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WELKOM
Regionaal overleg

18 december 2019

Agenda

• Tabak, alcohol & drugs

• Nieuwe campagnes

• Wisselwerken

• Week van de Keigezonde Kempen 2019

• Bevolkingsonderzoeken

• Gezond ouder worden

• Lokale besturen

• Gezondheidsenquête

• Gezonde Gemeente 

• Herverdeling taken stafmedewerkers

• Varia

TAD – Tournée Minérale 

Tournée Minérale: what’s new? 

Focus: Gezondheidsvoordelen (bv. betere nachtrust, geen 

nodeloze kilo’s, beter mentaal welbevinden)

Radiospots

Bloggers & vliegende reporter

Evenementen ingeven op de website!

Website

Nieuwe tool: Mocktail Mixer

• Inschrijven kan al: individueel of in groep

• Toolbox voor professionals:

• Inspiratiedocument

• Download of bestel affiches en flyers

https://www.tourneeminerale.be/nl/toolbox/professionals
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https://www.tourneeminerale.be/nl/toolbox/professionals
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TAD – Quality Bars

Quality Bars 

• Veilig en gezond uitgaan in danscafés

• Broertje van Quality Nights (discotheken) & Feestwijzer 

(fuiven en kleine festivals)

• 5 verplichte services (bv. deskundig personeel, EHBO)

• 7 facultatieve services (bv. gratis water, chill out)

• Online vorming en materialen

http://www.vad.be/materialen/detail/quality-bars

Quality Bars

• Contacten met horeca? Graag mee verspreiden!

TAD – 100 dagen viering

100 dagen viering

• Project VAD

• Ontwikkeling fiches met suggesties & tips

• Onderwijs en lokaal beleid ondersteunen

• Wordt vervolgd Wisselwerken
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http://www.vad.be/materialen/detail/quality-bars
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Wisselwerken

https://youtu.be/vF1ma6Ea-KU

Lang stilzitten ≠ te weinig bewegen

Een gezonde mix van zitten, staan en bewegen 

is het beste advies voor jong en oud!

Hoelang zitten Vlamingen dagelijks 

stil?

15

Gezondheidsmatrix wisselwerken

https://www.gezondleven.be/files/werk/GEZONDHEIDSMATRIX

-GEZOND-WERKEN_lang-stilzitten.pdf

Promotiematerialen

• Gratis te bestellen via website

https://www.gezondleven.be/mat

erialen/basispakket-wisselwerken

• 2 soorten posters

• Grote ronde stickers

• Kleine stickervellen

MEE TE NEMEN VANDAAG:

PAKKET VOOR ELKE GEMEENTE
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https://youtu.be/vF1ma6Ea-KU
https://www.gezondleven.be/materialen/basispakket-wisselwerken
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Week van de 
Keigezonde
Kempen 2019

> 40 partners

waaronder 18 lokale besturen

Pakket lokale besturen

1. Communicatietoolbox

2. Flyers om mee te verspreiden

3. Nieuwe eyecatcher:

FIETSVLAGGETJES

Kostprijs: 1 euro

Gratis voorbeelden

COMPLIMENTENBANDJES

Zijn ook nog steeds te 

verkrijgen.

Prijs vanaf 2019: 0,20 euro

KEI-awards: de spelregels

• Iedereen die een evenement op gezondekempen.be zet 

krijgt een mail met extra vragen.

• Evenementen voor een gesloten publiek mail je naar 

ons: evy@logokempen.be of info@logokempen.be

• Enkel de evenementen die tijdens de week doorgaan, 

doen mee!

• De winnaars van de vorige editie zijn jury en reiken de 

award uit.  Hiervoor baseren zij zich op het evenement 

en de antwoorden van de vragenlijst.

• Datum uitreiking: 

vrijdag 15 maart 2019 om 9u - Turnhout

Welke KEI-awards zijn er te winnen?

