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Plan je een vorming of workshop?

In overleg met Logo Kempen hebben organisaties die werken met kansengroepen en sociale 
economiebedrijven recht op een bijdrage van 50% (max. 200 euro). De tegemoetkoming is 
geldig voor activiteiten die doorgaan voor 31 december 2019 en zolang het budget strekt.  
Contacteer ons voor meer informatie.

Vragen of reserveren? Contacteer Logo Kempen 
Stationstraat 60 -  2300 Turnhout - 014 44 08 34 - info@logokempen.be
www.logokempen.be - Volg ons ook op Facebook



 

GEZONDE VOEDING EN BEWEGING

Inhoud Doelgroep Lesgever Duur Aantal  
deel- 
nemers

Kostprijs

WINKELOEFENING Infosessie 
Deelnemers leren 
de informatie op 
voedings etiketten 
begrijpen.

• Algemene  
bevolking

• Kansengroepen
• Secundair  

onderwijs
• Allochtone ouders
• Ouders van jonge 

kinderen
• Onthaalouders

Diëtiste 2 uur Afh. van 
de locatie

Non-profit: 
€ 60/uur 
Profit:
€ 120/uur 
+ verplaatsings-
kosten

KOOKWORKSHOP 
(OP MAAT)

Kookworkshop 
op maat van de 
doelgroep.

•  Algemene  
   bevolking
•  Kansengroepen

Diëtiste 2 tot  
4 uur

1 uur 
voorberei-
dingstijd

Afh. van 
de locatie

Non-profit:
€ 60/uur 
Profit: 
€ 120/uur 
+ verplaatsings-
kosten
+ ingrediënten

GEZOND UIT EIGEN 
GROND

Kookworkshop 
over gezond 
tuinieren

Tuiniersverenigin-
gen, lokale besturen, 
organisatoren van 
volksmoestuinen...

Lesge-
verspool 
Logo 
Kempen

2 tot 3 uur Afh. van 
de locatie

€ 60/uur + 1 uur 
voorbereiding  
(€ 60) + verplaat-
singsonkosten + 
ingrediënten



Inhoud Doelgroep Lesgever Duur Aantal  
deelnemers

Kostprijs

GEZOND  
OPGROEIEN

Infosessie  
Deelnemers leren 
hoe ze een kind 
motiveren om te 
proeven,  hoe omgaan 
met weerstand en 
welke afspraken je 
als ouder/verzorger 
maakt.

Ouders en 
verzorgers 
van kinderen 
van 2 tot 12 
jaar

Diëtiste 2 uur 20 Non-profit:
€ 60/uur 
Profit: 
€ 120/uur 
+ verplaatsings-
kosten

GEZONDE  
BROODDOOS

Workshop 
Deelnemers krijgen 
tips voor een 
gezonde en lekkere 
broodmaaltijd voor 
hun kind op school. 
Proevertjes inspireren 
de deelnemers.

Kinderen 
en/of ouders 
en  
grootouders

Diëtiste 1u30 tot 
2 uur

15  
(max 25)

Non-profit:
€ 60/uur 
Profit: 
€ 120/uur 
+ verplaatsings-
kosten
+ ingrediënten

INFOSESSIE  
BEWEGEN -  
BEWEEGDRIEHOEK

In een gezonde 
bewegingsmix wissel 
je zitten, staan en 
bewegen af. Hoe je 
dat het beste aanpakt, 
geeft de infosessie 
bewegen je helder 
weer. 

Algemene  
bevolking/ 
Bedrijven

Beweeg- 
expert

2 uur 10  
(max. 30)

Non-profit:
€ 60/uur
Profit: 
€ 120/uur 
+ verplaatsings-
kosten

GEZONDE VOEDING EN BEWEGING



Inhoud Doelgroep Lesgever Duur Aantal  
deel- 
nemers

Kostprijs

KLEURRIJK  
GEZOND

Kleurrijk Gezond wil 
gezondheid bevorderen 
bij etnisch-culturele 
minderheden (ECM).
Kleurrijk Gezond geeft op 
een interactieve manier 
de basiskennis over ge-
zond eten en bewegen.

Kansen-
groepen

Diëtiste/
vormings-
werker

2u Max. 15 Non-profit:
PROMO
€ 60/sessie door 
tussenkomst van 
Logo  
Kempen*
Profit: 
€ 120/uur 
+ verplaatsingskosten

DE  
VOEDINGS-
DRIEHOEK

Tijdens deze voordracht 
krijg je niet enkel een 
inhoudelijke toelichting 
bij het nieuwe model, 
maar ook praktische tips 
om ermee aan de slag te 
gaan.

