


Algemene Vergadering 

30 november 2016 



Agenda

• Opvolging en goedkeuring verslag AV 23/3/16 

• Financiën 

• Begroting 2017

• Reservevorming

• Toelichting nieuwe projecten

o Week van de KEIgezonde Kempen  

o Week van de Geestelijke Gezondheid 

o Warme Steden

o Bewegen op Verwijzing 

• Varia 



Financiën : Begroting 2017 

• Begroting 2017 

• Opbrengsten

• Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidie 

• Werkingsopbrengsten 

• Kosten

• Diensten en diverse goederen

• Personeelskosten

• Afschrijvingen

• Andere bedrijfskosten 

• Netto bedrijfsresultaat 



Financiën : Reservevorming 

• Reserve Logo Kempen bestaat uit 2 delen: 

• Gecumuleerde reserve : sinds fusie 2010

• Uitvoeringsbesluit hanteert regels over deze reserve 

– Gecumuleerde reserve: max. 50% van jaarlijkse subsidie

– 2014: plafond bereikt voor Logo Kempen +/- 220.000€ 

• Historische reserve : opgebouwd voor fusie 

• Ongeveer 250.000€ 

Belangrijk: Logo’s mogen geen bestemd fonds aanleggen voor sociaal 

passief vanuit hun Uitvoeringsbesluit. Reserve dient voor sociaal 

passief. 



Financiën : Reservevorming 

• Algemene Vergadering 2014: beslissing om 

(gecumuleerde) reserve af te bouwen door te 

investering in extra personeel 

• Communicatie

• Lokale besturen

• Kansengroepen

• Gezondheidszorg 

• Overzicht ( gecumuleerde )reserve 
• 2014: 221.566,28€ 

• 2015: 189.557,88€

• 2016: 139.557,38€ 

• Berekend verlies rond 50.000€ ( tussentijdse opvolging 2016 wijst op dit bedrag ) 

• 2017: 83.000€ - 109.000€ 

• Berekend verlies tussen 57.000€  - 34.000€ op basis van begroting 2017 



Opfrissing 

Verlenging erkenning Logo Kempen 1/1/16 –

31/12/16

Werking verder zetten en uitbreiden

Focus op meer integraal werken 

23 februari 2016 denkdag team Logo Kempen o.b.v. 

2016 

Strategische doelstelling ( SD )  2017 – 2021 

Logo Kempen is in de regio een volwaardige partner en 

netwerkorganisatie in preventieve gezondheid voor 

gemeenten, onderwijs, zorg en bedrijven. 

6 randvoorwaarden om SD te realiseren 



Opfrissing 

Randvoorwaarden

1. Investeren in activerende netwerking

2. Zorg voor gestroomlijnde, doordachte communicatie

3. Groeien als lerende organisatie

4. Werken aan een sterk team

5. Resultaatgericht werken 

6. Integraal werken



Opfrissing 

• Algemene Vergadering 23 maart 2016 

• Verlenging erkenning 

• Quiz “ De Gezondste Mens van de Kempen “

• Uitdagingen en opportuniteiten 

• Aan de slag in werkgroepen ( 4 ) a.d.h.v. 

voorbereidende vraag  “Denk na vanuit uw rol, uw 

functie, uw organisatie waarop Logo Kempen 

dient in te zetten richting 2021: thema’s –

sectoren – doelgroepen – maatschappelijke 

uitdagingen. Kortom, wat verwacht u van Logo 

Kempen in de toekomst ? “



Opfrissing 

 Suggesties / feedback  vanuit werkgroepen:

Focus op doelgroep – periodiek doelgroepgericht 

werken

Bestaande structuren gebruiken om eigen netwerk 

uit te breiden

 Integrale benadering: verbinding tussen 

verschillende sectoren

Vragen naar actieve samenwerking



Opfrissing 

 Suggesties / feedback  vanuit werkgroepen:

Op maat werken 

Maak gebruik van elkaars expertise

Herkenbaarheid Logo Kempen moet naar omhoog  

Evalueren en resultaten communiceren 





Week van de KEIGEZONDE KEMPEN

Nieuw! Vanaf 2018: Week van de KEIGEZONDE KEMPEN 

Wat: Actieweek 1 – 7 maart 2018 

Doelgroep 1ste editie: Gezinnen met kinderen tot 12 jaar 

Doel: 

Samen met onze partners acties over gezondheid en preventie 

opzetten in regio Kempen.