1. Award voor de ‘beste samenwerking’

2. ‘Out-of-the-rocks’ Award

3. Award ‘in de KEI-ker’

4. ‘Iedereen erbij’ KEI

meest toegankelijke actie
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mailto:info@logokempen.be
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#bewegen5voor12 

• Dit beweeginitiatief als startmoment voor de Week van 

de Keigezonde Kempen. 

• Een oproep naar jullie om een beweegmoment te 

organiseren binnen jullie gemeente of stad. 

• Vergeet jullie beweegmoment niet te registreren op 

www.logokempen.be

• NIEUW: Inspiratiegids

Deel jouw actie en inspireer

Evenement plannen

• Inspiratie nodig? Kijk in de inspiratiegids op 

www.gezondekempen.be

• Registreer eigen georganiseerde evenementen op 

www.gezondekempen.be – Zo kunnen wij je evenement 

mee promoten!
Bevolkingsonderzoeken

Bevolkingsonderzoeken kanker

• Nieuwe cijfers 2017

• https://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/

• Maart = Maand van de strijd tegen dikkedarmkanker

Op 1/01/2019 wordt het Bevolkingsonderzoek 

Dikkedarmkanker uitgebreid met de 51- en 52-

jarigen. 

Vanaf 1/01/2020 worden ook de 50-jarigen 

uitgenodigd.

Materialen

• Folders

• Affiches

• Bladwijzers

• Banners

• Infosessie

• Redactioneel artikel 

actiemaand (Verschijnt 

net voor de actiemaand)
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http://www.logokempen.be/
http://www.gezondekempen.be/
http://www.gezondekempen.be/
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Nieuw: Quizvragen 

• Korte quiz voor elk van de 3 bevolkingsonderzoeken

• Op A4

• 2 versies: met en zonder antwoorden

• 10 vragen (juist of fout)

• Aanvragen via Logo Kempen

Gezond Ouder worden

Op gezondheid staat geen leeftijd

• Nieuwe interactieve tool

• Voor lokale besturen en professionelen

• Ondersteunen van ouderen in:

• Langer gezond thuis blijven wonen

• Iets te bieden hebben

• Sociale contacten

• Zich goed in hun vel voelen

• Beeldvorming rond ouderen

• Inspiratie, tips en concrete verhalen 
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• Tool kan je downloaden op tablet of computer

• https://www.gezondleven.be/projecten/gezond-ouder-

worden

Lokale besturen

Gezondheidsenquête

• Pilootgemeente: Melle

• http://www.avs.be/avsnews/melle-pilootgemeente-

bij-gezondheidsenquete-vlaamse-overheid

• Vragenlijst: selectie van preventiethema’s zoals 

alcohol, tabak, lichaamsbeweging, voeding en gezonde 

publieke ruimte

• Opgesteld door Sciensano

• Gezondheidsstatus bevolking meten en vergelijken met 

de algemene gezondheidsstatus in Vlaanderen 
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https://www.gezondleven.be/projecten/gezond-ouder-worden
http://www.avs.be/avsnews/melle-pilootgemeente-bij-gezondheidsenquete-vlaamse-overheid
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Gezondheidsenquête

• Lokale besturen kiezen zelf of ze hier willen aan 

deelnemen

• Oproep in februari

Kiest de Kempen opnieuw 

voor gezond?

2019: Gezonde Gemeente 2.0

• Nieuw:

