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Beste partner

Dit jaar laten we acht van onze dierbare partners aan het woord. Dit geeft je misschien geen beeld van alle realisaties van dit 
jaar, maar wel een persoonlijke toets over hun gezonde projecten, ervaringen en samenwerking met ons in 2018. Wij werken 
dagelijks met bijzonder veel partners uit lokale besturen, bedrijven, zorg- en welzijnsorganisaties en de onderwijswereld. 
Ons streven is elke dag opnieuw bruggen slaan tussen organisaties en onderlinge samenwerkingen te versterken met als doel 
“werk maken van een gezonde Kempen, gezond gedrag en een gezonde levensstijl voor iedereen“ . 

Vlaamse Logo’s bundelen hun krachten   

Het afgelopen jaar werd hard gewerkt om de werking van de Logo’s meer zichtbaar te maken op Vlaams en lokaal niveau. 
Door onze krachten te bundelen wegen Logo’s meer op het beleid, hebben we meer slag- en daadkracht naar Vlaamse 
partnerorganisaties en versterken we onze onderlinge samenwerking. Met één doel voor ogen: het bevorderen van de 
gezondheid van de Vlaming.   

Wat brengt 2019?

Achter de schermen herverdeelden we de taken met het oog op een optimalisatie van onze dienstverlening. Vanaf 2019 
worden de lokale besturen in een eerstelijnszone ondersteund door een tandem van ‘regioverantwoordelijken’.  
De ‘regioverantwoordelijke’ wordt de vaste aanspreekpersoon voor lokale besturen. Je kan jouw regioverantwoordelijke 
terugvinden op www.logokempen.be . 

Van 1 tot en met 7 maart 2019 gaat de tweede editie door van de Week van de Keigezonde Kempen. Tijdens deze actieweek 
ligt de focus opnieuw bij jonge gezinnen en kunnen zij een hele week genieten van gezonde tips, acties, evenementen en 
workshops in de Kempense gemeenten. De actieweek is een sterke co-creatie tussen een 40-tal lokale organisaties uit het 
welzijns- en zorglandschap, elk met de juiste inhoudelijke expertise. We hebben er samen veel goesting in!

Ook in 2019 staan we klaar om jouw vragen over preventieve gezondheidszorg te beantwoorden. Inspiratie voor je volgend 
project vind je op onze website www.logokempen.be. Wil je snel op de hoogte zijn van gezondheidsnieuws, volg ons dan op 
Facebook. 

Samen met jou willen we ook in 2019 bouwen aan een Keigezonde Kempen!

We wensen je veel leesplezier toe met dit jaarverslag. 

Met gezonde groeten,

Wim Woestenborghs       Pierre Goor
Coördinator Logo Kempen      Voorzitter Logo Kempen



Ik ben Eveline Van Bogaert, in 2018 
coördinator van Huis van het Kind 
Stadsregio Turnhout. Het Huis van 
het Kind wil gezinnen maximaal 
ondersteunen in alle aspecten 
van opgroeien en opvoeden. 
Wij zetten graag onze schouders 
onder gezondheidsprojecten want 
gezondheid is één van de pijlers bij 
Huis van het Kind. Waar mogelijk 
wisselen we expertise uit met 
Logo Kempen en  nemen we hun 
aanbod mee. Ik vind de Week van 
de Keigezonde Kempen en onze 
actie #bewegen5voor12 krachtige 
voorbeelden van partnerschap en 
samenwerking, beide hoekstenen 
van onze organisatie.
 
Samenwerking geeft energie
Als één van de 30 partners van 
de eerste editie van de Week 
van de Keigezonde Kempen heb 
ik veel interessante mensen en 
organisaties leren kennen. Ik 
kon kennismaken met mooie 
en zinvolle initiatieven die er al 
bestaan voor kinderen en hun 
ouders. De samenwerking tijdens 
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Gezond zijn belangt ieder van ons aan. 
In je persoonlijk leven, op de werkvloer, 

voor jezelf en voor de mensen 
rondom je. Samen blijven inzetten op 
gezond-zijn voor iedereen vind ik een 

waardevolle taak!

deze actieweek gaf energie om 
de handen in elkaar te slaan en 
samen nog meer in te zetten op 
de ondersteuning van gezinnen 
in de Kempen. Kleine of grotere 
realisaties, samen proberen we 
meerwaarde te bieden en dat is 
een grote drijfveer voor mij. 

Week van de Keigezonde Kempen
Voor de invulling van de actieweek 
zochten we naar een korte en 
krachtige actie, waarbij we de 
taken goed konden verdelen zodat 
het vooral ook een haalbare kaart 
werd. Het doel van onze actie 
was aantonen dat bewegen niet 
moeilijk hoeft te zijn. Samen met 
Stad Turnhout, vzw ZITDAZO en 
de richting ‘sport en bewegen’ 
van Thomas More Hogeschool 
Turnhout staken we de koppen 
bij elkaar en ontwikkelden we 
#bewegen5voor12. Op éénzelfde 
moment, op vrijdag 2 maart om 
11u55, dansten 1500 kinderen 
in scholen en kinderopvang op 
verschillende locaties, sommige 
onder begeleiding van studenten 

van Thomas More. Een paar 
schepenen van Stad Turnhout 
kwamen ook een kijkje nemen. 
Voor de ouders ontwikkelden we 
een flyer met tips die aangeven 
dat bewegen kinderspel is. Het 
beweegmoment was erg zichtbaar 
in social media en pers. We konden 
op Logo Kempen rekenen voor 
communicatieve ondersteuning. 
Deze fijne samenwerking heeft 
zeker bijgedragen tot een geslaagd 
beweegmoment. En als kers op de 
taart werden we beloond met de 
‘In de KEI-ker Award’. 

Zo zie je maar. Zelfs de kleinste 
ideeën kunnen uitgroeien tot heel 
waardevolle en fijne realisaties. 

