij dat er ook in onze school 
een actieve werkgroep is die zich 
bezighoudt met gezonde voeding.’   
Carine, zorgcoördinatie

‘Het is niet moeilijker, niet duurder 
en zeker geen straf, gewoon je 
gezond verstand gebruiken en DOEN!’
Linda, ouder

‘Eindelijk 
duidelijkheid 
in die grijze 
zone.’  
Kris, leraar



De Driemaster 
in Retie fietst en 
smult met  
Shake Racer 
De Driemaster in Retie vindt gezondheid 
op school belangrijk en organiseert naar 
jaarlijkse gewoonte een gezonde week. 
Eén van de activiteiten was racen op de 
‘Shake Racer’ van KDR Sportnet ofwel fruit 
mixen, gezond eten en bewegen in één. 
Voor de school een coole blikvanger voor 
hun gezondheidsproject!

Kristien de Bal, sociaal verpleegkundige: 
“Tijdens de gezonde week hebben we veel 
acties georganiseerd die hopelijk nog lang 
nazinderen. De inzet van de kinderen werd 
beloond met een springkasteel en de Shake 
Racer. Een overzicht van onze week:
- Kick-off van ‘one mile a day’ 
- Ochtendgymnastiek en een gezond ontbijt 
- Een suikerbord knutselen om de kinderen  
  bewust te maken van de hoeveelheid suiker 
  in dranken 
- Bewegingstussendoortjes in de klas
- Ouders informeren over gezonde weetjes 
  met folders 
- Gezonde quiz 
- Knutselen met fruit. “

Thomas More  
investeert in  
gezonde materialen
De lerarenopleiding lager onderwijs 
besteedt een groot deel van hun studie aan 
stages. Hun inspiratie halen ze in de bib van 
de hogeschool in de vorm van lespakketten, 
educatieve spelen, didactische materialen.
De hogeschool en Logo Kempen zagen een 
win-winsituatie in een samenwerking. 
De school investeerde in een deel van 
het Logo-aanbod. Sinds september 2016 
kunnen studenten dus ook kant-en-klare 
Logo-materialen over de verschillende 
gezondheidsthema’s op school raadplegen 
en ontlenen. Zo leren ze nog voor de start in 
een job al werken met de materialen. Voor 
Logo Kempen een prima deal!

Met de start van het nieuwe schooljaar 
kwam ook de aftrap van een vernieuwd 
Tutti Frutti-concept ontwikkeld door 
VIGeZ en de Vlaamse logo’s. Het nieuwe 
Tutti Frutti-concept laat leerlingen binnen 
de deelnemende school genieten van 
gratis fruit en groenten gedurende 10 
weken. Scholen met een hoog percentage 
indicatorleerlingen krijgen een verlenging 
van opnieuw 10 weken. Op die manier spelen 
we in op de noden van kansengroepen. 
 

De scholen ontvangen 1x/week een stuk fruit/
groente per leerling. Gezien het belang van 
vroege smaakontwikkeling werd overwogen 
om bij kleuters te verhogen naar 2x fruit/
week. Om dit uit te testen ontvangt nu de 
helft van de deelnemende kleuterscholen 
binnen deze testfase 2x/week groenten en 
fruit. De andere helft ontvangt 1x/week 
groenten en fruit. Zo kunnen de voor- en 
nadelen van beide scenario’s vergeleken 
worden. Evaluatie volgt in 2017.

Tutti Frutti 
pilootproject

36 testscholen doen mee, 
waarvan 3 uit de Kempen. 

De klas van het 4de leerjaar van basisschool  
Het Schrijvertje in Mol wint fruitzakjes.
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Impulsdag 

Op 22 februari organiseerde CGG Kempen 
(vestiging De Meander) in samenwerking met 
Logo Kempen een allereerste impulsdag. Het 
doel was secundair onderwijs en bijzondere 
jeugdzorg warm maken om te werken 
aan tabak-, alcohol-, drugspreventie en 
geestelijke gezondheid. 