• Bestaande tools herwerkt

• Extra tools

• Gezonde publieke ruimte

• Charter

• Samenwerkingsovereenkomst met Logo Kempen

Lancering

28 maart 2019

Avond-event in Evere

Charterondertekening

• Preventieve gezondheid een plaats geven in het BBC 

2020-2025

• 2019: 6 stafmedewerkers lokale besturen

• Per 2 of 3 een eerstelijnszone opvolgen

= regioverantwoordelijken

Gezonde Gemeente 2.0

2019 28 maart 2019
Event 

Gezonde Gemeente

Januari/februari:
Kennismakings-

gesprek met 
alle lokale besturen

• ELZ Kempenland
• Ruth: Turnhout, Vosselaar, Beerse

• Hanne: Oud-Turnhout, Arendonk, Ravels, Baarle-Hertog

• Lieselot: Rijkevorsel, Merksplas, Hoogstraten

• ELZ Zuiderkempen
• Jente: Geel, Laakdal, Meerhout

• Lynn: Westerlo, Herselt, Hulshout

• ELZ BalDeMoRe
• Birgit: Mol, Dessel, Balen, Retie

• Lieselot

• ELZ Middenkempen
• Lieselot: Herentals, Olen, Lille, Kasterlee, Herenthout, 

Grobbendonk, Vorselaar

• Birgit

Kennismakingsgesprek

• Gezonde Gemeente, Voorstelling Logo Kempen & 

Gezonde publieke ruimte

• Voorkeur met gezondheidsambtenaar & Schepen 

gezondheid & Schepen sociale zaken

• Mail begin januari met voorstel afspraak

• Nieuwe contactgegevens van de schepen gezondheid en 

schepen sociale zaken

43 44

45 46

47 48



19/12/2018

9

Herverdeling taken 

stafmedewerkers

Voorstelling nieuwe takenpakketten

• Sectorverantwoordelijke Onderwijs

• Stafmedewerker Tabak, alcohol & drugs

• Regioverantwoordelijke Zuiderkempen 

jente@logokempen.be

Aanwezig op maandag VM, dinsdag en 

donderdag

• Coördinator Logo Kempen

• Sectorverantwoordelijke Bedrijven

wim@logokempen.be

• Sectorverantwoordelijke Zorg & Welzijn

• Stafmedewerker Geestelijke Gezondheid

• Regioverantwoordelijke Zuiderkempen

Lynn@logokempen.be

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag & 

vrijdag VM

• Stafmedewerker Beweging

& Vaccinaties

• Regioverantwoordelijke BalDeMoRe & 

Middenkempen

Birgit@logokempen.be

Aanwezig op maandag, dinsdag en

donderdag VM

• Medisch Milieukundige

• Regioverantwoordelijke Kempenland 

Ruth@logokempen.be

• Stafmedewerker Voeding

• Regioverantwoordelijke Kempenland 

Hanne@logokempen.be

Aanwezig op maandag VM, dinsdag en 

donderdag

• Sectorverantwoordelijke Lokale Besturen

• Stafmedewerker Valpreventie

& Bevolkingsonderzoeken

• Regioverantwoordelijke Middenkempen, 

Kempenland & BalDeMoRe

Lieselot@logokempen.be

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag & 

vrijdag

Wie contacteren?

• Contactpersoon voor jouw gemeente 

(Regioverantwoordelijk) 

• Indien deze niet aanwezig is -> back up van de 

andere regioverantwoordelijke(n) van jouw ELZ
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mailto:jente@logokempen.be
mailto:wim@logokempen.be
mailto:Lynn@logokempen.be
mailto:Birgit@logokempen.be
mailto:Ruth@logokempen.be
mailto:lieselot@logokempen.be
mailto:lieselot@logokempen.be
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Varia

Redactionele artikelen

• Nieuw: 2 maandelijkse mailing met redactionele artikelen 

over gezondheidsthema’s en actieweken, relevant voor 

de periode van het jaar

• Start februari 2019

• Hiervoor dien je jezelf in te schrijven

https://logokempen.be/content/schrijf-voor-het-ontvangen-

van-redactionele-artikelen-2019

Of via website Logo Kempen of nieuwsbrief

Bureauonderlegger

• 3 exemplaren per gemeente

Data RO 2019

• Donderdag 21 februari 

• 9 – 10u: Voorstelling tools en 

stappenplan Gezonde Gemeente 

voor nieuwe 

gezondheidsambtenaren, 

schepenen en zij die interesse 

hebben

• 10 – 12u: Regionaal overleg

• Donderdag 28 maart – Avondevent 

Gezonde Gemeente

• Dinsdag 7 mei 

• Donderdag 26 september
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https://logokempen.be/content/schrijf-voor-het-ontvangen-van-redactionele-artikelen-2019