Geef je dromen daarom 
niet te snel op en zoek naar 
mogelijkheden, sla de handen 
in elkaar met anderen en geloof 
erin dat jouw bijdrage het 
verschil kan maken.

EVELINE
Van Bogaert

Huis van het Kind
Stadsregio Turnhout



Werken voor een bestuur 
geeft je de kans om voor 
een grote groep mensen 

iets te betekenen en bij te 
dragen aan een gezondere 

samenleving. 

Charlotte De Grauwe 
werkt sinds 2 jaar voor het 
stadsbestuur van Herentals 
op de dienst Participatie en 
Preventie. Gezondheid is één 
van haar werkvelden.  
 
Preventie wint aan belang
‘Gezondheid zit vervat in onze 
meerjarenplanning. Ons bestuur 
hecht belang aan het stimuleren 
van de gezondheid van onze 
inwoners en ook burgers vinden 
het goed dat wij ons als stad 
engageren voor gezondheid. 
Preventie wordt alleen maar 
belangrijker in de toekomst. 
Het is voorkomen, verkleinen, 
beschermen, bevorderen 
en broodnodig. Wij willen 
inwoners stimuleren in het 
verbeteren van hun geestelijke 
en lichamelijke gezondheid. 
Zo dragen wij ons lokaal 
steentje bij aan de Vlaamse 
gezondheidsdoelstellingen.

We hebben in 2018 vooral 
ingezet op bewegen en 
rookstop. Dankzij hun regionaal 

netwerk ondersteunde Logo 
Kempen ons in het uitbouwen 
van contacten met partners 
voor ‘Bewegen op Verwijzing’. 
Zij zorgden mee voor de 
bekendmaking van het project 
en signaleerden behoeften en 
noden naar het Vlaams Beleid. 
Stad Herentals nam ook deel 
aan de 10.000-stappenclash. 
De stappentellers werden goed 
ontvangen door onze inwoners. 
Een diëtiste en tabakoloog uit 
de pool ondersteunden ons bij 
de projecten ‘Fit met je kind’ 
en ‘Herentals stopt met roken’.

Complimentenbandjes zijn 
mooie opener
De Week van de Keigezonde 
Kempen is een groot gedragen 
project in de Kempen. 
Onze evenementen (actieve 
speelbabbel met Huis van 
het Kind, kinderdisco in het 
Netepark en verschillende 
sportactiviteiten bij sportclubs 
voor kinderen en ouders) 
wonnen de Out-Of-The-Rocks 
award wat ons een mooie 
erkenning gaf en ons stimuleert 
om acties verder uit te werken. 

Tijdens de 10-daagse van 
de geestelijke gezondheid 
organiseerden we een infostand. 
Onze focus was het doorprikken 
van het taboe over geestelijke 
gezondheid. Via Logo Kempen 
konden we beroep doen op een 
CERA-subsidie. De gevoelsbuttons 
en complimentjesbandjes zijn 
een mooie opener om te spreken 
over gevoelens en mee te geven 
dat het niet altijd gewoon ‘goed’ 
moet gaan. Op Logo-advies hebben 
we één gemeenschappelijke flyer 
ontworpen met een overzicht van 
alle organisaties. Deze flyer wordt 
nu ook buiten de actie verspreid.
 
Het is een enorme meerwaarde 
om met het Logo samen te 
werken. Wij doen graag een 
beroep op hen. Zij zijn een 
ondersteunende, stimulerende, 
netwerkende, professionele 
en adviserende factor bij het 
uitwerken van projecten. Denk je 
eraan om acties op te zetten of 
heb je ideeën die je tot stand wil 
brengen, zij staan steeds voor je 
klaar!’

CHARLOTTE
De Grauwe

Lokaal bestuur
Stad Herentals



Lieselot Wynants
Stafmedewerker
lokale besturen
en valpreventie

Jasmin Delarbre
Stafmedewerker 
lokale besturen 

en bedrijven

TOM
Janssens

Opbouwwerker

T’ ANtWOORD

Een simpel gesprek lost  
vaak heel wat vragen op.

Ik ben Tom en werk als 
opbouwwerker bij vzw 
T’ANtWOORD in Turnhout. Vzw 
T’ANtWOORD is een erkende 
vereniging tegen armoede en 
sociale uitsluiting. Onze bezoekers 
bestaan uit kwetsbare gezinnen 
met kinderen, mensen met een 
verhoogde tegemoetkoming, 
nieuwe anderstaligen, geïsoleerde 
en alleenstaande mensen, 
sympathisanten en toevallige 
passanten. Als opbouwwerker 
werk ik mee aan de realisatie van 
de missie en de doelstellingen en 
haal ik veel kracht uit de contacten 
met onze bezoekers. Een simpel 
gesprek lost vaak al heel wat 
vragen op.

Goed draaiende werkgroep 
Gezondheid
Wij hebben met Logo Kempen een 
warme samen- en wisselwerking. 
Zij stonden mee aan de opstart 
van een intussen goed draaiende 
werkgroep Gezondheid met 
bezoekers en mensen uit het 
werkveld. In 2018 hebben we met 
Logo Kempen een sessie gedaan 
over de nieuwe voedings- en 

bewegingsdriehoek. Tijdens de 
maand van de Stappenclash 
stapten we met een groep de 
wereld rond. Een grote wereldkaart 
in de ontmoetingsruimte 
verduidelijkte het plan. Ieder 
deed mee naar eigen vermogen 
en succes. Zo verdubbelde Sonja 
haar aantal stappen met een extra 
rondje onderweg van de zetel 
naar de keuken en elk half uur op 
te staan en iets te doen. Tijdens 
de Week van de Keigezonde 
Kempen maakten we met de 
kinderen gezonde fruitsatés of 
figuurtjes uit fruit en hebben we 
met hen deelgenomen aan het 
slotevenement.