De deelnemers konden kiezen uit 
verschillende workshops. Lynn Weyns en 
Jente Belmans begeleidden in de voormiddag 
de workshop “Een fit hoofd in een fit 
lichaam” waarbij deelnemers interactief 
geïnformeerd werden over veerkracht 
ofwel hoe omgaan met stress. Tabakologe 
Els Bosch maakte de aanwezigen warm 
voor de nieuwe rookstopmethodiek voor 
jongeren, Smartstop. Onze collega’s van 
CGG De Meander gaven een workshop 
over regeloverschrijdend gedrag en 
methodieken rond middelengebruik. De 
materialenmarkt tijdens de pauzes gaf 
inspiratie en nieuwe ideeën.

Wedstrijd 
Rookvrije Klassen

De Wedstrijd Rookvrije klassen beloont 
leerlingen die met hun klas 6 maanden 
rookvrij blijven. 

In 2016 namen in heel Vlaanderen 1393 
klassen of 21.803 leerlingen deel aan de 
wedstrijd. In de Kempen alleen waren dit 
73 klassen en 1108 leerlingen. Meer dan 3 
van de 4 startende klassen waren nog steeds 
rookvrij aan het einde van de wedstrijd, ook 
in de Kempen.

Op 6 juni werden VTI Spijker, 
Spijkerinstituut en VITO Hoogstraten op 
het stadhuis verwacht voor een feestelijke 
diploma-uitreiking.

Klas 2KV3 van VTI Spijker was de winnaar 
van de creatieve verwerkingsopdracht. Ine 
Van Gestel creëerde het flipbook ‘roken is 
stom’ en won een filmbelevenis voor al haar 
klasgenoten.  

Met 26 aanwezigen was de Impulsdag een mooi  
resultaat van constructieve samenwerking tussen  

De Meander en Logo Kempen.
Ine Van Gestel’s flipbook ‘roken is stom’ won de  
creatieve opdracht voor VTI Spijker Hoogstraten.

Klas 2KV3 van VTI Spijker in Hoogstraten  
won de filmtickets.

Lieve Janssen, schepen van gezondheid Hoogstra-
ten, gaf de speech tijdens de diploma-uitreiking.
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Samen 
werken 

loont 

De interesse van de bedrijvensector om de 
gezondheid van werknemers te verbeteren 
blijft stijgen. In een groeipaper van Voka 
vzw ‘Gezond werken maakt gezond leven, en 
gezond leven maakt gezond werken’ citeert 
Pieter van Herck: “Meer dan ooit moeten 
we inzetten op goed wetenschappelijk 
onderbouwde gezondheidsprogramma’s op 
het werk.”

In 2016 is er sterk geïnvesteerd om de 
samenwerking met bedrijvenpartners 
zoals de interne en externe diensten 
voor preventie en bescherming (EDPBW) 
op het werk te verbeteren. De afspraak 
werd gemaakt om minstens één keer per 
jaar persoonlijk te overleggen om onze 
samenwerking te evalueren en bij te sturen 
waar nodig. Die wisselwerking werkt. 
Het aantal vragen ter ondersteuning van 
interne en externe diensten groeit en er 
is meer doorverwijzing van Logo Kempen 
naar de EDPBW en omgekeerd. Stoppen 
met roken blijft een veel gevraagd thema. 
De interne diensten van Umicore, Janssen 
Pharmaceutica en Nyrstar ondernemen 
zowel in 2016 als 2017 rookstopacties die 
passen binnen hun rookbeleid. 

In 2017 investeert Logo Kempen verder om 
de samenwerking met de bedrijvensector te 
behouden en te optimaliseren. 

J&J werknemers
starten rookstop

Op 31 mei, Werelddag zonder tabak, startte 
Johnson&Johnson met een affiche - en 
foldercampagne. In de eerste week van juni 
ging een infosessie over rookstop door en 
stond er een promostand opgesteld op de 
site in Beerse en Geel. Dit werd herhaald 
in september. Uiteindelijk zijn 4 groepen 
of 67 rokende werknemers in september 
gestart met de groepscursussen ‘stoppen 
met roken’.

Jasmin Delarbre
Stafmedewerker

lokale besturen en bedrijven

Dienstenthuis  
stopt met roken

Het Dienstenthuis startte met een infosessie 
op 13 september 2016 in Turnhout. Van de 25 
aanwezigen hebben 11 rokers ingeschreven 
voor een groepscursus stoppen met roken in 
Turnhout en 10 in Retie. De resultaten waren 
erg goed: 8 van de 11 rokers zijn gestopt 
in de groep van Turnhout en in Retie 
stopte de ganse groep. Er volgt nog een 
opvolgsamenkomst om te kijken of de rokers 
nog gestopt zijn en om ze in de bloemetjes 
te zetten. 