Algemene 
bevolking

Diëtiste 1 tot  
2.5 uur

Non-profit:
€ 60/uur 
Profit: 
€ 120/uur 
+ verplaatsingskosten

* Zolang het budget strekt, dus check best vooraf. Etnisch-culturele verenigingen kunnen 
bijkomend een tussenkomst (tot 75%) aanvragen bij Vormingplus Kempen.
Niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons voor een vorming op maat.

GEZONDE VOEDING EN BEWEGING



TABAK, ALCOHOL EN ANDERE DRUGS

Inhoud Doelgroep Lesgever Duur Aantal  
deelnemers

Kostprijs

INFOSESSIE  
ROOKSTOP  

Infosessie over de 
zin en onzin van 
rookstop en de 
werking van een 
rookstopcursus. Het 
doel is deelnemers 
motiveren tot het 
volgen van een 
rookstopcursus in 
groep. 

Rokers Tabakoloog 1 tot  
2 uur

Max. 100 Non-profit:
€ 60/uur 
Profit: 
€ 120/uur 
+ verplaatsingskosten

ROOKSTOPCURSUS Cursus van 8 lessen 
in groep om te 
stoppen met roken.

Rokers Tabakoloog 8 ses-
sies van 
1.5u

Min. 8  
Max. 20

De Vlaamse overheid 
vergoedt grotendeels de 
cursus. Rokers betalen 
€ 48 of € 24 als ze recht 
hebben op verhoogde 
tegemoetkoming voor 8 
lessen. Vraag naar onze 
formules voor bedrijven. 

TENT  
EN PROMO- 
MATERIAAL  
ROOKSTOP

De tent, bemand 
door een tabako-
loog, zet je op tij-
dens evenementen 
om voorbijgangers 
aan te spreken over 
roken en hen te  
motiveren tot 
rookstop.

Rokers Tabakoloog Volgens 
af-
spraak

- Non-profit:
€ 60/uur 
Profit: 
€ 120/uur 
+ verplaatsingskosten



Inhoud Doelgroep Lesgever Duur Aantal  
deelnemers

Kostprijs

SMARTSTOP Infosessie over 
verslaving, roken, 
rookstop en 
SmartStop. 
Eventueel 
gekoppeld aan 
rookstopconsultaties 
op school.

Jongeren 
tussen 14 en 
20 jaar. 
Bij voorkeur 
per 2 (bud-
dysysteem)

Tabakoloog 2 uur Min 1 klas, 
max 40 
leerlingen

Non-profit:
€ 60/uur 
Profit: 
€ 120/uur 
+ verplaatsings-
kosten
Rookstop-
consultaties: prijs 
bepaald door 
tabakoloog

ALS KLEINE 
KINDEREN GROOT 
WORDEN

Interactieve  
workshop ter preventie 
van tabak, alcohol, 
drugs en gamen die 
deelnemers hun opvoe-
dingsvaardigheden 
versterkt. De inhoud 
van de workshop wordt 
afgestemd op de vraag.

Ouders van 
kinderen 
tussen 10 en 
15 jaar

Drugpreven-
tiewerker van 
CGG Kempen

2,5 
uur

Min 10 Non-profit: € 75/u
Profit: € 150/u
 

TABAK, ALCOHOL EN ANDERE DRUGS



Inhoud Doelgroep Lesgever Duur Aantal  
deelnemers

Kostprijs

OUDER WORDEN EN 
ALCOHOL

Train de trainer 
waarin deelnemers 
de risico’s van alco-
hol op latere leeftijd 
leren kennen. Na 
de train de trainer 
kunnen deelnemers 
zelf infosessies over 
het thema geven aan 
55-plussers. 

Gezondheids-
werkers en 
hulpverleners

Drugpreven-
tiewerker 
van CGG 
Kempen

2 uur 10 Non-profit: € 75/u
Profit: € 150/u

VLUCHT NAAR 
AVATAR

Vorming waarin 
deelnemers leren 
hoe ze met Vlucht 
naar Avatar, over 
gamen, aan de slag 
gaan.

