
Algemene Vergadering 27 
november 2019 



Agenda Algemene Vergadering 27 november 2019 

Welkom op de Algemene Vergadering Logo Kempen vzw 

Agenda voor vanavond: 

• Opvolging en goedkeuring verslag Algemene Vergadering 27 maart 2019

• Goedkeuring benoeming nieuwe leden Raad van Bestuur

• Toelichting Beleidsplan 2020 en begroting 2020 

• 20 jaar Logo Kempen : test uw kennis 

• Lezing Dr. Servaas Bingé : ‘ Nooit meer naar de dokter ‘ 

• Feestelijke netwerkreceptie 



Algemene Vergadering 27 maart 2019

• Zijn er vragen, opmerkingen, feedback op het verslag van de 
Algemene Vergadering 27 maart 2019 ? 



Algemene Vergadering 27 november 2019 

• Goedkeuring benoeming nieuwe leden Raad van Bestuur   





Beleidsplan 2020

“ 2021: Logo Kempen is in de regio een volwaardige partner 
en netwerkorganisatie in preventieve gezondheid voor 
gemeenten, onderwijs, zorg en bedrijven. “ 

Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en opdracht Gezondheid en Milieu 

• Tabak- Alcohol – Drugs

• Voeding & Beweging

• Bevolkingsonderzoeken naar kanker: Borst – baarmoederhals – dikke darm 

• Geestelijke Gezondheid

• Valpreventie

• Vaccinatie

• Gezondheid & milieu 



Lokale Besturen 

• Gezonde Gemeente 
• Op weg naar een lokaal gedragen preventief gezondheidsbeleid via het principe van 

Health in all policies

• Ondersteuning – begeleiding door Regioverantwoordelijken Logo Kempen

• We streven ernaar dat alle Kempense lokale besturen een Gezonde gemeente 
worden. 

• 27 november 2019: 22 Kempense Lokale besturen hebben reeds charter ondertekend  

• Overige 5 Lokale besturen hebben intentie om dit nog in 2019 – begin 2020 te doen 



Lokale Besturen 

• Intergemeentelijke Preventiewerking 
• Preventiewerkers die de uitrol doen van projecten, campagnes in de lokale 

besturen. Positieve tendens: meer aandacht – middelen naar preventieve 
gezondheidszorg – afstemming tussen lokale besturen 

• Inhoudelijk: alle gezondheidsdoelstellingen en opdracht Gezondheid en Milieu

• Extern betrokken partners: CGG Kempen, Logo Kempen en CAW De Kempen 

• Oproep februari 2019: 16 Kempense Lokale Besturen hebben blijk van interesse 
gegeven aan Agentschap Zorg en Gezondheid 

• Taak – Rol Logo Kempen:
• Inhoudelijke vormgeving IGP en Gezonde Gemeente bekrachtigen 

• Aanvullende werking tussen Logo Kempen en medewerkers IGP 

• Samenwerking met CGG Kempen en CAW De Kempen bestendigen en versterken 



Lokale Besturen – Zorg & Welzijn 

• Reorganisatie eerstelijnsgezondheidszorg
• Regioverantwoordelijken participeren aan de platformvergaderingen (latere fase AV ) 

van de 4 eerstelijnzones in de regio Kempen. 

• Regionaal zorgplatform : Logo Kempen neemt een actieve rol op in de totstandkoming 

van het regionaal zorgplatform. 

• Regio Kempen heeft piloot ingediend. Uiterlijk 8 december 2019 antwoord vanuit 
Agentschap Zorg & Gezondheid 



Lokale Besturen – Zorg & Welzijn 

• Reorganisatie eerstelijnsgezondheidszorg
Beleidsnota 2019 – 2024 minister Beke: 

“ Op basis van de resultaten van de pilootprojecten creëren we bepalingen voor de erkenning en 

subsidiëring van de regionale zorgplatformen. We voorzien een tijdspad voor hun oprichting en 

werking. De regionale zorgplatformen worden stapsgewijs de ontmoetingsplaats voor eerste en 

tweede lijn, voor somatische en geestelijke gezondheidszorg, voor de welzijns- en 

gezondheidssector, waar de zorgstrategische planning vorm krijgt. “ 

“ Tegen 1 juli 2021 moet er een Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) zijn dat de afbakening van 

de regionale zorgzones definitief vastlegt en de samenstelling, werking en inhoudelijke 

taakstellingen van de regionale zorgplatformen regelt. De huidige structuren op dit mesoniveau 

(palliatieve netwerken, LOGO’s, Vlaamse netwerken GGZ, expertisecentra dementie) organiseren 

zich binnen deze nieuw afgebakende werkingsgebieden en schakelen zich in de structuur van het 

regionale zorgplatform in tegen ten laatste 1 januari 2022.” 



