


Partnerorganisatie “ 

Algemene Ondersteuning 

Logo’s “  



PO AOL: Beleidskader  

• Algemeen:  Oproep gelanceerd op 17 december 2014 

voor het sluiten van een of meerdere 

beheersovereenkomst(en ) als partnerorganisatie in het 

kader van het Vlaamse Preventieve gezondheidsbeleid 

door Agentschap Zorg en Gezondheid ( AZG )  

• Juridisch: Het sluiten van beheersovereenkomsten na 

een oproep wordt geregeld door  
• Preventiedecreet 21 november 2003 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de 

subsidiëring en erkenning van partnerorganisaties en organisaties met 

terreinwerking via een beheersovereenkomst 

 

 



PO AOL: Beleidskader 

• Deze oproep bevat volgende percelen 

• Algemene Gezondheidsbevordering ( AGB ) 

• Algemene Ondersteuning Logo’s ( AOL )  

• Gezonde voeding, beweging, tegengaan van sedentarisme en 

ondervoeding bij ouderen ( VBSO )  

• Tabak ( TAB ) 

• Alcohol, drugs, psychoactieve medicatie en andere verslavingen 

( ADPV )  

• Seksuele gezondheid ( SG ) 

• Preventieve mondzorg ( PMZ )  



PO AOL: Timing 

• Periode waarover beheersovereenkomsten lopen is 1 

januari 2016 tot en met 31 december 2020  

• Voorzittersoverleg voorjaar 2015: beslist om in te 

tekenen met Vlaamse Logo’s : deadline 8 maart 2015  

• Motivatie: afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in Vlaamse 

samenwerking. Dit dossier biedt mogelijkheid om deze 

samenwerking uit te bouwen met externe middelen. Op dit 

moment reserveert elk Logo een bepaald budget voor Vlaamse 

samenwerking ( a rato van een verdeelsleutel o.b.v. grootte 

personeelsequipe )  

 



PO AOL : timing  

• AZG: feedback mei 2015 op ingediende dossiers. Voor 

AOL twee indieners Vlaamse Logo’s en VIGeZ.  

• Vlaamse Logo’s: dossier bevat goede praktijkkennis – 

ervaringen vanuit werkveld 

• VIGeZ: dossier bevat goede wetenschappelijke onderbouwde 

elementen  

• Voorstel AZG: Vlaamse Logo’s & VIGeZ samen dossier in dienen 

tegen einde juni 2015.  

• Oprichting Consortium AOL dat dossier indient  

• AZG: feedback begin september op dossier Vlaamse 

Logo’s & VIGeZ.  

• Dossier niet ontvankelijk verklaard: 4 weken om dossier aan te 

passen.  



PO AOL: Timing  

• September 2015: herschrijven dossier op basis van 

gevraagde aanpassingen door AZG en indienen dossier 

tegen 28 september 2015  

• November / december 2015: dossier ligt bij 

administratie AZG & kabinet Vandeurzen. Verwachten 

eerstdaags oproep voor onderhandeling over 

beheersovereenkomst ‘ partnerorganisatie Algemene 

Ondersteuning Logo’s ‘.  

 



PO AOL : inhoud  

• 3 inhoudelijke pijlers  

• Methodieken voor Logo’s bij hun disseminatie – en 

ondersteuningsopdrachten 

• Methodieken voor Logo’s bij hun opdracht tot 

ondersteunen van de lokale besturen en OCMW’s 

• Methodieken voor Logo’s bij hun opdrachten rond 

gezondheid en milieu  

 



PO AOL : doelstellingen   

•  Samenwerking Vlaamse Logo’s & VIGeZ uitbouwen.  

• VIGeZ: methodiekontwikkelaar 

• Logo’s: disseminator methodieken  

• Profilering Vlaamse Logo’s : communicatiebeleid 

• Duidelijke positionering in Vlaams 

preventielandschap  

• Relaties met andere partnerorganisaties 

• Relaties met organisaties met terreinwerking  

• Efficiënter maken  “ backoffice ” - structuren ten 

voordele van Logodienstverlening (  “ frontoffice “ )  

• ………  

 



PO AOL: Financiën   

• Jaarlijks budget AOL : 355.000€ 

• Verdeelsleutel binnen Consortium AOL 

• VIGeZ :   

• 35.000€: penhouderschap Consortium  

• 160.000€ : personeel & werkingskosten 

– Lokale besturen, ….  

– 1VTE Gezondheid & milieu   

• Vlaamse Logo’s  

• 160.000€ personeel & werkingskosten  

– 1 VTE Vlaamse beleidsmedewerker 

– 0,5 VTE  Vlaamse communicatiemedewerker  

 

 



PO AOL: structuur  



PO AOL : Logopersoneel  

• Dagelijks Bestuur Consortium AOL  

– Peter Van Hoeymissen, voorzitter Logo Mechelen 

– Marleen Roesbeke, coördinator Logo Gezond plus  

– Wim Woestenborghs, coördinator Logo Kempen  

• Stafmedewerkers AOL 

– 1 VTE Vlaamse Beleidsmedewerker 

– 0,5 VTE Vlaamse communicatiemedewerker  

Aanwervingsprocedure beide profielen is lopende  

 



PO AOL : hoe verder ?  

• December 2015 

– 1ste samenkomst leden DB Consortium 

– Onderhandeling beheersovereenkomst PO AOL met AZG of 

Kabinet minister Vandeurzen 

• Februari 2016: afronden aanwervingsprocedure  

• Maart 2016 en volgende maanden ( jaren ) : 

operationalisering dossier PO AOL  



PO AOL : afronding  

• Geen evident dossier, maar Logo’s hebben al hele weg 

afgelegd tot waar we vandaag staan 

• Groeiproces : 5 jaar de tijd om doelstellingen te 

realiseren   

• Dossier biedt kans om Vlaamse Logowerking verder uit 

te bouwen met respect voor autonomie  van elk 

individueel Logo  

• Geloof dat een sterke Vlaamse werking de regionale 

werking ten goede komt  

  

 



Dossier PO AOL  

 

 

Vragen, opmerkingen, bedenkingen?  