Leerkrachten 
3e graad basis-
onderwijs

Drugpreven-
tiewerker 
van CGG 
Kempen

2 uur 5 Non-profit: € 75/u
Profit: € 150/u

INFOSESSIES OVER 
VERSCHILLENDE 
METHODIEKEN 
(Maat in de shit, 
Crush, Rock Zero …)

Afhankelijk van de 
methodiek

Afhankelijk 
van de  
methodiek

Drugpreven-
tiewerker 
van CGG 
Kempen

2 uur 10 Non-profit: € 75/u
Profit: € 150/u

VORMING OP MAAT Naar keuze: Over 
alcohol, drugs, 
gamen, gokken en/
of psychoactieve 
medicatie

Afh. van de 
vraag

Drugpreven-
tiewerker 
van CGG 
Kempen

Afh. van 
de vraag

Afh. van de 
vraag

Te bepalen

TABAK, ALCOHOL EN ANDERE DRUGS



GEESTELIJKE GEZONDHEID

Inhoud Doelgroep Lesgever Duur Aantal  
deel- 
nemers

Kostprijs

GOED GEVOEL 
STOEL

3 praatsessies over 
draagkracht en 
draaglast en werken 
aan een betere 
geestelijke gezondheid.

Exclusief 
voor 
kwetsbare 
groepen

Lesgevers- 
pool Logo 
Kempen

3 x 2.5 
uur

Min. 6 
Max. 12

€ 540 voor 3 sessies 
+ verplaatsingskosten 
Vormingplus Kempen 
geeft een korting van 
€ 200.

ZILVERWIJZER Basissessie + 5 
optionele sessies over 
de uitdagingen van 
het ouder worden en 
hoe daarmee om te 
gaan voor een betere 
geestelijke gezondheid.

60+ers Lesgevers- 
pool Logo 
Kempen

2 uur 
per 
sessie

Min. 6 
Max. 15

€ 150/sessie 
+ verplaatsingskosten. 
Mits tussenkomst  
Vormingplus Kempen:  
€ 85 voor de basis-
sessie en € 175 per 
vervolgsessie.

WORKSHOP  
FIT IN JE HOOFD

Interactieve workshop 
over de 10 stappen om 
je veerkracht te ver-
groten. Met handvaten 
om thuis aan de slag te 
gaan.

16 tot 60 
jaar

Lesgevers- 
pool Logo 
Kempen

3 uur Min. 6 
Max. 15

€ 210/workshop
+ verplaatsingskosten. 
Je kan een financiële 
tussenkomst (75%) 
aanvragen bij  
Vormingplus  
Kempen.

OPPEPPERS VOOR 
EEN TIENERHOOFD

Interactieve workshop 
over hoe veerkracht 
versterken bij jongeren.

Mensen die 
werken met 
jongeren

Lesgever van 
Instituut  
Gezond 
Leven

Basis-
vorming 
met 
modu-
les (1 tot 
3 uur)

Min. 15
Max. 25

€ 60/uur 
+ verplaatsingskosten



GEESTELIJKE GEZONDHEID

Inhoud Doelgroep Lesgever Duur Aantal  
deel- 
nemers

Kostprijs

TEAM(VEER)KRACHT In 4 sessies werk je aan 
het verhogen van de 
veerkracht van je team.

Teams 
uit alle 
sectoren

Lesgever 
Logo  
Kempen

4 sessies 
van 3 uur

Max. 15 Richtprijs: 1.500 € tot 
2.500 € (excl BTW). 
Concrete prijs af te 
spreken met lesgever.



VALPREVENTIE

Inhoud Doelgroep Lesgever Duur Aantal  
deelnemers

Kostprijs

VORMING  
PRAKTIJK-
RICHTLIJN  
VALPREVENTIE

Aanleren van de 
richtlijnen over 
het voorkomen 
van valongevallen 
bij thuiswonende 
ouderen of 
ouderen in een 
woonzorgcentrum.

• Huisartsen
• Thuisverpleeg-

kundigen
• Kinesitherapeuten
• Ergotherapeuten

Referentie- 
persoon 
valpreventie 
provincie 
Antwerpen

2 uur - € 100/uur  
+ verplaatsings-
kosten

INFOSESSIE  
VALPREVENTIE

Infosessie waarin 
deelnemers de risi-
cofactoren van vallen 
leren kennen.

50-plussers en 
iedereen die met 
deze doelgroep in 
contact komt. 

Lesgever 
valpreventie

2 uur - Non-profit:
€ 60/uur 
Profit: 
€ 120/uur 
+ verplaatsings-
kosten

VALPREVENTIE 
PARCOURS MET  
INFORMATIE 
OVER DE RISICO-
FACTOREN

Interactieve 
infosessie waarin 
deelnemers de risi-
cofactoren van vallen 
leren kennen aan de 
hand van het valpre-
ventieparcours.