Thema’s begrijpbaar maken
De grootste uitdaging van de 
werkgroep is om thema’s en 
vragen begrijpbaar te maken 
voor iedereen. Wij bereiden elke 
vergadering daarom grondig voor 
met onze twee trekkers, bezoekers 
die extra verantwoordelijkheden 
hebben in de werkgroep. Zo 
slagen we erin de motivatie hoog 
te houden en iedereen de kans te 
geven mee te doen. 

Veel gezondheidsthema’s 
creëren geen zichtbaar ‘hier en 
nu’ resultaat. Onze werkgroep 
vormt intussen een solide basis 
om verder te werken met andere 
gezondheidsorganisaties. 
Zij hebben de expertise, wij de 
ervaring. Ook de kennis van Logo 
Kempen speelt een rol voor ons. 
Zij informeren ons over bestaande 
initiatieven die relevant zijn voor 
ons. Zo hoeven we niet steeds 
opnieuw het warm water uit te 
vinden.

Ook  partners hechten belang 
aan onze kennis en ervaring. 
De werkgroep wordt vaak 
gevraagd om deel te nemen aan 
participatiegroepen en dat kunnen 
wij alleen maar aanmoedigen. Dit 
geeft onze mensen de kans om op 
verschillende niveaus te werken 
aan gezondheid. Zo nemen we 
deel aan de Raad van Bestuur voor 
een wijkgezondheidscentrum in 
Turnhout, de participatieraad van 
het OCMW … Dat is voor ons de 
kers op de taart.

 

 



Ik ben Ine Noyens, educatief 
medewerker op de dienst 
Gezondheidsbevordering bij CM.  Mijn 
collega’s en ik willen mensen aanzetten 
om bewust en actief om te gaan met 
hun gezondheid en die van anderen. 
Als gezondheidsfonds is CM ervan 
overtuigd dat ‘Positieve Gezondheid’ de 
weg is naar een gezonde samenleving. 
Deze nieuwe visie gaat uit van de 
veerkracht van mensen, de kracht van 
mensen om zich aan te passen aan een 
situatie. Gezondheid is geen doel, maar 
een middel om een kwaliteitsvol leven 
te leiden. Die weg willen wij niet alleen 
bewandelen. Een goede samenwerking 
met partners is essentieel. 

Wij hebben een fijne samenwerking 
met Logo Kempen. We kennen mekaar 
goed en weten wat we aan mekaar 
hebben. CM is ook actief betrokken 
bij de Algemene Vergadering van 
Logo Kempen. Elk jaar gaan we na op 
welk vlak onze jaarplannen bij elkaar 
aansluiten en of er samenwerkingen 
mogelijk zijn. Het Logo is op de 
hoogte van de plannen en het 
gezondheidsbeleid van de lokale 
besturen, dus zij vormen de link tussen 
de organisaties om samenwerkingen 
aan te gaan.

Projecten nog te veel gericht op 
blanke middenklasse
Projecten waarover ik tevreden 
ben? De 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid, Bewegen 
op Verwijzing en de Week van de 
Keigezonde Kempen … telkens 
ontvingen we positieve en 
enthousiaste reacties van zowel 
CM-medewerkers als deelnemers. 
Bij elk project ondervond ik een 
grote bereidheid tot samenwerken. 
En we leren elke keer bij.
Ik merk dat onze projecten nog 
vaak te veel gericht zijn op de 
‘blanke middenklasse’ en dat de 
kwetsbare doelgroepen nog te 
weinig worden bereikt. Dit is een 
werkpunt waar we met z’n allen 
aandacht aan moeten besteden bij 
toekomstige samenwerkingen.

Logo Kempen als katalysator
Bij het opzetten van een project 
zit je vaak met een grote 
hoeveelheid partners rond 
tafel die elk met verschillende 
doelstellingen en mogelijkheden, 
toch een samenwerking willen 
aangaan. Logo Kempen treedt 
dan op als katalysator tussen de 
mutualiteiten, lokale besturen 
en andere partners. Zij brengen 
alle organisaties in contact met 
elkaar zodat zij indien mogelijk, 
samenwerkingen aangaan. Dankzij 
kleinere werkgroepen hou je 
een project met veel partners 

werkbaar en overzichtelijk. Die 
samenwerkingen in projecten die 
gezonde keuzes gemakkelijker 
maken… dat is de uitdaging in mijn 
job waarvan ik graag deel uitmaak. 

Wij kijken naar Logo Kempen 
om samen met lokale partners 
duurzame samenwerkingen op 
te zetten in de Kempen. Het is 
belangrijk om samen het debat 
aan te gaan over gezondheid. We 
moeten onze verantwoordelijkheid 
opnemen en een langetermijnvisie 
op gezondheidszorg uittekenen.
 
Zo bouwen we aan een gezonde 
samenleving en geven we 
richting aan de gezondheidszorg 
van morgen. 

368

diensten staan op het Hulpkompas.

200

Kempense gezinnen bezochten het slotmoment 
van de Week van de Keigezonde Kempen
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1420

mensen kregen op Facebook tips over een 
gezond productgebruik in de woning.

12.000

bezoeken werden geregistreerd op de website.

28

infosessies over voeding en beweging werden 
georganiseerd.

600

sleutelhangers over drugs in beweging werden 
verdeeld.

Preventie is de 
gezonde keuze veel 
evidenter maken!

INE
Noyens

CM Turnhout





Karin Bervoets werkt als administratief 
medewerker bij de cultuurdienst, 
is secretaris bij de gemeentelijke 
gezondheidsraad en centrale raad voor 
vaderlandslievende verenigingen in 
Gezonde Gemeente Westerlo. 

‘Onze gezondheidsraad doet elk jaar 
terugkerende en nieuwe activiteiten. Wij 
hebben een kleine hardwerkende raad 
waarvan de meeste leden ook een eigen 
job hebben. Een aantal projecten worden 
daarom in samenwerking met andere 
adviesraden, vrijwilligers en Logo Kempen 
georganiseerd. Zij hebben een uitgebreid 
netwerk en kunnen dus een goede 
ondersteuning aanbieden. Een medewerker 
van Logo Kempen neemt ook regelmatig 
actief deel aan de vergadering van onze 
gezondheidsraad. 

