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WELKOM
Regionaal overleg

14 december 2017

Agenda

• Kwartiermaken

• Week van de Keigezonde Kempen

• 10-daagse geestelijke gezondheid

– Evaluatie 2017

– Vooruitblik 2018 

• Tournée Minérale 

• Participatiecijfers bevolkingsonderzoeken

• Verkiezingen 2018: Partij Gezonde Gemeente 

• 10.000 stappen clash 

• Varia

Kwartiermaken

Project Kwartiermaken

●Kwartiermaken beoogt ruimte te creëren voor gastvrijheid in een 

bepaalde regio voor mensen in een kwetsbare positie die met 

uitsluiting te maken hebben.

●Vanuit Geestelijke gezondheidszorg willen we aandacht hebben 

voor de kwetsbare positie t.g.v. een psychische problematiek.

●Kijken naar de successen van vele mensen die de weg al 

gevonden hebben naar een sportvereniging, een 

ontmoetingshuis, een hobbyclub, vrijwilligerswerk of een 

praatcafé.

Project Kwartiermaken

Waarom ?

Aansluiting vinden bij verenigingen, bij anderen is enorm 

belangrijk maar … soms gaat meedoen niet vanzelf.

Is de weg vinden niet evident? De drempel te hoog? Is het 

aansluiten door het anders zijn moeilijk?

Aansluiting vinden betekent vaak een verbetering van de 

levenskwaliteit.



13/02/2018

2

Project Kwartiermaken

●Vermaatschappelijking van zorg > samenwerking GGZ en 

eerstelijns- en welzijnszorgpartners.

●– Welke initiatieven zijn er al?

●– Hoe kunnen we mensen in verbinding brengen?

●– Hoe laten we mensen kennismaken met elkaars ideeën en 

werking?

●– Waar liggen de noden op vlak van ontmoeting en vrije tijd?

●Project LZ team : 3 projectmedewerkers ( casemanagers uit 

3 subteams), 7 maanden, 10 uren per week.

Pijlers project

●In kaart brengen van wensen en behoeften kwetsbare groep

●In kaart brengen toegankelijkheid bestaande initiatieven

●Draagvlak organiseren in betrokken organisaties

●Zoeken naar duurzame samenwerkingsinitiatieven

●Concrete activiteiten vorm geven die inclusie agenderen

In kaart brengen

●Input vanuit cliënten, lokale besturen, sociale kaart,

●gezondheidsconsulenten,...

●d.m.v. Werkgroepen,ontmoetingen ervaringsdeskundigen, 

enquêtes, bevragingen enz.

●Input F3 werkgroep “activering”

●Oplijsten van lopende inspirerende initiatieven en 

succesverhalen uitdragen

●Toegankelijkheid van initiatieven : drempels en mogelijkheden?

Draagvlak organiseren

●Contacten leggen met reguliere partners en extra partners

●Informeren over werking kwartiermaken

●Brugfunctie opnemen

●Vlaamse Werkgroep Kwartiermaken 21/12/2017

●iedereen welkom!

Zoeken naar duurzame samenwerkingsverbanden

●Vrijwilligerswerking binnen organisaties bevragen

●Hoe bestendigen we een georganiseerd draagvlak ?

●Hoe samenwerking lokale besturen, eerstelijnsdiensten en GGZ 

blijvend optimaliseren?

●Verbinding tussen verschillende initiatieven stimuleren zodat ze 

elkaar leren kennen

●vermaatschappelijking doen we liefst samen!

Concrete activiteiten

●Kwartiermaken is een blijvend proces, ook na bij afronding 

project

●Denknamiddag Kwartiermaken

●Werkgroepen met ervaringsdeskundigen

●Contacten leggen met lokale besturen en eerstelijnsdiensten

●...
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Hoe kan jij ondersteunen?

Een warme oproep !

●voor het nemen van initiatieven b.v. netwerktafels, 

speeddating, bekendmaking project Kwartiermaken,..

●om projectmedewerkers te informeren over bestaande of 

nieuwe initiatieven

●voor stimuleren van verbinding tussen bestaande 

initiatieven en de GGZ

Vragen?

Week van de Keigezonde Kempen

• Actieweek 1 – 7 maart 2018

• Doelgroep: Gezinnen met kinderen tot 12 jaar

• Meer dan 20 partners  gezond evenwicht 

binnen gezin

Structurele partners “Ik doe mee!”

