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WELKOM



Agenda

• Welkom 🍹

• Complimentenactie

• 10.000 stappen

• Vaccinatie voor kinderen van 5 tem 11 jaar

• Gezonde publieke ruimte

• Feestelijke netwerkevent op 25 maart

• Uitwisseling Gezonde Gemeente





Laten we samen klinken!

• Stel jezelf kort voor

• Waar zeg jij meer ‘ja’ op in 2022?





Complimenten doen méér dan deugd



Elke dag complimentendag

• 1 maart ☺️ → heel jaar 🤗🤗🤗

Genieten van complimenten

Complimenten zorgen Positieve emoties boosten 

voor verbondenheid je geluksgevoel



Nieuw: Inspiratiegids

• Materialen

• Communicatie

• Inspirerende activiteiten en acties

Complimentenactie 'Geluk zit in een klein complimentje' | Logo 
Kempen

https://logokempen.be/complimenten


Aan de slag! 

• Speel de complimentenmol
• Namen trekken; voor deze persoon extra lief zijn, 

complimentjes geven,…

• Op het einde raden wie jouw mol is

• Complimentenscheurboekje 
• Bevat zowel voorgeschreven als blanco 

complimentenkaartjes

• Digitaal of bestellen (1euro per boekje)





Aan de slag!

• Kleurrijke complimentenbandjes
• Boompje kopen = 10 euro of ontlenen (groot of klein)

• 0,24 euro per lintje



Aan de slag!

• Complimentenaffiche
• Digitaal of te bestellen voor 20 cent

• Complimentenstickers
• Digitaal of te bestellen voor 20 cent



Aan de slag!

• E-cards met compliment
• Online versturen



Communicatiematerialen

• Mailhandtekeningen

• Banners en visuals voor sociale media

• Achtergronden voor digitaal overleg



Nog enkele tips





10.000 stappen

2de fase – 4 jaren-traject beweegvriendelijke buurten

Beweegroutes

200 streden en gemeentes in Vlaanderen

22 Kempense lokale besturen



10.000 stappen

Hoe begin je eraan?

➢ Voed je met de leidraad en inspiratiegids.

➢ Breng mensen/diensten samen. (sport – toerisme – technische dienst –
welzijn – ruimtelijke planning – mobiliteit – BOV-coach - …)

➢ Breng het bestaand aanbod in kaart.

➢ Peil de noden van bestuur/burgers.

➢ Delegeer de verschillende taken.

https://www.gezondleven.be/files/10000-Stappen/Leidraad-beweegroutes-lokale-besturen-10000stappen.pdf
https://www.gezondleven.be/files/beweging/10.000-stappen-INSPIRATIEGIDS-INTERSECTORALE-SAMENWERKING-PARTICIPATIE.pdf


10.000 stappen

Maart 2022:

Bestellen mogelijk via webwinkel

•Bestellen kan op eigen tempo vanaf maart

•€ 250 aftrek van factuur (of minder indien totaalbedrag 

lager is) voor wie tijdig ingeschreven heeft

• LINK webshop

• Nog geen account? Vraag een account aan.

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https://10000stappen.asanti-storefront.com/storefront/j_spring_cas_security_check;jsessionid=D7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https://10000stappen.asanti-storefront.com/storefront/j_spring_cas_security_check;jsessionid=D7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C


10.000 stappen



Vaccinaties



COVID-19-vaccinatie

➢ Momenteel volop aandacht voor de vaccinatiecampagne 
kinderen

➢ Materialen online beschikbaar

➢Virusvechtertjes

➢Folders & Affiches

➢Video's met Pierre Vandamme



Hoe ver staan we?

ELZ Kempenland 31,30 %

ELZ Middenkempen 35,32 %

ELZ Zuiderkempen 33,48 %

ELZ BalDeMoRe 22,58 %

Bron: www.vaccinnet.be

http://www.vaccinnet.be


Hoe ver staan we?

ELZ Kempenland 10,43 %

ELZ Middenkempen 12,66 %

ELZ Zuiderkempen 11,86 %

ELZ BalDeMoRe 11,84 %

Bron: www.vaccinnet.be

http://www.vaccinnet.be


Op zoek naar correcte info?

https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen

https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/vaccinatie

https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen
https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/vaccinatie


PAUZE 

Meer oefeningen op 
https://www.gezondleven.be/files/beweging/stretchoefeningen.pdf



KEI-Awards 2021

> 30 inzendingen

BEDANKT!





Frederik Imbo
Ja of JA? Strategie voor een gelukkige Kempen.

Uitreiking Kei-Awards
Ben jij één van de gelukkige winnaars?



Ontdek gezond Herentals
Bezoek een gezonde initiatief/organisatie in Herentals

1/ MAAK KENNIS MET VZW DE DORPEL

2/ WORKSHOP GEZOND BEWEGEN EN MEER IN WGC 

3/ RONDLEIDING IN DE SPIEGELCAMPUS

4/ WANDELING DOOR DE OGEN VAN SCHEPEN BART 

MICHIELS

5/ TO WALK AGAIN

6/ GEZOND SPEELWEEFSEL

7/ BEZOEK OVERKOP KEMPEN



Ben jij erbij?

Meer info en inschrijven via

www.kei-awards.be

http://www.kei-awards.be/


Uitwisseling Gezonde Gemeente



                             

                       

              
          

Volgende regionaal
overleg
Donderdag 19 mei, voormiddag



www.logokempen.be