Kwaliteitsvol aanbod preventieve gezondheidsacties
Wij streven er steeds naar een kwaliteitsvol aanbod 
uit te werken. De veelheid aan activiteiten die zijn 
doorgegaan in 2018 getuigen daarvan. 
‘Westerlo Vitaal’ is het gezondheidsprogramma 
waarbij de sportdienst en onze gezondheidsraad de 
handen in elkaar slaan om meer mensen in beweging 
te krijgen. In 2018 vonden er allerlei ‘Start to’s’ 
plaats zoals Start to Wielrennen, Start to Golf, Start 
to Volksdans of zelfs Start to Chi Neng. 

Ook preventieve gezondheidsacties vallen 
onder de noemer Westerlo Vitaal. In 2018 
hebben we groepssessies over diabetes en 
rookstop georganiseerd. Tijdens de 10-daagse 
van de Geestelijke Gezondheid deden we een 
lachworkshop en hebben we maar liefst 10.000 
complimentenlintjes verdeeld. Onze technische 
dienst maakte zelf een complimentenboom. Met 
de 10.000 Stappenclash scoorden we een mooie 
18e plaats in de rangschikking van 56 deelnemende 
gemeenten/steden met 20.000 – 50.000 inwoners. 
Voor het project ‘Bewegen op Verwijzing’ werken we 
samen met Hulshout en Herselt. De coach is in 2018 
gekozen en heeft de opleiding gevolgd.

Gezondheid is een algemene voorwaarde voor een 
kwalitatief leven en het grootste geschenk dat er 
is. Ik vind het belangrijk om de factoren die je 
gezondheid bepalen in eigen handen te nemen. 
Samen werken rond preventie is cruciaal en wat 
mij betreft de sleutel tot succes.’

Preventie is 
- zoals het gezegde zegt - 

beter dan genezen.

21.120

complimentenbandjes verspreid.

74

aanvragen voor materialen en activiteiten 
tijdens de Week van de Valpreventie in de 
Kempen.
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450

stappentellers werden ontleend.

80

activiteiten werden met 57 partners 
georganiseerd tijdens de 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid.

36.000

is het aantal kinderen dat dagelijks in de rook 
zit. In 2014 waren dit nog 68.000 kinderen.

700

tekenkaarten werden verspreid.

KARIN
Bervoets

Lokaal bestuur
Westerlo



Preventie is voor mij de 
nieuwe gouden standaard.

Ik werk als arts in Balen en vanuit 
mijn interesse in gezondheid en 
preventie kwam ik in contact 
met ‘Gezonde Gemeente Balen’. 
Ik woon de vergaderingen bij en 
zorg voor een goede inbreng als 
huisarts. Ik ben graag met mensen 
bezig. Het doet me plezier mensen 
te helpen gelukkiger en gezonder 
te worden. 

Bewegen op Verwijzing
Het grootste project dat we in 
2018 samen met Logo Kempen 
realiseerden, was de uitrol 
van Bewegen op Verwijzing. 
Een eerste hindernis was de 
administratieve bundel om het 
project goedgekeurd te krijgen. 
Wij verdeelden het werk onder 
veel personen. Doorheen de ganse 
opstartprocedure werden we 
gelukkig bijgestaan door Birgit van 
Logo Kempen. Zij hadden namelijk 
al heel wat ervaring met het 
opstellen van dergelijke dossiers. 
Ook bij het zoeken naar een coach, 
het aanvragen van een opleiding, 
posters en promotiemateriaal, … 
werden we bijgestaan. Zo konden 

we een mooi plan opstellen, 
partners gemakkelijk overtuigen 
en kregen we onze aanvraag vlot 
goedgekeurd. Stilaan begint het 
project beter te lopen en valt alles 
netjes op zijn plaats. De uitrol 
verliep uiteindelijk minder snel 
dan ik had gehoopt, maar een 
tragere opstart is logisch bij het 
introduceren van een volledig 
nieuwe beroepsgroep. We zijn 
zeker tevreden! 

Patiënten reageren enthousiast
De patiënten reageren enthousiast 
wanneer ik uitleg dat er een 
beweegcoach bestaat. Ze zijn 
ook verbaasd, omdat ze nog 
nooit van een beweegcoach 
hebben gehoord. Het project 
naamsbekendheid geven lijkt me 
dus belangrijk. Sommige patiënten 
hadden al over het project gelezen 
in het gemeentelijk infoblad en 
vragen zelf om een verwijzing, wat 
natuurlijk nog leuker is! Collega-
huisartsen reageren overwegend 
positief en voorzichtig. Er zijn 
natuurlijk struikelblokken, wat het 

project alleen maar ten goede komt. 
Zo was de verwijsprocedure nog te 
omslachtig, maar dit werd intussen 
opgelost. 

Preventie is voor mij de nieuwe 
gouden standaard. Logo Kempen 
is een partner met veel ervaring en 
staat daarnaast voor een uitgebreid 
netwerk van partners. Zij hebben 
een grondige expertise op vlak 
van informeren, coördineren 
en evalueren. Ik hoop dat deze 
samenwerking nog lang mag 
doorgaan, want het vergemakkelijkt 
ons streven naar preventie, 
gezondheid en geluk. Omgekeerd 
is het Gezonde Gemeente-team 
in Balen een goede lokale partner 
voor Logo Kempen vanwege hun 
kennis van het lokale aanbod, de 
infokanalen en de lokale inzet.

Samen staan we sterker dus!  
Maak gebruik van de expertise van 
anderen. Dit bespaart je veel tijd, 
veel moeite en helpt je enorm op 
weg bij al je preventieprojecten.