Medewerker Dienstenthuis, Inge Smets: 
“Wij hebben van de rookstopsessies alleen 
maar positieve reacties ontvangen. Alle 
deelnemers waren heel enthousiast over 
Els. Het waren twee toffe groepen. Wij zijn 
zelf dan ook heel tevreden over deze actie 
en zullen deze waarschijnlijk in de toekomst 
nog wel organiseren.“
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PREVIA studiedag  
Wel-zijn en niet-
zijn op het werk?

Geestelijk gezond zijn op de werkvloer, 
loont dat? Wat is nodig? Logo Kempen 
organiseerde samen met de andere 
PREVIA-partners een studiedag over 
mentaal welbevinden bij bedrijven op 
18 maart in Antwerpen. De thema’s die 
aan bod kwamen: mentaal welbevinden, 
suïcide- en verslavingspreventie. Met 57 
bedrijfsmensen en interessante sprekers 
kijkt de organisatie erg tevreden terug op 
een geslaagde en inspirerende studiedag.

Prof. Lieven Annemans opende de 
studiedag met zijn inzichten vanuit 
gezondheideconomisch standpunt. Wat 
loont om in te investeren voor een bedrijf? 
Zo weten we bijvoorbeeld dat investeren 
in lichaamsbeweging bij iedereen 
kosteneffectief is.

Te weinig geld voor preventie. 
Scandinavische landen scoren het hoogst 
op preventie. De vroegere Oostbloklanden 
scoren het minst goed. België situeert zich 
ergens in het midden en heeft dus nog heel 

wat groeimogelijkheden. Het verbaast dus 
niet dat in België slechts 2% van het totale 
gezondheidsbudget naar preventie gaat. Het 
Europees gemiddelde is 3%.

Inzetten op preventie is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Gezondheid is 
belangrijk in verschillende levensdomeinen. 
Denk maar aan onderwijs, economie, 
omgeving, werk. We hebben ook de hulp 
van bedrijven nodig in onze strijd voor meer 
gezondheid. Een bedrijf ondervindt heel wat 
voordelen bij een inzet op preventie.

Dr. Elke Verwerft en Tine Vertommen 
kaderden de geïntegreerde welzijnsaanpak 
bij BASF Antwerpen. Anno 2016 hebben 
zij een zeer doordacht welzijnsaanbod 
dat bottom-up is gegroeid en door het 
directiekader ondersteund wordt. Een 
inspiratie voor de andere aanwezige 
bedrijven.

Marie-Claire Lambrechts van VAD, 
suïcidepreventiewerkers Stefanie Ghekiere 
en Ine Vermeersch gaven ook elk een 
toelichting over hun vakgebied.

Investeren in een hogere veerkracht op 
het werk. Joeri Vannyvel, stafmedewerker 
Gezond Werken VIGeZ, motiveerde op zijn 
beurt waarom het belangrijk is om in te 
zetten op een hogere veerkracht op het 
werk.

We gaan allemaal langer moeten werken. 
Terwijl bijna 1 op 2 werknemers zijn job 
mentaal te belastend vindt, geeft bijna 
1 op 3 (30%) werknemers aan zijn job ook 
fysiek te zwaar te vinden om tot aan de 
wettelijke pensioensleeftijd te blijven 
werken (onderzoek Securex). Vandaar het 
belang om in te zetten op werkbaar werk en 
het werkvermogen van werknemers. 

Hoe kunnen we zorgen voor ‘werkbaar 
werk’?
1.  Zorg voor voldoende motiverend werk
2.  Niet te veel stress op het werk
3.  Goede balans werk-privé
4.  Geef medewerkers de kans om opleiding 
of vorming te krijgen zodat ze zich kunnen 
bijscholen.
Slechts 54% van de werkende bevolking geeft 
aan dat aan deze 4 voorwaarden is voldaan. 

