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Uitwisseling: Samenwerkingen binnen 
Gezonde Gemeente

• Burgers in gezondheidsraad (Hanne & Christine)

• Herselt: Opstart Welzijnsraad (Lynn & Lieselot)

• Beerse: 50 jaar GZR – (Siel & Ruth)

20 minuten per tafel

• 9u35 – 9u55

• 10u00-10u20

• 10u25-10u45



Laatste regionaal overleg van Christine!

Collega uit de 1000



Geniet van je pensioen Christine!



Warme Dagen



Zomer van 2022



Bronnen: VRT, De Morgen, HLN 



Vlaanderen België

Waarschuwingsfase
Oversterfte 

(# sterfgevallen)

Oversterfte 

(%)

Oversterfte 

(# sterfgevallen)

Oversterfte 

(%)

15 jun - 18 jun 51 8,1 133 12,2

14 jul - 20 jul 58 9,5 152 14,4

6 aug - 17 aug 203 14,8 335 14,1

22 aug - 26 aug 117 15,3 187 14,0

Hele zomer: 5,7 % oversterfte = hoogste in 20 jaar tijd

= 2291 extra overlijdens (covid-overlijdens: 1098)



25 Kempense lokale besturen meegewerkt aan 
campagne

4208 materialen besteld

3 lokale besturen gewerkt aan gezondheidsplan 
Warme Dagen



Naar een gezondheidsplan



Koele Kempen



Van losse acties naar 
gezondheidsplan

Structurele manier om acties in te zetten naar 
verschillende doelgroepen: kinderen, ouderen, 
alleenstaanden, …



Inventarisatie Vragenlijst of overleg met verschillende diensten/ 
organisaties

Overleg Voorstelling project - Inventariseren bestaande acties –
Focus of doelgroep bepalen voor 2022

Gezondheids-
plan Warme 

Dagen

Gezondheidsplan met cijfers, beleidscontext, 
aandachtsgroepen, actieplan

Schepen-
college

bv. Principeakkoord voor Warme Dagen deze legislatuur + 
ruimte om acties uit te werken, collegebesluit

Acties 
uitwerken

Actieplan = levendig document, zowel nieuwe als bestaande 
acties kunnen toegevoegd worden



Bron: GVA







Begeleiding op maat

Ondersteunende 
materialen

voorbeeldacties, 
sjablonen, argumentatie 
voor schepencollege, …

Lokale cijfers

Aansluiting bij 
bestaande 
projecten

Misschien wel 
persaandacht ;)

Een plan waarop je 
de volgende jaren 
kan verder bouwen

MEER GEZONDE INWONERS

Wat mag je verwachten?



Samen werken we aan 
een gezonde zomer!

Interesse? 
Contacteer je regioverantwoordelijke
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HALT2Diabetes & Zoet Zwanger 

Sensibilisatie & Screening➔ Vroegopsporing & preventie
23
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Doelstellingen HALT2Diabetes

1. Vroegtijdige opsporing van personen met een verhoogd risico op 

(ongekende) type 2 diabetes & hart- en vaatziekten via een sensibilisatie-

en screeningscampagne

2. Geïdentificeerde risicopersonen begeleiden naar een gezonde leefstijl via 

groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing bij een diëtist, Bewegen op 

Verwijzing, rookstopsessies en andere lokale leefstijlinitiatieven

3. Zorgverleners, paramedici, intermediairs en stakeholders ondersteunen

om HALT2Diabetes te implementeren



FINDRISC test

op papier en via www.gezondheidskompas.be 25

http://www.gezondheidskompas.be/
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Waarom HALT2Diabetes in uw regio?

• Bewustere en gezondere inwoners, die bovendien extra weerbaarder worden voor 
het Corona virus

• Informatie, Screening, Vroegopsporing, Preventie en Leefstijlbegeleiding in 
kader van diabetes type 2

• Stimuleren van multidisciplinaire samenwerking

• Huisartsen, apothekers, BOV coaches, diëtisten, kinesitherapeuten, 
thuisverpleegkundigen, …

• Versterking, integratie en promotie van andere preventieprojecten zoals BOV, 
rookstop, Gezonde Gemeente, …

• Ondersteunen van zorgverleners en paramedici in hun preventieve taken

• (Nog) sterker preventief beleid

• Vlaamse subsidies voor het organiseren van groepssessies Gezonde Voeding op 
Verwijzing
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Mogelijke rol lokale besturen en/of ELZ’s