JOHN
Reynders

Huisarts

Balen



• We bewegen meer. Tijdens het 
project met de stappentellers 
werden in totaal 10.541 meer 
stappen gezet. De directie belt 
nu bijvoorbeeld al wandelend, 
een aantal mensen doen een 
korte wandeling tijdens de 
pauze of ze nemen de fiets naar 
het werk…

• In onze interne nieuwsbrief 
verschijnt nu telkens een artikel 
over gezondheid en welzijn.

• Intern hebben we een vorming 
georganiseerd ifv geestelijk 
welzijn (De goed gevoel stoel).

• En af en toe organiseren 
we een vorming over een 
gezondheidsthema in 
samenwerking met Logo 
Kempen bv. over gezonde 
voeding en beweging.

De Sprong vzw is sinds 2016 een 
door de Vlaamse Overheid erkend 
Kempens maatwerkbedrijf. Wij 
stellen mensen te werk voor wie de 
afstand naar de normale, reguliere 
arbeidsmarkt op het moment 
van aanwerving (nog) te groot is. 
Wij hebben het laatste jaar sterk 
geïnvesteerd in de gezondheid en 
het welzijn van onze mensen bij de 
Sprong. 

Werkgroep Gezondheid & Welzijn
Omdat iedereen het verdient 
om zich goed te voelen in onze 
organisatie, zijn we gestart met 
een werkgroep ‘Gezondheid en 
welzijn’. De werkgroep bestaat uit 
mezelf als vormingsmedewerkster, 
twee doelgroepmedewerkers, 
twee werkvloerbegeleiders en één 
coördinator HR. Zo creëren we een 
breed draagvlak in de organisatie.

Na een bevraging werden een aantal 
werkpunten duidelijk waarmee we 
met de werkgroep verder aan de slag 
gingen. We hebben dit jaar rond drie 
actiepunten gewerkt: 
• We willen dat er meer water  
         gedronken wordt.
• We willen dat mensen gezonder 

eten en meer fruit eten.
• We streven naar meer beweging 

op het werk. 

Aan het werk met Logo Kempen
We zijn met Logo Kempen aan de 
slag gegaan om ons te informeren 
en stappentellers te ontlenen. Op 
hun website vonden we ook heel wat 
inspiratie.

We zijn intussen trots op onze 
realisaties:
• We drinken meer water. Meer dan 

100 mensen kregen een drinkbus 
van de Sprong cadeau tijdens de 
nieuwjaarsreceptie en later werd 
dit een mooi welkomstcadeau 
voor nieuwe medewerkers.

• We eten meer fruit. Elke 
maand worden 500 stukken 
fruit verspreid binnen de 
verschillende afdelingen van 
De Sprong. Het bio-fruit werd 
bijzonder positief onthaald.

We vinden het belangrijk om 
te investeren in het welzijn van 
ons personeel. Dit werpt zeker 
heel wat “gezonde vruchten” af. 
Aandacht voor gezondheid en 
welzijn verhoogt de motivatie 
en aanwezigheid van je 
medewerkers. Het vraagt even 
extra werk maar op lange termijn 
is het absoluut de investering 
waard. 

Elke werknemer verdient 
het zich goed te voelen.

Preventie is 
mensen bewust 
maken en hen 

in actie en 
beweging 

zetten.

GREET
Grietens

De Sprong vzw



BART
Buyens

Het doet mij enorm deugd om mensen hun krachten te zien  
(her)ontdekken en hen stappen te zien zetten in hun herstel.  
Zorgen voor verbinding en een betere samenwerking tussen 
verschillende organisaties en initiatieven, dat geeft mij veel 
voldoening. 

expertise over beeldvorming en 
inhoud op een interactieve manier 
uitwerken, waren een absolute 
meerwaarde.

Overleg faciliteren
Bij de opstart van een project bots 
je vaak op hindernissen zoals de 
juiste actoren aan tafel krijgen, 
je doelgroep bereiken op de 
juiste manier, communicatie en 
materialen om je project bekend 
te maken. Logo Kempen beschikt 
over de nodige expertise en zorgt 
voor een goede ondersteuning 
door overleg met actoren te 
faciliteren.

Samenwerken met  
Logo Kempen is een aanrader.  
Beter nog…  
LOGO betekent voor mij 
Leuk  
Onderbouwd  
Gezondheid  
Ondersteunen’

Bart Buyens is sinds 2015 
actief als ervaringsdeskundige 
voor initiatieven binnen 
Netwerk GGZ Kempen, OPZ 
Geel, UilenSpiegel, CAW De 
Kempen en Verslavingskoepel. 
Sinds januari werkt hij voltijds 
als ervaringsdeskundige 
stafmedewerker voor het Netwerk 
GGZ Kempen. Eén van zijn 
opdrachten is aanspreekpunt zijn 
voor iedereen met vragen over 
herstel, participatie en zoveel meer.

‘We werken al enkele jaren fijn 
samen met de medewerkers van 
Logo Kempen. Zo ook in 2018 
voor de campagne “Hoe gaat het 
met jou”, een warme actie in de 
winkelstraat van Turnhout tijdens 
de 10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid. We verdeelden 
gratis soep, gevoelsbuttons, 
complimentenbandjes, Warme 
William en straatmuzikanten 
waren aanwezig…. Professionals 
en ervaringsdeskundigen werkten 
mee aan dit initiatief wat het 
geheel nog krachtiger maakt. 
We staan er als mensen, niet in 
onze functie en zo bereiken we 
een ruim publiek op een leuke 

manier. Logo Kempen zorgde voor 
de organisatie, ondersteuning, 
communicatie en engageerde 
iedereen. Ook tijdens en na de 
actie maakten zij een filmpje, 
foto’s en een evaluatie. Voor de 
betrokken partners is het fijn om 
concrete resultaten mee te krijgen 
en een mooie terugblik. 