Gezondheid is voor 39% verantwoordelijk 
voor het werkvermogen (Fins onderzoek, 
2010).  Als je duurzaam wil investeren 
in een gezondheidsbeleid op het werk 
is het belangrijk om tegelijk in te 
zetten op verschillende interventies: 
educatie, omgevingsinterventies, 
regelgeving en zorg en begeleiding.  
Op www.gezondwerken.be vind je 
informatie over hoe je rond verschillende 
gezondheidsthema’s kan werken in een 
bedrijf.

De PREVIA-studiedag lokte 57 bedrijfsmensen naar 
Antwerpen voor het thema welzijn op het werk.
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In de voorbereiding naar 16 februari 2017, 
de Eerstelijnsgezondheidszorgconferentie 
wat een ijkpunt in het proces van mogelijke 
herstructurering zal zijn, schreven en 
verspreidden de Logo’s een gezamenlijke 
visietekst.  

Ook in 2016 werd het traject met de 
verschillende netwerkorganisaties zoals 
PNAT, SEL Kempen, Tandem, HVRT, LMNZ 
/ VHKZ, WZK verdergezet en bekijken we 
hoe wij  in de toekomst (beter) kunnen 
samenwerken, overlap vermijden en 
complementariteit nastreven.

In 2016 startte Birgit Massagé als 
stafmedewerker sector gezondheidszorg. 
Zij zocht naar  samenwerkingsverbanden 
om het project Beweging op Verwijzing 
(BOV) succesvol uit te rollen in de volgende 
jaren. Logo Kempen werd voorgesteld 
op ‘Lokale Kwaliteitsgroepen‘ van artsen 
(LOK’s) met specifieke aandacht voor het 
thema gezondheid & milieu. Tot slot tourde 
ze langs de mutualiteiten met als doel Logo 
Kempen voor te stellen en de onderlinge 
samenwerking te versterken. 

Zorg 
bereidt 

zich voor 
op de  

toekomst

Birgit Massagé
Stafmedewerker

gezondheidszorg, 
bevolkingsonderzoeken en 

vaccinaties  

Gezonde voeding 
en beweging in  
De Waaiburg

Sinds 2015 zet vzw De Waaiburg in Geel - 
een organisatie voor bijzondere jeugdzorg 
- extra in op gezondheid bij hun jongeren 
en collega’s. De werkgroep bestaat 
uit geëngageerde werknemers die hun 
verschillende afdelingen vertegenwoordigen. 
Logo Kempen biedt ondersteuning. 

Gezonde voeding heeft een vaste plaats 
gekregen in het beleid. De jongeren krijgen 
na school dagelijks verse soep aangeboden 
en één keer per week wordt er vegetarisch 
gekookt. 

In 2016 besloot de werkgroep om extra in te 
zetten op beweging. De werknemers van De 
Waaiburg sloten het jaar af met een toffe 
10.000 stappenclash. 

Tijdens de Dag van de Zorg op 20 maart 
zette AZ Turnhout haar deuren open. Tijdens 
een boeiend ‘kijk-en-doe-parcours’ kon je 
de werking van meer dan 25 diensten en 
afdelingen in het ziekenhuis ontdekken. 

Het parcours leidde de bezoekers ook 
langs de infostand over rookstop waar 
tabakologen Dr. Michel Mertens en Dr. Mark 
Stoops samen met hun collega’s de bezoekers 
te woord stonden.

Els Van de Perre, stafmedewerker 
departement zorg: “Onze stand had veel 
succes. De aangeboden materialen kleedden 
mooi aan en de proevertjes werden 
gesmaakt. De rookrobot was een eye-opener 
voor velen.”

Rookrobot scoort  
in AZ Turnhout  



Hulpkompas.be  
gaat verder

Het Hulpkompas is dé zoekmachine voor 
alle diensten in de Kempen die werken 
rond preventie en zorg voor geestelijke 
gezondheid. De tool omvat inmiddels 300 
diensten en telt sinds de lancering gemiddeld 
500 opzoekingen per maand. 

www.hulpkompas.be wil de bekendheid van 
de werking van de diensten in de Kempen 
nog beter verspreiden. Daarom ontwikkelde 
Logo Kempen 3 handige flyers om te 
verspreiden: een flyer ‘hulp voor iedereen’, 
‘hulp voor jongeren’ en ‘hulp bij verslaving’. 
Op 2 maanden tijd gingen maar liefst 5000 
flyers de deur uit.

