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 Verslag  regionaal overleg 21 maart 2017          
 

Aanwezig / Afwezig / Bijlagen verslag :  http://logokempen.be/content/over-logo-kempen 

Locatie: Geel: ’t Vooruitzicht Pas 100 – 2440 Geel: 9u30 tot 12u00     

 

 
PROGRAMMA: 

1. Project burn-out door CGG Kempen 
2. Gezond vergaderen 
3. Milieu en Gezondheid jaaroverzicht 2016 
4. Week van de Keigezonde Kempen 
5. 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 
6. Week van de valpreventie 2017 
7. Kleurrijk Gezond 
8. bevolkingsonderzoeken 
9. Varia 

- Vorming ‘Meeroken is geen binnenpretje, praat erover!’ 
- Nieuwe matrix 
- Stand van zaken BOV 

       Toelichting ‘Warme Stad Turnhout” door Sam Hufkens 
 

 
1 Project burn-out door CCG KEMPEN: ‘Herken de druppel’ 

- Zie PPT 
- CGG Kempen werkt aan het voorkomen van stressklachten en burn-out door medewerkers te 

sensibiliseren en bewustwording te stimuleren, concrete handvaten aan te bieden voor een betere 
zelfzorg, zodoende een balans in evenwicht te creëren. Het huidige aanbod richt zich vooral naar 
OCMW’s en stadsbesturen. 

- Fase 1: algemene infosessie ‘stress op de werkvloer’ voor het voltallige personeel 

• Aandacht voor: Wat is stress? Specifiek stress op de werkvloer, voorbereiding op de fase 2: 
preventieve adviezen en aanbod hulpverlening. Er wordt ingezoomd op het complexe samenspel van 
oorzaken en gevolgen van stress. 

• Geïnteresseerde medewerkers met lichte tot matige stressklachten kunnen aansluitend instappen in 
het preventieve groepsaanbod. 

• Duur: 2.5 uur 

• Kostprijs € 375 
- Fase 2: Groepsaanbod ‘In balans’ 

• Tijdens 3 groepssessies leren medewerkers zich meer bewust te worden van hun stressniveau en 
een balans te creëren die meer in evenwicht is.  

• Dit gebeurt in een kleine groep van max. 12 deelnemers. 

• Er wordt getracht om medewerkers te motiveren om tussen de sessies door, de aangereikte info en 
handvaten te vertalen naar de eigen persoonlijke situatie en acties te ondernemen. 

• Duur: 3 groepsessies van 3.5 uur 

• Kostprijs: € 2250, inclusief voorbereidingstijd, screening kandidaat deelnemers en advies. Optioneel 
zijn individuele screeningsgesprekken met advies (prijs op aanvraag) 
 

- Vragen 
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• Is dit aanbod ook geschikt om op te nemen naar de bevolking? CGG Kempen is vrij om op de vragen 
in te gaan. Voorstellen zijn welkom. 

• Er is een verschil in depressie en burn-out. Depressie kan maar moet niet altijd gelinkt zijn aan werk. 
Om over een burn-out te spreken moet er een component werk gerelateerd zijn. 

• Krijgen de personeelsdiensten de info aangeboden?  Momenteel wordt voornamelijk via mond aan 
mond reclame gemaakt. 

Voor meer informatie: Ellenvaneynde@cggkempen.be, klinisch psychologe en preventiewerker of 
innegeybels@cggkempen.be, klinisch psychologe en gedragstherapeute bij CGG Kempen. 
 

2 Gezond vergaderen 
- Elke gemeente ontvangt  een nieuwe box ‘gezond vergaderen waarin 7 thema’s terug komen: 

• Drink water 

• Zorg voor verse lucht 

• Snoep gezond 

• Onderbreek lang stilzitten 

• Voel je goed in je vel 

• Werk efficiënt 

• Beweeg. 
- Communicatie:  

• We vragen om het college te informeren over ‘gezond vergaderen’ en gebruik te maken van de 
bekendmakings-mail om medewerkers hierover te informeren. 

•  Kondig het nog eens persoonlijk aan tijdens een personeelsvergadering.  

• Je kunt ook gebruik maken van e-mailhandtekening ‘gezond vergaderen.  

• Denk ook aan aankondigingen op het intranet. 

• Maak duidelijk waar of bij wie je medewerkers meer informatie kunnen vinden over gezond 
vergaderen in je organisatie. 

• Er is ook een persartikel om gezond vergaderen naar buiten te brengen. 
- Wat zit er in de box? 