• Registreer je activiteit op 

www.gezondekempen.be

• Volg ons op facebook en 

instagram

• Deel jouw tip!

http://www.gezondekempen.be/
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“Doe jij ook mee?”

• Ambassadeur & 2 

boegbeelden

• Communicatietoolkit & 

promotiematerialen 

bestellen:

• www.logokempen.be of 

evy@logokempen.be

Het mag eens iets anders zijn

• Maak een complimentenboom

Het mag eens iets anders zijn

• Complimentenlintjes (8 versies) te koop bij 

Logo Kempen: €12 (incl. BTW) per 80 lintjes.

En de award gaat naar…

• Registreer je activiteit op 

www.gezondekempen.be

en maak kans op 3 awards:

• KEI-goede samenwerking 

• Out of the Rocks 

• In de KEI-ker

Slotevenement – 7 maart 2018
Thomas More Turnhout – Campus Blairon

13u – 17u

Slotevenement

Professioneel 

programma

• Stien Vandierendonck

Instituut Gezond Leven

‘Hoe scoren onze gezinnen op 

gezondheid? Maak mee het 

verschil.’

• Binu Singh

Kinder – en jeugdpsychiater 
KU Leuven

‘Hoe houden we de gezinnen 

van morgen gezond?’

Gezinsprogramma

• Workshops o.l.v. de studenten 

‘sport en beweging’ van de 

Thomas More Hogeschool

• Gezonde beurs met o.a. 

Beweegparcours CM,  Hidrodoe, 
De Shake Racer, Water- en 

soepbar, Warme William

• Gratis goodie bag

16u15 Officieel persmoment met uitreiking Kei-awards

http://www.logokempen.be/
mailto:evy@logokempen.be
http://www.gezondekempen.be/
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“Ik doe mee!”

• Registreer je actie op 

www.gezondekempen.be

• Volg ons op facebook en 

instagram ‘keigezonde Kempen’ 

• Deel jouw tip!

10-daagse 

geestelijke gezondheid

10-daagse geestelijke 

gezondheid
• Terugblik 2017

– In 22/27 gemeenten gingen samen meer dan 

60 activiteiten door

10-daagse geestelijke 

gezondheid
• Terugblik 2017

– Promotiematerialen veel aangevraagd

• Buttons nu in gans Vlaanderen

– Inspiratiegids: 

• Door veel partners geraadpleegd

• Nieuw aanbod trekt aan vb. theater vs. FIJH-workshop

– Verschillende grote, inspirerende activiteiten

• Vb. Slogans op ramen, stigma doorbreken in ziekenhuis, 

veerkrachtige dag HIVSET, volksspelen

10-daagse geestelijke 

gezondheid
• Terugblik 2017

– Dank voor registratie op www.gezondelempen.be

– Vlaamse website: www.samenveerkrachtig.be

Logo Kempen registreert voor jou

Samen naar buiten komen = sterker!

10-daagse geestelijke 

gezondheid

http://www.gezondekempen.be/
https://www.facebook.com/logokempen/videos/1958529101095353/
http://www.gezondelempen.be/
http://www.samenveerkrachtig.be/
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10-daagse geestelijke 

gezondheid
• Wat mogen jullie opnieuw verwachten?

– Inspiratielijst:

• www.gezondekempen.be

• Pdf te downloaden: inspiratie /doelgroep

• Extra aandacht voor destigmatisering 

– Communicatiematerialen

• Link aan ‘Samen Veerkrachtig’ i.p.v. een stap van 

Fit in je hoofd

10-daagse geestelijke 

gezondheid
• Extra aandacht voor destigmatisering 

10-daagse geestelijke 

gezondheid
• Extra aandacht voor destigmatisering 

subsidies in de Kempen:

– € 10.000 voor hulpverleners

“Hoe gek communiceer jij?”
✓Teamvorming op maat

✓Door hulpverlener en ervaringsdeskundige

✓Gratis in 2018

✓ Inge.vankerkhoven@opzgeel.be of 0479 32 41 47

10-daagse geestelijke 

gezondheid
• Extra aandacht voor destigmatisering 

subsidies in de Kempen:

– € 2.160 voor burgers

Idee: Acties om verbindingen te leggen tussen 

mensen

1. Volksspelen + stand

2. Slogans op de ramen

3. Soep met babbeltjes

10-daagse geestelijke 

gezondheid
1. Actie volksspelen

➢ gevoelsmuur, infostand, gratis soep, 

volksspelen

➢door ervaringsdragers, hulpverleners, 

vrijwilligers

http://www.gezondekempen.be/
mailto:Inge.vankerkhoven@opzgeel.be
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10-daagse geestelijke 

gezondheid
2. Slogans op ramen

10-daagse geestelijke 

gezondheid
3. Soep met babbeltjes

10-daagse geestelijke 

gezondheid

• Op welke ondersteuning kan je rekenen?

– Brede communicatie in gans de Kempen

– Draaiboek

– Gratis materialen: 

• Bestaand: bladwijzers Hulpkompas, nadenkers 

(affiche + postkaart)

• Extra? Affiche rond stigmatiseren, raamsticker 

‘Samen Veerkrachtig’, sticker ‘soep met 

babbeltjes’, bierkaartjes ‘nadenkers’,…

10-daagse geestelijke 

gezondheid
• Extra aandacht voor destigmatisering

Doe jij mee? 

 Stel je kandidaat voor 15 maart 2018: lynn@logokempen.be

 Bijeenkomst met kandidaten na Regionaal overleg 29 maart 

2018: noden bepalen + keuze subsidies inzetten

Tournée Minérale

Tournée Minérale

• Februari is alcoholvrije maand

• Campagne van VAD en Stichting tegen 

kanker

• Jaarlijks terugkerend. 2018 = 2e editie

• Voor alle Belgen. Focus op 25-55 jarigen.

https://www.youtube.com/watch?v=Xl3SyjmhZjQ
mailto:lynn@logokempen.be
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Tournée Minerale Tournée Minérale

• Evaluatie 2017

Tournée Minerale Tournée Minerale 

Tournée Minérale

• 2018: ondersteunende materialen

– Bestel affiches en folders bij VAD

Tournée Minérale

• 2018: ondersteunende materialen

– Bestel armbandjes en pins bij Logo Kempen

Voor deelnemers!
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Tournée Minerale 

• www.tourneeminerale.be

– Sluit je aan bij team ‘Gezonde kempen’

– Toolbox voor professionelen

– Nieuw 2018: toolbox voor horeca

– Voordelen infographic

– Kalender voor activiteiten en initiatieven

– Daag een vriend uit!

• Facebook ‘Tournée Minérale’

Participatiecijfers 

bevolkingsonderzoeken

Borstkankerscreening

Doel: >75%

Baarmoederhalskankerscreening

Doel: >65%

Dikke darmkankerscreening

Doel: >60%

Totale dekkingsgraad 2016

• Conclusies: Kempen is zeer goed bezig!

Blijf zo verder doen.

• Meer info over de nieuwe cijfers per 

gemeente: 

https://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/

http://www.tourneeminerale.be/
https://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/
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Verkiezingen 2018

3 fasen

• Fase 1 (2017 – 2018) 

Lokale partijen inspireren en ondersteunen om in hun 

partijprogramma’s aandacht te besteden aan gezondheidsbevordering 

en ziektepreventie en dit op meer integrale wijze.

• Fase 2 (2018 – 2019) 

Lokale besturen ondersteunen bij het formuleren van doelstellingen en 

acties rond gezondheidsbevordering en ziektepreventie in hun 

meerjarenplan.

• Fase 3 (2020 – 2025) 

Lokale besturen ondersteunen bij kwaliteitsvolle 

realisatie en evaluatie van hun doelstellingen.

Strategie

• Werk maken van health in all policies: gezondheid 

maximaal linken aan andere bestuurlijke thema’s & 

levensdomeinen. 