Fit in je hoofd  
in de hele Kempen

De Kempenaren konden in 2016 op  
15 verschillende locaties deelnemen aan de 
Fit in je hoofd-workshop. Lokale besturen, 
cultuurorganisaties en AGRA-groepen, zelfs 
de gevangenissen van Turnhout, Merksplas 
en Wortel boden de workshop aan.

Je fit in je hoofd voelen is iets wat ons allen 
aanbelangt. Vroeg of laat wordt iedereen 
wel eens geconfronteerd met tegenslagen. 
Op deze momenten wordt onze veerkracht 
getest.  Tijdens de ‘Fit in je hoofd workshop’ 
geven we tips over wat helpt om je goed in 
je vel te voelen. Met kleine, eenvoudige 
oefeningen leer jij je veerkracht trainen.  

Saskia Vloeberghs, lesgeefster Fit in je 
hoofd, gevangenis Wortel: “Tien mannelijke 
gedetineerden schreven zich op eigen 
initiatief in. De sessie bracht een gesprek 
op gang tussen hen als lotgenoten. De 
gedetineerden brainstormden over hoe ze 
de 10 stappen van ‘Fit in je hoofd’ in praktijk 
kunnen brengen binnen hun veroordeling en 
gevangenisstraf.” 

‘Ook een luisterend oor is voor ons 
heel belangrijk.’
Deelnemer gevangenis Wortel.

‘Dingen die je leuk vindt en je eigen 
tempo bepalen, zorgen dat ik me 
goed in mijn vel voel.’
Deelneemster  
KVLV Baarle-Hertog

De Fit in je hoofd workshop in Baarle-Hertog.

Raadpleeg het overzicht op www.hulpkompas.be

Dak- en thuislozenonthaal

Tel 014 42 84 18

www.hulpkompas.be

Algemeen onthaal

Opvoedingswinkel

Tel 014 21 08 08

CAW De Kempen 

Voor elke vraag, 

voor iedereen

www.cawdekempen.be

Tel 014 21 08 08

www.hulpkom
pas

.b
e

Onthaal voor familie 

partner en vrienden 

van gedetineerden 

Tel 014 43 80 88

Jongerenonthaal

www.jacdekempen.be 

Vluchtelingenonthaal

Tel 0476 82 30 80

  HULP VOOR IEDEREEN

Verslavingskoepel

Algemene info en

initiatieven rond verslaving

in de kempen

www.verslavingskoepel.be

Tel 0479 95 27 26 

Je huisarts:

- - - - - - -
 - - - - - - 

- - - - - - -

- - - - - - -
 - - - - - - 

- - - - - - -

- - - - - - -
 - - - - - - 

- - - - - - -

Raadpleeg het overzicht op www.hulpkompas.be

www.hulpkompas.be

www.hulpkompas.b
e

Narcotic Anonymous
www.na-belgium.org/nl 
Tel 0478 62 62 62 

 

CAW De Kempen
www.cawdekempen.be 
Drughulp:
 • Stad Geel  –  0498 17 14 21
 • Mol – 0473 84 47 92
 • Herentals – 0473 84 32 69
 • Turnhout – 0473 84 38 75

Medisch Sociaal Opvang Centrum 
(MSOC)
Voor gebruikers van illegale drugs
Tel 014 22 66 50

CGG Kempen De Meander
alcohol- en drugteam
www.cggkempen.be/
vestiging_meander
Tel 014 41 09 67

SOS Nuchterheid
www.sosnuchterheid.org/Turnhout 
Tel 0475 95 65 72

Verslavingskoepel
Algemene info en
iniatieven rond verslaving
in de kempen
www.verslavingskoepel.be
Tel 0479 95 27 26 

  HULP BIJ VERSLAVING

TOXAN Zoersel
Zelfhulpgroep voor alle 
verslavingen,
medicatie in het bijzonder.
es.janjacobs@telenet.be
eddy.els.maes@skynet.be
Tel 03 636 23 53