• Tafelstaander triptiek 

• 2 tafelstaanders met focus op verse lucht, snoep gezond en onderbreek lang stil zitten 

• 5 checklist als hulpmiddel voor de voorzitter of diegene die de zaal klaar zet. 

• 50 bladwijzers 

• 60 stickertjes 
- Extra materialen 

• Aanvullende, praktische tips & tricks per thema 

• Prioriteitentest 

• Bekendmakingse-mail 

• E-mailhandtekening 

• persartikel 
- 1 pakket ontvangen de gemeenten gratis. Online is alle materiaal terug te vinden en het kan zelf 

afgedrukt worden. Kijk dus op www.gezondwerken.be/gezondvergaderen om het materiaal te 
downloaden. 
 

3 Milieu en gezondheid jaaroverzicht 2016 
- LOGO Kempen ontving 52 milieu gerelateerde vragen of klachten waarvan 50% van burgers, 29% vanuit 

de gemeente en overige zoals provincie, huisarts,.. 
- Klachten gingen over zowel binnen- als buitenmilieu en kunnen in 3 groepen opgedeeld worden: 

• Chemische factor o.a. cadmium en fijn stof – 27% vragen of klachten gingen over zware metalen 

• Fysische factor o.a. straling 

• Biologische factor o.a. schimmel en vocht – 25 % ging over vocht en schimmel en 13% over 
ongedierte 

- Niet toevallig kwamen de meeste vragen over zware metalen voornamelijk vanuit Balen, Mol en Beerse. 
Redenen kunnen zijn: verhuizen, zelf groenten kweken,… 

mailto:Ellenvaneynde@cggkempen.be
mailto:innegeybels@cggkempen.be
http://www.gezondwerken.be/gezondvergaderen
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Vragen over de onderzoeken? Mail naar ruth@logokempen.be. Milieuambtenaren ontvingen deze cijfers per 
mail. 
 

4 Week van de keigezonde Kempen 
- Korte toelichting van het opzet. 
- Stand van zaken 

• Netwerking versterkt de boodschap ‘gezonde Kempen’. 

• Na de infolunch in januari engageerden verschillende organisaties zich om mee te werken o.a. 
Vormingplus Kempen, CGG Kempen, Huizen van het Kind, Gezinsbond, Hou-Vast vzw, Netwerk GGZ 
Kempen, Zitdatzo vzw, CM, LM, KIKO, BKO de Bengelbende Geel. 

• We zoeken via partners en sponsors naar financiële steun zodat de acties betaalbaar blijven voor de 
gemeenten. 

• Save the date voor de volgende infolunch op maandag 12 juni 2017. Programma: 
✓ Marthe Rombouts, coördinator ’t Antwoord ‘Hoe communiceren naar kansengroepen?’ 
✓ Stand van zaken Keigezonde Kempen. Wie doet mee? Wat is het aanbod? Communicatie 
✓ Brainstorm in kleine groep. 

• Vanaf juli 2017 staat de website www.gezondekempen online. In de kalender wordt het aanbod van 
de partners en ook zaken die georganiseerd worden ihkv gezonde Kempen opgenomen. De website 
wordt daarna gebruikt om regionale gezondheidsacties te posten. 

- Vragen 

• Elk regionaal overleg komen we terug met een stand van zaken 
 

5 10-daagse van de geestelijke gezondheid 
- In 2016 liepen er 35 acties rond geestelijke gezondheid gedurende de week van de GG. Een kort 

overzicht vind je in de presentatie. 
- In 2017 maken we er in de Kempen een 10-daagse van die loopt van 1-10/10/2017. 
- Doel: ‘samen veerkrachtig‘ worden 
- Er werd een Vlaams logo ontwikkeld dat gepersonaliseerd kan worden door de gemeenten. Mail 

hiervoor de gegevens van de gemeente/organisatie door naar Lynn . 
- Binnen de Kempen is de focus: ‘praat erover’, stap 2 van de Fit-in-je-Hoofd-campagne 
- Gebruik de inspiratielijst, verkrijgbaar bij LOGO Kempen. Hierin vind je ideeën om een:  

• een actie te plannen; 

• communicatiematerialen te bestellen;  

• de actie te promoten. 

• LOGO Kempen zegt het verder op www.fitinjehoofd.be en www.samenveerkrachtig.be. 

• 2 lezingen zijn zeer populair dus boek tijdig voor ‘Veerkracht’ door Michael Portzky en ‘Omgaan met 
verlies en verdriet’ door dr. Manu Keirse. Dit kan nu al. Je moet niet wachten tot april. 