Projectorganisatie & draagvlak

• Lead

Vlaams Instituut voor Gezond Leven

• Werkgroep & Stuurgroep

Vlaams Instituut voor Gezond Leven, VAD, CLP UGent, 

Bestuurswetenschappen UGent, Logo’s, K&G…

• Onderschrijving campagne door

Domus Medica, Kom Op Tegen Kanker, CM, Socialistische 

mutualiteiten, Sensoa, VAD,, Vlaams Expertisecentrum 

Suïcidepreventie, Centrum voor Kankeropsporing, Eetexpert…

Inhoud programma

Zes domeinen

1. Zorg- en welzijnsvoorzieningen

2. Gezonde publieke ruimte

3. Gezonde wijk

4. Gezond wonen

5. Gezondheid en veiligheid

6. Gezond klimaat

Per domein (zie website en 

partijboekje)

• Een speerpunt

• Kerncijfers

• Concrete acties

• Lokale praktijken

• Literatuur

ZORG- EN 

WELZIJNSVOORZIENINGEN

Speerpunt 1
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Wist je dat

• 33% van Belgische bevolking (>15j) geeft aan psychische 

problemen te ervaren, zoals stress en slaapproblemen 

vanwege grote zorgen (Cijfers 2013)

• 32.090 opnames in algemene ziekenhuizen in België 

waren te wijten aan alcoholgebruik. (Cijfers 2017)

Meer samenwerking en afstemming zijn 

noodzakelijk voor een samenhangend lokaal 

sociaal beleid met aandacht voor gezondheid.

• Initiatieven breed toegankelijk maken

• Samenwerking tussen lokaal bestuur, zorgverstrekkers 

en welzijnsdiensten bevorderen

• Zorg- en welzijnsvoorzieningen aanmoedigen om meer 

oog te hebben voor preventie in hun reguliere werking

Inspirerende acties

• Rookstopcursussen

• Bewegen Op Verwijzing (BOV)

• Bevolkingsonderzoeken (Mammobiel)

• Huizen van het Kind

• Oprichting gezondheidsraden

GEZONDE PUBLIEKE RUIMTE

Speerpunt 2

Wist je dat

• Met een goed ingerichte publieke ruimte zorg je ervoor 

dat mensen 161% meer bewegen.

• Mensen die vooral de auto nemen, wegen gemiddeld 

4kg meer dan mensen die voornamelijk fietsen om zich 

te verplaatsen.

• 44% van de gemeenten heeft de afgelopen 3 jaar 

ingezet op volkstuinen.

Ruimtelijk beleid dat mentale en fysieke 

gezondheid stimuleert.

• Inrichting volgens STOP-principe (eerst Stappen, dan 

Trappen, Openbaar vervoer en tot slot Personenwagens)

• Extra aandacht voor lucht- en geluidskwaliteit

• Inspireren tot meer bewegen en sociale samenhang

• Mentale rust brengen

• Gezonde voeding promoten
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Inspirerende acties

• 10.000 stappen

• Beleef- en beweegtuinen

• Voetgangerscirkel

• Grote markt van Turnhout (autovrij; creëert rust, 

ontspanning en ontmoeting)

GEZONDE WIJK

Speerpunt 3

Wist je dat

• 10% van de Vlamingen was afgelopen jaar actief in een 

bewonersgroep of buurtcomité.

• Kinderen die in een speelstraat wonen, bewegen 60 

minuten per week meer.

Stimuleer inwoners om laagdrempelige 

wijkactiviteiten te organiseren.

• Gedreven burgers kunnen wijken en buurten levendig 

maken voor al wie er woont, speelt en werkt.

• Resultaat? Meer solidariteit, meer veiligheid en een 

meer leefbare gemeente.

Inspirerende acties

• Volkstuintjes en samentuinen

• Wijkcentra of Lokale Dienstencentra

• Hoplr

• Buurtmakerij Turnhout

GEZOND WONEN

Speerpunt 4
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Wist je dat

• De Vlaming brengt 85% van zijn tijd binnenshuis door. 

Lucht in gebouwen is vaak sterker vervuild dan 

buitenlucht.

• 68.000 kinderen worden in Vlaanderen dagelijks 

blootgesteld aan tabaksrook in huis.

• 16% van de Belgen geeft aan zijn of haar woning niet 

dagelijks te verluchten.

Streef naar een integraal woonbeleid dat maximaal rekening 

houdt met gezondheid van bewoners, binnen- en buitenshuis.

• Inplanting nieuwe woningen -> optimaal wooncomfort creëren, 

maar vrije ruimte toch zoveel mogelijk intact houden

• Renovatie van (sociale) woningen en strijd tegen onaanvaardbare 

woningkwaliteit

• Sensibiliseren van mensen om hun woning gezond te maken en te 

houden

• Promoten van wonen in de kern: Meer beweging, meer sociaal 

contact, lokaal voedingsaanbod en zorg- en welzijnsdiensten 

dichtbij huis.