Zorg & Welzijn 

Logo Kempen maakt werk van: 
• Bewegen op verwijzing ( BOV ) 

• LOK-vormingen voor huisartsen

• Nieuwsbrief huisartsen 

• Apothekerscampagne

• Ronde van de mutualiteiten 

• Samenwerking met Ziekenhuisnetwerk Kempen 

• Week van de Valpreventie

• Geestelijk gezondheid 

• Hulpkompas

• 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 

• Warme Stad 

Nieuw: 

• Aanbod gericht naar diensten gezinshulp en thuiszorg



Werk

• Logo Kempen wil meer aandacht voor een gezondheidsbeleid binnen bedrijven 
werkzaam in de Sociale Economie 

• Logo Kempen stapt af van individuele bedrijfsondersteuning en verwijst gericht naar 
bedrijfsnabije partners ( zoals EDPBW, IDPBW, CGG Kempen,… ) 

• Werken samen met pools van tabakologen, diëtisten, psychologen,… 

Nieuw:

• Mei 2020: 10.000 stappen bedrijvencompetitie No Steps , No Glory

• Aanbod vanuit Logo Kempen naar diensten gezinshulp en thuiszorg ( focus 2020 Zorg & 
Welzijn ) 



Onderwijs 

• Decreet leerlingenbeleiding 
• Vlaamse visietekst met focus op samenwerking en afstemming met Centra voor 

Leerlingenbegeleiding, Pedagogische Begeleidingsdiensten en schoolnabije partners 
( MOOV, CGG Kempen )  

• Nieuw

• Mijn Gezonde School 
• Tool die de evolutie van losse acties naar een samenhangend preventief gezondheidsbeleid 

ondersteunt. 

• Pilootproject 2019 – 2020: 61 scholen nemen deel waaronder 3 uit Kempen 



Integraal werken 



Communicatie 

Sociale media

Facebook

Instagram

Nieuwsbrieven

Algemeen 

Huisarts

Onderwijs

Jaarverslag

Bureauonderlegger 
2020 

Logozine 

Websites

Logo Kempen

Gezonde Kempen

Hulpkompas

Meer levenskwaliteit en 
gezonde levensjaren voor 
de Kempenaar 



Begroting 2020 

• Binnen Logo Kempen wordt gewerkt met 2 activiteitencentra 
• Algemeen ( ACM ) : Toelichting begroting 2020 vandaag gaat hierover 

• Partnerorganisatie Algemene Ondersteuning Logo’s ( PO AOL ) 

• #SamenSterk : veranderingstraject gelopen met Vlaamse Logo’s 

• Indien regio Kempen wordt weerhouden als pilootproject voor Regionaal Zorgplatform 
zal een extra activiteitencentra worden aangemaakt ( Logo Kempen = penhouder ). 



Begroting 2020 

• Eindresultaat 2020 fluctueert tussen  - 19.867,44€  en 4.204,21€ 
• Fluctuatie is afhankelijk van personeelskost ( 100% vs. 95% bezetting personeel 2020 ) 

• Ervaring leert dat eindresultaat tussen beide bedragen zal liggen. 

• Verwacht eindresultaat 2019: - 16.000€ ( ligt in lijn met begroting 2019 ) 

• Reserve Logo Kempen 



Begroting 2020 

• Opbrengsten Logo Kempen 
• Omzet 

• Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies

• Andere bedrijfsopbrengsten 

• Financiële opbrengsten 

• Omzet
• Wordt gerealiseerd door de verkoop  van materialen zoals gevoelsbuttons, 

stappentellers,  eyecatcher Week van de Keigezonde Kempen, complimentenbandjes,… 

• SOM-lidgeld: Logo Kempen doet prefinanciering lidmaatschap Vlaamse Logo’s en nadien 
wordt dit per Logo verrekend en terugbetaald aan Logo Kempen 



Begroting 2020 

• Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies
• Reguliere Vlaamse subsidies: 

• Voornaamste inkomstenbron Logo Kempen 

• Werkingssubsidie 2020 dezelfde als 2019 

• Geen bericht over inperking subsidies Logo’s vanuit Kabinet tot op heden voor 
2020 

• Middelen Fonds Sociale Maribel: 1VTE onbepaalde duur vanaf 1 juli 2019 

• Andere bedrijfsopbrengsten 
• Werknemersbijdrage maaltijdcheques 

• Werkingsmiddelen lokale besturen ( 0,05€/inwoner Kempen )