• Meer weten? http://logokempen.be/content/10-daagse-van-de-geestelijke-gezondheid 
- Plan je een ludiek of feestelijk startmoment? Laat het ons weten, wij zorgen via facebook voor extra 

animo. 

• Stad Turnhout organiseert ism LOGO Kempen een 2de actie rond destigmatisering in de 
Gasthuisstraat op 7 oktober 2017. 

• De stand met gevoelsbuttons is te ontlenen tegen betaling van een waarborg van € 250 en de 
kostprijs van € 0.14 per genomen button. Je moet de buttons niet tellen. Wij verrekenen dit  via 
een weegsysteem van de bewaarpotten voor en na de ontlening. 

 
6 week van de valpreventie van 24-30/04/2017  

- De focus ligt op veilig gedrag en bewegen. Slogan: ‘Blijf in beweging, doe het veilig!’ 
- Er is een nieuw beeld voor de folder, affiche en banner gemaakt. Het artikel vind je op 

www.valpreventie.be. 
- Lieselot maakte een overzicht van alle bestellingen van materialen per gemeente. Deze kan je via lieselot 

verkrijgen. 
- Organiseer je een activiteit? Laat het ons weten! Wij ontvangen graag foto’s voor op onze 

facebookpagina en de nieuwsbrief.  

mailto:ruth@logokempen.be
http://www.gezondekempen/
http://www.fitinjehoofd.be/
http://www.samenveerkrachtig.be/
http://logokempen.be/content/10-daagse-van-de-geestelijke-gezondheid
http://www.valpreventie.be/
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• Het Kempisch startmoment wordt dit jaar ingezet in Olen. 

• Gemeente Olen maakte een flyer met een overzicht van de activiteiten. Meer uitleg kan je via 
Lieselot verkrijgen 

- Vorig jaar werd de award ‘week van de valpreventie’ door Merksplas gewonnen. We willen hem graag in 
de Kempen houden. De Vliegende reporter trekt ook dit jaar weer door Vlaanderen en kiest 
evenementen uit om in de kijker te zetten. Meer info: www.valpreventie.be. 
 

7 kleurrijk gezond 
- Piloot-implementatieproject om personen met een migratie-achtergrond kennis te laten maken met 

gezond eten en bewegen door hen hierover te prikkelen en informeren 
- Er werden reeds enkele sessie gepland in: 

• Geel, centrum voor basiseducatie 

• Arendonk, Fedasil, 

• Olen, vzw de Sprong 

• Herentals, OCMW budgetwinkel 

• Westerlo, OCMW 
- Tot einde april zijn deze sessies gratis. Ze moeten dan ook plaats vinden in april.  

Na april kost dit: € 120 + kilometervergoeding voor de lesgever 
 

8 Bevolkingsonderzoeken 
- 3 nieuwe beelden voor de bevolkingsonderzoeken, zowel voor de affiches, folder en bladwijzer. 
- In mei staat de baarmoederhalskankercampagne in de belangstelling. 
- In juni staat de mammobiel in Arendonk. 

 
9 varia 

- 31 mei werelddag zonder tabak:  

• Dit jaar ligt de focus op de voordelen van stoppen met roken en gebruik te maken van de nieuwe 

terugbetalingstarieven. 

•  Ook hiervoor is er nieuw promotiemateriaal ontwikkeld.  

• Een lijst met de nieuwe terugbetalingstarieven kan je bekomen via Lieselot of Jasmin. 

- 2de masterclass rond gezondheidsongelijkheid: hoe pakken we lokaal de oorzaken aan? 

• Donderdag 11 mei 2017 

• Zaal de Nieuwe Vrede in Antwerpen 
- Trefdag vocht en schimmel 

• Info- en intervisiemoment voor iedereen die te maken krijgt met de problematiek: huisvestings-, 
gezondheids-, milieuambtenaren, woonconsulenten, huurbegeleiders, OCMW-medewerkers, 
samenlevingsopbouw, Sociale Huisvestingsmaatschappij, Sociaal Verhuur Kantoor,… 

• 13 juni 2017,  Antwerpen 

• Meer info volgt nog. 
- Onder de aanwezigen verdelen we boekjes ‘liever actiever’ en ons jaarverslag 2016. 
- Gezond werken award: zie wedstrijdreglement met onder 4.3 een aparte toevoeging voor de categorie 

voor overheden (lokale besturen)  
- Data voor de volgende RO-overleggen 

 

Donderdag 15 juni 2017   Turnhout  

Dinsdag 19 september 2017   Geel 

Donderdag 14 december 2017   Turnhout 

 

 Aansluitend: Rondleiding bezoekerscentrum OPZ Geel 

 

http://www.valpreventie.be/