Raadpleeg het overzicht op www.hulpkompas.be

www.hulpkompas.be

www.hulpkompas.b
e

Geel
jac.geel@cawdekempen.be 

Diestseweg 135, Geel
Tel 0472 23 41 55

 

Tip voor een dipwww.noknok.be

Mol
jac.mol@cawdekempen.be

Markt 54, MolTel 0470 12 01 52

Turnhoutjac.turnhout@cawdekempen.be

Paterstraat 47, Turnhout
Tel 0475 97 77 62

Herentalsjac.herentals@cawdekempen.be  

Hofkwartier 23, Herentals

Tel 0475 97 87 20

  HULP VOOR JONGEREN

Jongerenonthaal van 
CAW De Kempen

www.jacdekempen.be

‘Het hulpkompas is een bondig en 
handig instrument dat de weg wijst 
van zeer laagdrempelige hulp tot 
meer gespecialiseerde hulp. Het 
wordt erg gesmaakt door burgers 
maar ook door professionals.’
Anne Meeus  
CAW De Kempen

‘Praktische en eenvoudige tool om 
burgers en professionals wegwijs te 
maken in het regionale hulpaanbod.
Hulp is op het juiste moment de 
gepaste ondersteuning vinden. De 
bladwijzers wijzen de weg!’
Ann Vanherck 
Netwerk GGZ Kempen

‘De bladwijzers zijn een handig 
overzicht en makkelijk mee te 
nemen in je agenda.’
Ellen Van Eynde 
CGG Kempen
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Financiële  
middelen
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Herkomst financiële middelen 2016

Herkomst Bedrag in € %

Omzet €  15.896,23 2,88%

Reguliere Vlaamse subsidie € 442.755,00 80,17%

Sociale Maribel €32.043,75 5,8%

Andere bedrijfsopbrengsten ( inc. bijdrage gemeenten ) € 22.958,15 4,16%

RVA Educatief Verlof € 451,56 0,08%

VIA-middelen € 704,74 0,13%

Projectsubsidie Warme Steden € 36.666,00 6,64%

Korting bedrijfsvoorheffing € 802,34 0,15%

Totaal € 552.277,77 100,00%

Omzet

Reguliere Vlaamse subsidie

Sociale Maribel

Andere bedrijfsopbrengsten (incl. bijdrage gemeenten)

RVA Educa�ef Verlof

VIA-middelen

Projectsubsidie Warme Steden

Kor�ng bedrijfsvoorheffing

Logo Kempen  
in de media

Gemeentelijk infomagazine Hulshout De Postiljon Kasterlee en omgeving

GVA Editie Kempen Turnhout

GVA Editie Kempen Turnhout

Gemeentelijk infomagazine Geel

De Streekkrant

Interview met Lynn op Radio 2



Team Logo Kempen

Coördinator

Geestelijke gezondheid  
Tabak, alcohol & drugs 

Voeding & Beweging Onderwijs & Kansengroepen
Projectmedewerker ‘Warme Steden’

Medisch milieukundige 
Gezondheid & milieu

Gezondheidszorg, Vaccinatie &  
Bevolkingsonderzoeken 

Zelfstandig arts

Administratie Administratie Communicatie

WIM
Woestenborghs

LIESELOT 
Wynants

JASMIN 
Delarbre

LYNN
Weyns

HANNE
Ketelslagers

JENTE
Belmans

CHRISTINE
Vandecruys

FANNY
De Roy

EVY
Bens

BIRGIT 
Massagé

Lokale besturen & Valpreventie Lokale besturen & Bedrijven

RUTH
Lembrechts

STEFAN
Teughels

Leden  
Raad van Bestuur

Namens Mensura vzw                                                                                                  
Dhr. Luk De Roover 
Kempendreef 3, 2390 Malle

Namens KMSL - CLB Kempen vzw                                                                                                      
Dhr. Pierre Goor 
Valkenborch 34, 2440 Geel

Namens Thuishulp vzw                                                                                                        
Mevr. Kim De Beer
Kapelstraat 80 GLV, 2660 Hoboken

Namens Welzijnszorg Kempen                                                                                                       
Mevr. Eefje Meynen
Heerle 66, 2275 Lille

Namens Gemeentebestuur Grobbendonk                                                                                                     
Mevr. Karin Vanluchene 
Kabienstraat 14, 2280 Grobbendonk