• Sponsoring 2021 – Week van de Keigezonde Kempen 

• Financiële opbrengsten
• Rente op spaartegoeden 



Begroting 2020 

• Kosten Logo Kempen 
• Diensten en diverse goederen

• Personeelskosten 

• Afschrijvingen 

• Diensten en diverse goederen
• Huur : kantoor , Ricoh , Telelinq

• Verplaatsingskosten personeel in kader van dienstverplaatsing 

• Wettelijke vergoeding bedraagt momenteel 0,3653€/km 

• Automatisering:

• Onderhoud bestaande websites ( Logo Kempen, Hulpkompas, Gezonde Kempen ),  licenties 
Office 365, pakket Adobe Creative Cloud ( PhotoShop, Indesign,… ) 

• Documentatie en lidgelden incl Som: 
• Lidgeld SOM komt terug vanuit andere Logo’s bij Omzet 



Begroting 2020 

• Diensten en diverse goederen
• Representatiekosten: 

• Alle kosten inzake organisatie overleg 

• Planningsdagen, bestuursvergaderingen, overleg met partners, studiedagen, events, vormingsmoment 
lesgevers pools , …..  

• Drukwerk en publicaties: 
• Affiches Week Keigezonde Kempen, Jaarverslag, promomaterialen, buttons, …..

• Sociale media: adverteren via Facebook  

• Vergoeding aan derden
• ICT – ondersteuning

• …

• Boekhouding – en personeelsbeheer 

• Overeenkomst vooruitbetaling 2015 t.e.m. 2019 loopt af. 

• Vanaf 2020 opnieuw volledige kost begroten 

• Teamondersteuning 

2020: geen aparte post Beleidsplan. 
Kosten onder 
• Representatiekosten
• Drukwerk en publicaties
• Materialen 
Dit maakt dat deze posten hoger liggen 
dan in 2019.



Begroting 2020 

• Personeelskosten: 7,1 VTE – 10 medewerkers 
• Begroten aan 100% en 95% 

• Realiteit leert dat personeelsbezetting tussen beide bezettingen% ligt. 

• Ontdek het team: https://logokempen.be/content/contact-0

• Afschrijvingen 
• Afschrijving op ICT 

• Afschrijving: kantoor 

• Afschrijving op andere materiële vaste activa: verbouwingswerken kantoor op 5 jaar (2015 – 2016 – 2017 –
2018 – 2019 ) 

https://logokempen.be/content/contact-0


Begroting 2020 

• Zijn er vragen, opmerkingen, feedback ? 

• Indien op een later moment: wim@logokempen.be

mailto:wim@logokempen.be


Een terugblik 

1999 2005 2010 2019

Organisatie

Dr. Vandeperrestraat 161 A

2440 Geel

Tel: 014/72.37.60

Fax: 014/72.37.61

E-mail: 
logo.zuiderkempen@pandora.be

v.z.w

Lokaal Gezondheidsnetwerk

ZUIDERKEMPEN



Een terugblik 

1999 2009 2019

Rol in de preventieketen

• Beginjaren: ontwikkeling van 
methodieken en campagnes = Taak 
Logo 

• Anno 2019: Partnerorganisaties doen 
ontwikkeling van materialen. Logo’s = 
Regionale verspreiders 



Een Terugblik
Communicatie



QUIZ

Stationstraat Willy Vandeurzen

Beke Dr. Vandeperrestraat Rudy

Vervotte Larum Wim

Griet Rubensstraat Vogels

1: Puzzelronde



QUIZ

Stationstraat Willy Vandeurzen

Beke Dr. Vandeperrestraat Rudy

Vervotte Larum Wim

Griet Rubensstraat Vogels

Locaties



QUIZ

Stationstraat Willy Vandeurzen

Beke Dr. Vandeperrestraat Rudy

Vervotte Larum Wim

Griet Rubensstraat Vogels

Ministers



QUIZ

Stationstraat Willy Vandeurzen

Beke Dr. Vandeperrestraat Rudy

Vervotte Larum Wim

Griet Rubensstraat Vogels

Coördinatoren



A

B

C

2004

2007

2008 

2011  

2015  

2019

D

E

F

2: Plaats de letters van de foto’s bij het juiste jaartal.



3: Wat zijn de namen van deze succesvol projecten?

A B C



4: Er is een grote evolutie gebeurd. 

Welke online nieuwsbrief sturen 

we NIET uit?

A. Onderwijs 

B. Bedrijven 

C. Huisartsen 

D. Algemeen 



5: Schiftingsvraag:

Wat is de 

gemiddelde 

leeftijd van het 

huidige team?



In de bloemetjes voor 20 jaar werkzaam bij Logo Kempen. 