Logo Kempen profileren tijdens deze week. 

Alle thema’s – alle sectoren – alle partners 



Week van de KEIGEZONDE KEMPEN

Aan de slag! 

- Partners engageren! Partners die werken naar 

doelgroep gezinnen worden gecontacteerd. Logo 

Kempen maakt menuboekje van het aanbod voor de 

Week van de KEIGEZONDE KEMPEN. 

o Logo 
o Mutualiteiten 
o Gezinsbond 
o Huis van het kind 
o Kind en Gezin 
o Vormingplus Kempen 
o Netwerk GGZ Kempen 
o CAW: opvoedingswinkel 
o CLB’s 
o Vormingsinstelling: HIVSET, Thimotheus, Thomas More,…  
o Huis van de mens 



Week van de KEIGEZONDE KEMPEN

JANUARI ‘17

• Aanbod van 

de 

menukaart 

bevragen/ 

partners 

engageren

JUNI ‘17

• Sectoren 

(lokale 

besturen, 

onderwijs, zorg 

…) engageren 

om acties te 

organiseren

JAN ‘18

• Campagne –

promotie 

voeren 

MAART ‘18

• Actie!

• Start en/of 

slotmoment 

door Logo 

Kempen ism

partners

NAJAAR 2016 

• Concept 

• Voorbereiding

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjulrnSs8HQAhXHDRoKHcGiDhkQjRwIBw&url=http://www.2commerce.nl/webwinkel-beginnen-2/deel-1-het-idee&psig=AFQjCNESFq0_xfIsXMjJJbPvl9VnMBWE_w&ust=1480077236127034


Week van de KEIGEZONDE KEMPEN

Ambassadeurs 

Promotiematerialen 

KEI-award

Media 

Menukaart 

Sponsoring

Ontwerp huisstijl 





Week van de Geestelijke Gezondheid



Week van de Geestelijke Gezondheid



Week van de Geestelijke Gezondheid



Week van de Geestelijke Gezondheid

• Doel: Samen met al onze partners zetten we 

de Kempen op zijn kop met workshops, 

campagnes en acties die geestelijke gezondheid 

in de kijker zetten en onze veerkracht verhogen.

• Aanbod:

• Eyecatcher voor het grote publiek: Moodwall

• Promotiematerialen: spiegelstickers, taboetattoos, 

complimentenstickers,  gedichten, nadenkers, 

bladwijzers Hulpkompas

• Folder: workshops, lezingen, theater



Week van de Geestelijke Gezondheid



Week van de Geestelijke Gezondheid





Week van de Geestelijke Gezondheid



Week van de Geestelijke Gezondheid

https://quik.gopro.com/v/sq5Hy4yETD/


Week van de Geestelijke Gezondheid



Communicatietoolkit

• Redactionele artikels

• Persberichten

• Communicatie bij Moodwall

• Sociale media berichten









Moodwalls scoorden bij ieder publiek



Toffe promotiematerialen

• Link naar Fit in je hoofd-campagne



Ines was de hele week vliegende reporter



Week van de Geestelijke Gezondheid





Week van de Geestelijke Gezondheid



Week van de Geestelijke Gezondheid

• Over sectoren heen

• Van preventie tot zorg 

en welzijn

• Nieuwe 

samenwerkingen 

ontstaan



Week van de Geestelijke Gezondheid



Week van de Geestelijke Gezondheid

• Succesfactoren: 

• Samenwerking met verschillende lokale partners

• Meerwaarde reporter ter plaatse

• Eyecatcher werkt

• Folder met gevarieerd aanbod

• Groeimogelijkheden:

• Hoe moodwall structureel inzetten? Vraag blijft.

• Acties efficiënter bekend maken

• Werk binnen team verdelen

• Belang van tijdige communicatie naar alle sectoren



Warme Steden: opfrissing 

 Pilootproject 

GGB (0 – 24 jaar)

Turnhout

 2016 – 2019

 Partners:

VIGeZ

LUCAS KU Leuven

Fonds Ga voor Geluk 

Logo’s (0, 5 VTE)



Warme Steden: wat gebeurde er al? 