Inspirerende acties

• Workshop ‘Binnenmilieudokter’

• Woonmeters

• Vorming milieuambtenaren rond stoken

• Demowoning 

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Speerpunt 5

Wist je dat

• Van alle 65-plussers valt 1 op 3 minstens eenmaal per 

jaar.

• Van alle inwoners in de 13 Vlaamse centrumsteden 

geeft 13,5% aan zich onveilig te voelen in zijn of haar 

stad.

Als burgers zich veilig voelen stijgt hun welzijn. 

Tegelijk gaat de sociale samenhang erop vooruit en 

versterkt het buurtgevoel.

• Valveilige voetpaden

• Conflictvrije oversteekplaatsen

• Aanpakken overlast door alcohol en drugsmisbruik
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Inspirerende acties

• Voetgangerscirkel 

• ‘Feest Wijzer’ en ‘Attent’: Positief feestklimaat in 

jeugdhuizen, op fuiven en kleine festivals

• Infosessie ‘Als kleine kinderen groot worden’

• Tournée Minérale

GEZOND KLIMAAT

Speerpunt 6

Wist je dat

• Op warme dagen kan het in Vlaamse steden en 

gemeenten tot 8° warmer zijn dan buiten de stad. 

• Tijdens een hittegolf zijn er ongeveer 13% meer 

overlijdens dan anders.

• In België ondertekenden al 382 steden en gemeenten 

het burgemeestersconvenant waarmee zij willen 

aangeven effectief werk te maken van een meer 

klimaatvriendelijke gemeente.

Engagement tonen en lokale initiatieven nemen in 

lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de 

VN en de klimaatdoelstellingen van Parijs.

• Aanleg fiets- en voetpaden

• Bescherming plaatselijke natuur

• Groene publieke ruimte

• Uitwerking warmteactieplan

Inspirerende acties

• Kempen 2020

• Workshop ‘Proper thuis’

• Warmteactieplan

• Nieuwe voedingsdriehoek: duurzame keuzes maken 

Materialen PGG
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Website  

www.partijgezondegemeente.be

• 6 domeinen met praktijkvoorbeelden en concrete acties

• Downloadknop volledige programmaboek en folder

• Knop ‘info op maat’ > gesprek met Logo’s

Folder

• In brievenbus van nationale 

partijvoorzitters, Vlaamse en nationale 

fractievoorzitters en 308 

gemeenteraadsvoorzitters

• Folders voor elk lokaal bestuur via Logo 

Kempen

Programmaboekje

• Burgemeester

• Schepen gezondheid

• Voorzitter OCMW

• Gezondheidscoördinator

10.000 stappen clash

• Vernieuwde editie 

• Timing 

• Wat op nationaal niveau?

• Wat op lokaal niveau?
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Vernieuwde editie 

Samenwerking met communicatiebureau

Campagne is volledig nieuw jasje:

- Nieuwe website

- App met rechtstreekse connectie met account

- Promotiemateriaal

Timing

Periode Clash : 1 mei tot 31 mei 2018

Nieuwe website: december 2017

Inschrijven clash: februari 2018

Leveren promotiemateriaal: eind maart 2018

Wat op nationaal niveau?

1. Sven Ornelis als bekende vlaming

2. Via een persbericht en persconferentie

3. Via flyers en affiches (gratis aangeboden)

4. Via sociale media: facebook en website

5. Via promotiefilmpjes

6. Krijtverf boodschappen op straat

7. via Vlaamse partners bv.Vlaamse ziekenfonds, apothekers

Wat op lokaal niveau?

Met zeer weinig inspanning en kosten een mooie 

campagne lanceren in je gemeente 

Varia

Bureau-onderlegger 2018
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Data Regionaal Overleg 2018

• Do 29 maart Zaal Expo, CC De Werft, Geel

• Di 5 juni VCLB, Turnhout

• Do 27 sept. Vlinderzaal, Welzijnszorg Kempen, Geel

• Di 18 dec. VCLB, Turnhout

Het ganse Logo Kempen team 

wil jullie bedanken voor de fijne 

samenwerking in 2017!

Fijne feestdagen!