Namens Vereniging 
Huisartsenkringen Zuiderkempen                                                                                                      
Dr. Veerle Van Der Stighelen 
Sint-Jozefslaan 80, 2400 Mol

Namens Zelfstandige Verpleegkundigen 
regio Noorderkempen vzw                                                                                                      
Mevr. Wendy Van Camp 
St. Corneliusstraat 6c, 2440 Geel

Namens Wit-Gele Kruis vzw                                                                                                      
Dhr. Jan Avonds 
Nonnenstraat 12 bus 1, 2200 Herentals

Namens CM Turnhout 
Dhr. Voet Stefaan
Zandstraat 6F, 2323 Wortel
   
Namens De Voorzorg vzw 
Mevr. Sigrid Van de Velde 
St-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen 

Namens Familiehulp vzw                                                                                                      
Dhr. Leo Van Den Bogerd 
Molenstraat 16, 2910 Essen 

Namens Gemeentebestuur Vosselaar                                                                             
Dhr. Erik Versmissen  
Boerenkrijglaan 11, 2350 Vosselaar

Namens Stadsbestuur Geel                                                                                                   
Dr. Marleen Verboven 
Werft 20, 2440 Geel

Namens Huisartsenvereniging  
regio Turnhout                                                                     
Dr. Jef Verwaest
R.Sniedersstraat 39, 2300 Turnhout

Namens IDEWE vzw                                                                                                      
Dr. Els Thijs 
Paterstraat 100, 2300 Turnhout
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Leden 
Dagelijks Bestuur

Leden 
Algemene  
Vergadering

Voorzitter 
Dhr. Pierre Goor 
Valkenborch 34, 2440 Geel

Ondervoorzitter 
Dhr. Erik Versmissen  
Boerenkrijglaan 11, 2350 Vosselaar 

Secretaris
Dhr. Ken Swolfs
Rode Leeuwstraat 23, 2200 Herentals

Bestuurder                                                                                                 
Dr. Veerle Van Der Stighelen
Sint-Jozefslaan 80, 2400 Mol

Bestuurder                                                                                                     
Dhr. Stefaan Voet 
Zandstraat 6F, 2323 Wortel

• Algemeen Ziekenhuis Herentals
• Algemeen Ziekenhuis Mol
• Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel
• Algemeen Ziekenhuis Turnhout
• CLB GO! Kempen 
• Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg  
   Kempen vzw 
• Christelijke Mutualiteiten                                                                                                   
• De Voorzorg
• Familiehulp vzw
• De 27 gemeentebesturen in het arrondissement 
   Turnhout 
• Huisartsenvereniging regio Mol vzw 
• Huisartsenvereniging regio Turnhout vzw
• Vereniging van Huisartsenkringen  
   regio Zuiderkempen vzw
• IDEWE vzw    
• KAVA 
• Kempische Tandheelkundige Club 
• Kempische Farmaceutische Kring                                                                                                     
• Kinékring Noorderkempen - Axxon vzw
• KMSL - CLB Kempen (vrije net) vzw                 
• Kristelijke Medico-Sociale Instellingen vzw
• Landelijke Thuiszorg vzw  
• Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen v.z.w.                                                                           
• Mensura vzw
• Onafhankelijk Ziekenfonds vzw
• Provikmo vzw       
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• SOWEL vzw
• Thuishulp vzw Gezinszorg  
• Thuishulp vzw Consultatiebureau
• Thuisverpleging vzw De Voorzorg  
   Provincie Antwerpen                                                                                                            
• VEMASOK vzw    
• Vlaams en Neutraal Ziekenfonds vzw 
• Vlaamse Vereniging van Voedingsdeskundigen  
   en Diëtisten vzw                                                
• Zelfstandige Verpleegkundigen  
   regio Middenkempen vzw                                                                                     
• Zelfstandige Verpleegkundigen  
   regio Noorderkempen vzw                                             
• Welzijnszorg Kempen, vereniging van OCMW’s        
• Wit-Gele Kruis vzw  



 
 

 

Logo Kempen vzw
Stationstraat 60
2300 Turnhout 
014 44 08 34    
  
Email: info@logokempen.be 
Web: www.logokempen.be
Facebook: www.facebook.be/logokempen