Netwerking met ≠ Turnhoutse partners 

Opstart lokale projectgroep 

 Inventarisatie bestaande acties/projecten

Concept mapping

Brainstorm: “Turnhout kan het mentaal welbevinden 

versterken door…”

 Structureren

 Interpreteren 



Warme stad Turnhout: de behoeften

• Top 5 stellingen
1) HVA toegankelijker maken: laagdrempelig, anoniem, betaalbaar

2) Laagdrempelige hulpvoorzieningen in de 0de en 1ste lijn aanbieden

3) Maatschappelijk kwetsbare jongeren te ondersteunen in hun 

zoektocht naar werk 

4) Pestgedrag actief aanpakken en voorkomen 

5) Outreachend werk stimuleren 



Warme stad Turnhout: de behoeften

• Clusters
1) Actief inspelen op zeer kwetsbare groepen 

2) Luisteren naar de mening van jongeren

3) Een toegankelijk aanbod van hulpverlening & preventie

4) De school als groeiplek 

5) Ont-moeten



Warme Steden: de toekomst 

Actieplan 2017

 “Warme Aperitieven” 

Awarenessday 2017 

 ... 

To be continued!

Vragen? jente@logokempen.be

mailto:jente@logokempen.be




Waarom bewegen?



https://www.youtube.com/watch?v=aaX9PEvWA

Cs

https://www.youtube.com/watch?v=aaX9PEvWACs






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…



• 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



Vast verloop



• 1. Huisarts stelt indicatie, motiveert & verwijst 

door naar de BOV-coach met verwijsbrief

• 2. Deelnemer contacteert BOV-coach

• 3. BOV-coach maakt beweegplan op

• 4. Toeleiding naar lokaal, laagdrempelig sport-

en beweegaanbod

• 5. BOV-coach volgt op, motiveert en koppelt 

terug naar huisarts



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



Intersectoraal netwerk



Intersectoraal netwerk

Partners met laagdrempelig

beweegaanbod

Gezondheids- en welzijnspartners

Organisaties kansengroepen

Logo

Lokale huisartsenkringen

Lokale besturen



Intersectoraal netwerk

Lokaal draagvlak

Lokale inbedding

Wegnemen andere 

drempels

Laagdrempelig 

beweegaanbod

Infrastructurele 

voorwaarden

Aansturen

BOV-coach

Bekendmaking & toeleiding



BOV in de Kempen



• Retie

• Kasterlee

• Lille

• Arendonk

• Oud-Turnhout

• Turnhout

• Vosselaar

• Beerse

• Ravels

• Baarle-Hertog

• Merksplas

• Dessel

• Balen 

• Mol

• Rijkevorsel

• Hoogstraten

• Westerlo

• Geel

• Meerhout

• Laakdal

• Herselt

• Hulshout

• Herentals

• Vorselaar

• Grobbendonk

• Olen

• Herenthout

Zorgregio’s kleine stad in de Kempen



Rol Logo Kempen

• Bekendmaking bij bestaande overlegmomenten en 

netwerk.

• De partners kleinstedelijke zorgregio samenbrengen.

• Adviseren bij het opstellen en indienen van BOV-

aanvraag (=kwaliteitswaarborg).

• BOV meenemen +  ondersteunen binnen Gezonde 

Gemeente.

• Deelname aan de BOV-stuurgroep.

• Adviseren toegankelijker maken beweegaanbod.

• Signaleren van behoeften en noden naar het Vlaams 

beleid.



Wat is niet onze rol

• Regierol opnemen in het BOV-netwerk, trekkerschap.

• BOV-projectaanvraag schrijven, uitvoeren en 

evalueren.

• Informeren en sensibiliseren van de einddoelgroep.



Stand van zaken

• Hoogstraten

• Overleg: gisteren 29/11

• Westerlo

• Overleg: gisteren 29/11

• Turnhout

• Volgend overleg: morgen 1/12





Varia 

• Tevredenheidsenquête Logo Kempen vzw 
• 1ste keer: 2014 

• 2de keer: 2016 

– Publicatie december 2016 – januari 2017 

• Data Algemene Vergadering 
• 22 maart 2017 , 20u te Turnhout ( locatie nog te bepalen ) 

• 29 november 2017, 20u te Geel ( locatie nog te bepalen ) 