Hoe gek communiceer jij?!
De vorming “Hoe gek 
communiceer jij?!” (in het kader 
van een project van de Koning 
Boudewijn Stichting) is een 
interactieve vorming over ‘anders 
communiceren over psychische 
kwetsbaarheid’ voor hulpverleners. 
Hulpverleners in de geestelijke 
gezondheidszorg werken met 
personen met een psychische 
kwetsbaarheid. Het is belangrijk 
om ook hen bewust te maken van 
de manier van omgaan met, kijken 
naar en reageren op personen met 
een psychische kwetsbaarheid. 
Hulpverleners zijn ook maar 
mensen en het is belangrijk dat 
zij open kunnen/durven zijn over 
hun eigen kwetsbaarheid. Logo 
Kempen gaf het project mee vorm 
en zorgde voor de evaluatie. Hun 

BART
Buyens

Ervaringsdeskundige
Netwerk GGZ Kempen
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Ik ben paramedisch werker bij CLB GO 
en lever in mijn job een bijdrage aan 
de gezondheid van kinderen. Ik hou me 
bezig met het opvolgen van de medische 
onderzoeken, de vaccinatieschema’s en de 
begeleiding van leerlingen. Het geeft een 
goed gevoel als we kunnen helpen. 

Inzet op Gezond Vergaderen
Een project dat mij bijbleef dit jaar is 
‘Gezond Vergaderen’. Nadat ik erover 
gelezen had in de nieuwsbrief van Logo 
Kempen, heb ik het gratis pakket meteen 
besteld. We zijn ons bewust van het feit 
dat lang stilzitten niet goed is voor de 
gezondheid.

‘Gezond vergaderen’ brengt het thema 
praktisch onder de aandacht met tips die 
we dagelijks kunnen gebruiken.  
Het is kant-en-klaar met concrete 
materialen en duidelijke informatie waar ik 
geen hulp bij nodig had. De reacties van de 
collega’s waren positief. Bijna iedereen nam 
ook deel aan het bewegingstussendoortje! 
Het is nu van belang om het thema onder 
de aandacht te houden. Preventie is 
ontzettend belangrijk, want het kan heel 
wat problemen voorkomen. Dat zie ik in 
mijn job. Daarom vind ik dat we moeten 
blijven inzetten op preventie. En daarvoor 
kunnen wij goed terecht bij Logo Kempen. 
De medewerkers zijn geëngageerd en 
behulpzaam. Doe zo verder volgend jaar!

Vrij CLB Kempen ondersteunt leerlingen, hun ouders, de 
leerkrachten en de schooldirecties in alle scholen van hun 
werkgebied bij het verhogen van het welbevinden van 
de leerlingen. Wij garanderen door onze teamwerking 
een multidisciplinaire aanpak in vier domeinen: het leren 
en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve 
gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren 
en werkt daarbij samen met de leerlingen, de ouders, de 
leerkrachten en andere betrokken instanties. 
 
Sapjesbar voor bezoekers
Vrij CLB Kempen is één van de partners voor de gezonde 
nieuwsbrief die 4 keer per schooljaar verstuurd wordt 
naar alle onderwijscontacten in de Kempen. Bij een 
scholenoverleg zijn we ook actief betrokken partij. 
Tijdens de ‘Week van de Keigezonde Kempen’ hebben 
we in het gebouw een sapjesbar ingericht en die werd 
goed gesmaakt door alle bezoekers en collega’s. Het 
educatieve pakket ‘De Proefkampioen’ van het Logo 
kan sinds 2018 ook bij ons ontleend worden. Die weg 
slaan we graag verder in. Ook in 2019 staan we open 
voor didactisch materiaal dat wij ter beschikking mogen 
stellen van de scholen. Preventie is wat ons verbindt! 

Nog nooit hebben we 
een kind ontmoet dat 
geen talenten heeft. 
Sommige kinderen 
zijn kwetsbaarder dan 
andere en elk kind heeft 
zijn eigen ritme. Toch 
bezit elk kind kwaliteiten 
die verder ontwikkeld 
kunnen worden. Soms is 
er wat extra hulp of een 
duwtje in de rug nodig. 
En daarom is het goed 
dat wij er zijn. 

BETTY
Roekaerts

CLB Go Kempen

MARLEEN
Op de Beeck

Vrij CLB Kempen



2018 
GEMEENTEN STOPPEN OPNIEUW 
MASSAAL MET ROKEN 

In 2018 werden groepscursussen 
georganiseerd in Beerse, Geel, 
Laakdal, Meerhout, Retie, Westerlo, 
Arendonk en Herentals. De lokale 
besturen, gezondheidsraden en 
tabakologen blikken tevreden terug 
op een gemiddeld slaagpercentage 
van 70%.

30.01 
LESGEVERS FIT IN JE HOOFD 
WORKSHOP OPGELEID

De Antwerpse Logo’s organiseerden 
een train-de-trainer om aan de slag 
te gaan met de vernieuwde Fit in je 
hoofd- workshop. Professionelen 
en ervaringsdeskundigen van 
Herstelacademie Kempen volgden 
de workshop. Fit in je hoofd werd 
daarna ook opgenomen in hun 
regulier aanbod.

JANUARI

1.02 > 28.02
TOURNÉE MINÉRALE

In februari ging de tweede editie 
van Tournée Minérale van start: 
Stichting tegen Kanker en VAD/
De Druglijn roepen dan alle Belgen 
op om even stil te staan bij hun 
alcoholconsumptie door een maand 
geen alcohol te drinken. De actie 
werd zeer positief onthaald door de 
deelnemers. Bijna één volwassen 
Belg op vijf nam deel en 92% van de 
deelnemers zei opnieuw te willen 
meedoen. 

FEBRUARI

1.03
NIEUW KOMPAS ‘GEZOND LEVEN’

De 3 provinciale Logo’s organiseerden 
samen een studiedag naar onderwijs 
en kinderopvang over  het nieuwe 
voedings- en bewegingsmodel.  
Dr. Jolien Plaete bracht voor meer 
dan 100 deelnemers een uiteenzetting 
over de inhoud van het nieuwe model. 
De lunch was gezond en duurzaam. 
De namiddag werd gevuld met 
workshops. 