• Ondersteunen bij de campagne naar de inwoners, zorgverleners, paramedici en andere 

stakeholders: Communiceren, informeren, sensibiliseren, screenen

• Ondersteuning bij de organisatie van leefstijlaanbod: groepssessies Gezonde Voeding op 

Verwijzing en BOV

• Integratie van BOV en HALT2Diabetes in actie- en beleidsplannen

• Lokale werkgroep oprichten en coördineren

• Initiatiefnemer & lokale coördinator

• Centraal aanspreekpunt voor Diabetes liga, Logo's, lokale besturen
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IN DE KEMPEN

Opstart voorjaar 2023 : Ravels

Opstart najaar 2023: Vosselaar – Beerse - Merksplas

Goedkeuring: Oud-Turnhout

Interesse? Contacteer mij!
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BEDANKT

Warm Beerse

Warm Herentals

Warm Turnhout

Warm Rijkevorsel

Om in te zetten op het mentaal welbevinden van 
kinderen en jongeren





Samen voor een Warm Vlaanderen

• Warme steden en 
gemeenten

• Warme William

• Warme scholen

• Warme bedrijven

➔ 30 november: 
inspiratiedag Warm 
Vlaanderen in Brussel



Warme steden en gemeenten

• Integraal beleid om veerkracht te versterken

• Samenwerking met Bataljong

• Nieuwe methodiek: intervisies, website, nieuwsbrief, 
inspiratiedagen,…

• Geen subsidies



Warme William

• Lotte blijft ambassadeur

• Nieuw 2023:
• Inzetten op TikTok

• 1/3: boek ‘SOKO’ voor 4-7 jarigen + lesmap

• 15/3: #BINNENSTEBUITEN (zang, dans, poëzie)

• 1/10: jongerenonderzoek i.s.m. MNM



Warme scholen

• Veerkracht bevorderen van leerlingen en leerkrachten 

• Anders georganiseerd: teams van leerkrachten die 
verantwoordelijk zijn voor leergemeenschappen over de 
(leer)jaren en vakken heen

• Gepersonaliseerde leertrajecten met coaching en met de lat 
hoog maar op eigen maat

• Hub in de wijk: ouders, het verenigingsleven, het jeugdwerk, 
de zorg en de buurtbewoners maken deel uit van de school



36



Ga zitten als…

… je in de regio ‘Kempenland’ woont



Ga zitten als…

… je dit jaar besloot om geen goede voornemens 
te maken



Ga zitten als…

… je iemand hebt waaraan je alles kwijt kunt



Ga zitten als…

… je je wel eens down voelt



Ga zitten als…

… je graag voor mensen zorgt



Ga zitten als…

… je een grote zus of broer hebt



Ga zitten als…

… je de laatste week geweend hebt



Ga zitten als…

… je gepest wordt of gepest bent geweest



Ga zitten als…

… je ooit zelf iemand gepest hebt



Ga zitten als…

… je moeite hebt om “nee” te zeggen tegen 
anderen



Ga zitten als…

… je wel eens donkere gedachten gehad hebt



Ga zitten als…

… je bezorgd bent om iemand anders



Ga zitten als…

… je geen geldzorgen hebt



Ga zitten als…

… je iemand kent met een psychische 
kwetsbaarheid



Ga zitten als…

… je minstens 1x tijdens dit spel bent gaan zitten



Nabespreking

• Wat valt jullie op?

• Hoe was het om op deze stellingen te antwoorden?

• Bij welke organisaties kan jij terecht als je niet goed in je vel 
zit? → overlopen postkaarten

• Aanvullende opdrachten vb. Warme William Wij-vragenspel

• Gadgets verdelen:
• Webcamcover

• Postkaart

• Emojibuttons



Organiseer zelf het spel

• Vraag het draaiboek op

• Huur banners en muismatten

• Bestel postkaarten, affiches, 
buttons, webcamcovers

• Tip: Arnout en Elly (IGP) 
begeleiden dit spel 2x /gemeente













Kzitermee.be: Promoot mee

• Verdeel materialen: affiches, postkaarten

• Maak een link naar Kzitermee.be op jouw website

• Promoot via infomagazine, nieuwsbrief en sociale media





1 maart complimentendag

• Nieuw: complimentenkaarten (set van 10) en stickervel



• Inschrijven op www.kei-awards.be



Programma



www.logokempen.be
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