2.03
OPZ PRAAT MET SCHOLIEREN OVER 
GEESTELIJKE GEZONDHEID

Tijdens de Week van de Keigezonde 
Kempen opende OPZ Geel de 
deuren voor leerlingen uit het 5e 
en 6e leerjaar. Gevoelsbuttons, 
complimentenlintjes, de campagne 
4voor12, het over-de-streep-spel 
leerden kinderen praten over 
geestelijke gezondheid. Een geslaagde 
actie die beloond werd met de Award 
voor Kei-goede samenwerking!

MAART

23.04
KEMPENSE STARTDAG ‘WEEK VAN 
DE VALPREVENTIE’ IN BALEN 

Lokaal bestuur Balen, zelfstandig 
ergotherapeute Tinneke Claes en 
Logo Kempen organiseerden samen 
het startmoment. Het evenement 
startte met een gezonde receptie 
waarna de aanwezigen konden 
deelnemen aan een info- en 
doebeurs ‘Gezond ouder worden’, 
workshops over ‘Veilig bewegen’ en 
een gezamenlijk beweegmoment.

24.04 
BAARLE-HERTOG ORGANISEERT 
SESSIE BAARMOEDERHALSKANKER 

Lokaal bestuur Baarle-Hertog 
organiseerde een infoavond over 
baarmoederhalskanker. Het minder 
bespreekbare thema werd mooi 
onthaald door 30 deelnemers. 
Lesgeefster Heidi Van Otten gaf een 
presentatie waarna een huisarts 
bijkomende info gaf over de 
verschillen in screening tussen België 
en Nederland. 

APRIL



3.07
HERENTHOUTSE JEUGDBEWEGING 
CONTROLEERT OP TEKEN

Medisch milieukundige Ruth 
gaf toelichting over teken op 
de jeugdraad in Herenthout. 
15 enthousiaste leiding kregen 
informatie en een demo over het 
controleren op teken na een dag 
ravotten op kamp. Goed nieuws:  
Heel wat jeugdverenigingen bleken al 
aandacht te hebben voor teken.

1.05 > 31.05
DE KEMPEN STAPT MEE MET DE 
10.000 STAPPENCLASH

De inwoners van verschillende 
steden en gemeenten namen het 
stappend tegen elkaar op tijdens 
de 10.000 Stappenclash. Ook in de 
Kempen werd flink gestapt. Maar 
liefst 16 Gezonde Gemeenten deden 
mee. Balen, Lille en Herenthout 
waren de eerste 3 Kempense 
winnaars. De gemeente Lille 
behaalde een mooie 4e plaats in de 
Vlaamse rangschikking.

9.05 
SCHOLENOVERLEG DOET 
NETWERKEN

Logo Kempen bracht opnieuw de 
basis- en secundaire scholen samen 
met schoolondersteunende partners 
zoals CLB, CGG en MOEV (het 
vroegere SVS). Het scholenoverleg 
is elke keer weer een aangenaam 
moment van ontmoeten, ervaringen 
delen en bruggen slaan.

MEI

05.05
MILIEUAMBTENAREN DENKEN NA 
OVER GEZONDE PUBLIEKE RUIMTE

De Provincie Antwerpen nodigde 
Logo Kempen uit op hun milieudag 
om een workshop te geven over 
Gezonde Publieke Ruimte. De 
aanwezigen dachten na over hoe 
een plein op een gezonde manier 
inrichten met meer groen, ruimte 
voor fietsers en spelelementen. 
Een gezonde publieke ruimte 
heeft aandacht voor ontmoeting, 
gezonde luchtkwaliteit en 
beweegmogelijkheden.

5.06 
REGIONAAL OVERLEG IS  
PLATFORM VOOR GOOD PRACTICES
Logo Kempen organiseert vier keer 
per jaar een overleg voor alle Lokale 
besturen. Nieuwe campagnes, goede 
praktijkvoorbeelden en ervaringen 
worden met elkaar gedeeld. 

JUNI

1-05 > 30/09
CREATIEF TIJDENS WARME DAGEN

De zomer van 2018 was warm! In 
Beerse gingen ze aan de slag met 
de folder van de campagne ‘Warme 
dagen, zorg dragen’. De knutselploeg 
van het lokaal dienstencentrum De 
Ontmoeting maakte windmolentjes 
voor op de tafels. Zo werd de 
ruimte leuk aangekleed en kregen 
de bezoekers tips mee om zorg te 
dragen voor zichzelf en elkaar bij 
warme temperaturen.

JULI/AUG AUGUSTUS

Gezond 
evenement? 

Maak het bekend op 
www.gezondekempen.be



4.09 > 12.09
MAMMOBIEL HOUDT HALT IN 
VOSSELAAR

Elke 2 jaar keert de Mammobiel terug 
naar een gemeente. In september 
was Vosselaar aan de beurt. Voor de 
mammobiel worden vrouwen van 
50 t.e.m. 69 jaar uitgenodigd om een 
screeningsmammografie te laten 
maken.

13.09
ONTBIJTSESSIE 
‘VERSLAVINGSPREVENTIE OP DE 
WERKVLOER’

Tijdens een gezond ontbijt in 
Thomas More Turnhout werden 
werkgevers en ervaringsdeskundigen 
geïnspireerd tot het oprichten 
van een preventief alcohol- en 
drugbeleid. Marie-Claire Lambrechts 
lichtte de resultaten van haar 
onderzoek toe over problematisch 
middelengebruik op het werk. 
Tabakologe Els Bosch gaf tips 
over rookstop. Een gezamenlijke 
organisatie van Stad Turnhout,  
CGG Kempen en Logo Kempen.

SEPTEMBER

1.10 > 10.10
DE KEMPEN VEERKRACHTIG!

Tijdens de 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid streven we 
samen één doel na: de Kempenaren 
veerkrachtiger maken. Meer dan 
50 partners zorgden voor een 
gevarieerd aanbod van maar 
liefst 80 activiteiten. Slogans in 
het straatbeeld, gevoelsbuttons 
opspelden, een veerkrachtige 
pauze… Het begin van een 
veerkrachtig jaar!

14.10
PARTIJ VOOR EEN GEZONDE 
GEMEENTE 

Naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen 
lanceerde de voltallige 
preventiesector onder leiding van 
de Vlaamse Logo’s en het Vlaams 
Instituut voor Gezond Leven een 
programma dat 100% inzet op 
preventie en gezondheid. De ‘Partij 
voor een Gezonde Gemeente’ bood 
een zespuntenprogramma met 
gezondheidsacties en -initiatieven 
om lokaal uit te voeren en bruikbaar 
voor elke politicus.

OKTOBER

12.11 > 16.11
HOU JE HUIS GEZOND,  
KIES BEWUST

De actieweek ‘Gezond Binnen’ 
riep op gezonde keuzes te maken 
in de woning.  Lokale besturen 
stelden in hun infomagazine de 
vraag aan burgers om even stil 
te staan bij de producten die ze 
thuis gebruiken zoals spuitbussen, 
pesticiden en schoonmaakproducten 
met gevaarsymbolen.
Huisvestingsmaatschappijen gaven 
hun bewoners ook de tip om deze 
producten te vermijden.

22.11
PROVINCIALE REÜNIE LESGEVERS 

De lesgevers van de verschillende 
pools werden in Wijnegem 
samengebracht voor een 
uitwisselingsmoment tussen mensen 
uit hun eigen pool en de vorming 
‘activerend leren’. Hoe zorg je dat je 
publiek onthoudt wat je brengt en er 
ook effectief mee aan de slag gaat? 
Het initiatief kon rekenen  
op 32 deelnemers.

NOVEMBER

12.12
SLOTMOMENT ‘WARM TURNHOUT’

Eind 2018 betekende ook afscheid 
nemen van het pilootproject ‘Warme 
Steden’. Tijd dus om de balans op 
te maken van alle acties die we de 
afgelopen 3 jaren op poten hebben 
gezet. Het project werd afgerond 
tijdens een feestelijke avond in het 
bijzijn van professionals en burgers. 
Spreker Lut Celie inspireerde de 
gasten met haar verhaal over 
emotionele remediëring. Samen 
werd geklonken op een nog warmer 
Turnhout in de toekomst!

DECEMBER



Leden 
Raad van Bestuur 
• CM Turnhout 
   Mevr. Kristel Maes
• De Voorzorg vzw 
   Mevr. Kelly van Tendeloo
• Familiehulp vzw                                                                                                      
  Dhr. Leo Van Den Bogerd
• Gemeentebestuur Vosselaar                                                                             
  Dhr. Erik Versmissen  
• Namens Stadsbestuur Geel                                                                                                   
  Dr. Marleen Verboven 
• Huisartsenvereniging regio Turnhout                                                                     
   Dr. Jef Verwaest
• IDEWE vzw                                                                                                      
  Dr. Els Thijs 
• Mensura vzw                                                                                                  
   Dhr. Luk De Roover
• KMSL - CLB Kempen vzw                                                                                                      
   Dhr. Pierre Goor
• Thuishulp vzw                                                                                                        
   Mevr. Kim De Beer
•  Welzijnszorg Kempen                                                                                                       
   Mevr. Eefje Meynen
• Gemeentebestuur Grobbendonk                                                                                                     
   Mevr. Karin Vanluchene 
• Vereniging Huisartsenkringen    
  Zuiderkempen                                                                                                         
   Dr. Veerle Van Der Stighelen 
• Zelfstandige Verpleegkundigen 
  regio Noorderkempen vzw                                                                                                      
  Mevr. Heidi Van Otten 
• Wit-Gele Kruis vzw                                                                                                         
  Dhr. Jan Avonds

Leden 
Dagelijks Bestuur 
• Voorzitter 
   Dhr. Pierre Goor 
• Ondervoorzitter 
   Dhr. Erik Versmissen  
•  Secretaris
   Dhr. Ken Swolfs
• Bestuurder                                                                                                 
   Dr. Veerle Van Der Stighelen
• Bestuurder                                                                                                     
   Mevr. Kelly van Tendeloo

Leden Algemene
Vergadering
•  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 vzw                 
•  Kristelijke Medico-Sociale 
    Instellingen vzw
•  Landelijke Thuiszorg vzw  
•  Liberale Mutualiteit 
    Provincie Antwerpen v.z.w.                                                                           
•  Mensura vzw
•  Onafhankelijk Ziekenfonds vzw 
•  Provikmo vzw
•  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   

Financiële middelen 
Herkomst financiële middelen 2018

Herkomst Bedrag in € %

Omzet 12.281,50 € 2,12%

Reguliere Vlaamse subsidie 454.906,00 € 78,50%

Sociale Maribel 32.625,00 € 5,63%

Andere bedrijfsopbrengsten ( incl. bijdrage gemeenten ) 26.556,37 € 4,58%

VIA-middelen 694,05 € 0,12%

Projectsubsidie Warme Steden 39.795,94 € 6,87%

Korting bedrijfsvoorheffing 872,60 € 0,15%

Cera-steun 2.165 € 0,37%

Week van de Keigezonde Kempen 9.596,46 € 1,66%

Totaal € 579.492.92 100%



Logo Kempen vzw
Stationstraat 60
2300 Turnhout

014 44 08 34
info@logokempen.be

Zoek je inspiratie voor een volgende 
gezonde campagne, actie of wil je werken 
aan een gezondheidsbeleid?  
Logo Kempen zet je op weg.
www.logokempen.be 
Facebook #logokempen 
 
Gezond evenement? 
Publiceer het op www.gezondekempen.be

Ontwerp en lay-out:
Logo Kempen vzw
Fotografie:
Liesbet Sanders