50-plussers en 
iedereen die met 
deze doelgroep in 
contact komt. 

Lesgever 
valpreventie

2 uur Max. 20 Non-profit:
€ 60/uur 
Profit: 
€ 120/uur 
+ verplaatsings-
kosten



BEVOLKINGSONDERZOEKEN NAAR KANKER

Inhoud Doelgroep Lesgever Duur Aantal  
deelnemers

Kostprijs

MAMMOBOX Educatief groepsspel 
over borstkanker 
en de vroegtijdige 
opsporing ervan.

Vrouwen. Heel 
geschikt voor  
kwetsbare groepen.

Lesgevers- 
pool Logo 
Kempen

2 uur Min. 8 
Max. 15

€ 120  
+ verplaatsings-
kosten

INFOSESSIE 
BEVOLKINGS- 
ONDERZOEK
BORSTKANKER

Infosessie over  
borstkanker en 
preventie.

Vrouwen en hun 
partners.

Lesgevers- 
pool Logo 
Kempen

1 uur Onbeperkt € 120 * 
+ verplaatsings-
kosten

INFOSESSIE 
BEVOLKINGS- 
ONDERZOEK
BAARMOEDER- 
HALSKANKER

Infosessie over baar-
moederhalskanker 
en preventie.

Vrouwen en hun 
partners.

Lesgevers- 
pool Logo 
Kempen

1 uur Onbeperkt € 120 * 
+ verplaatsings-
kosten

INFOSESSIE 
BEVOLKINGS- 
ONDERZOEK
DIKKEDARM- 
KANKER

Infosessie over 
dikkedarmkanker en 
preventie.

Mannen en 
vrouwen.

Lesgevers- 
pool Logo 
Kempen

1 uur Onbeperkt € 120 * 
+ verplaatsings-
kosten

* Bij meer dan 20 deelnemers is de infosessie GRATIS.  
 Niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons voor een vorming op maat.



GEZONDHEID EN MILIEU

Inhoud Doelgroep Lesgever Duur Aantal  
deel- 
nemers

Kostprijs

BINNENMILIEU 
DOKTER

In deze workshop  
zoeken we naar 
de invloed van de 
binnenlucht op onze 
gezondheid. Thema’s 
die aan bod komen 
zijn oa. ventileren en 
verluchten, vocht, 
schimmel, CO, …

• Algemene  
bevolking

• Professionelen die 
actief zijn rond het 
aspect wonen of 
die regelmatig aan 
huis komen (o.a. 
thuiszorgdiensten, 
maatschappelijk 
werkers)

Lesgevers- 
pool Logo 
Kempen

2 uur Vrijwilligers-
vergoeding + 
verplaatsings-
kosten

GEZOND BINNEN, 
KLEIN BEGINNEN

Interactieve workshop 
over de kwaliteit van 
het binnenmilieu in de 
kinderopvang (vocht, 
ventileren, verluchten, 
schimmel, schoonma-
ken, ongedierte, …)

• onthaalouders
• kinderdag- 

verblijven
• (buitenschoolse) 

opvanginitiatieven

Medisch 
milieu- 
kundige 
(MMK)

2,5 uur Gratis

PROPER THUIS In deze workshop ligt 
de nadruk op het  
gezond en veilig  
omgaan met  
schoonmaakproducten 
en pesticiden in de 
woning.

• Algemene  
bevolking

• Professionelen die 
actief zijn rond het 
aspect wonen of 
die regelmatig aan 
huis komen (o.a. 
thuiszorgdiensten, 
maatschappelijk 
werkers)

Lesgevers- 
pool Logo 
Kempen

2 uur Vrijwilligers-
vergoeding + 
verplaatsings-
kosten



GEZONDHEID EN MILIEU

Inhoud Doelgroep Lesgever Duur Kostprijs

VORMINGEN OP 
MAAT

Workshops, infosessie 
of vorming op maat 
over één of meerdere 
aspecten van ge-
zondheid en milieu. 
Bijvoorbeeld over hitte 
en ozon, CO en stoken, 
elektromagnetische 
straling, fijn stof…

Aangepast aan de doel-
groep

MMK Afh. van 
de vraag 

Afh. van de vraag

MEEROKEN IS 
GEEN BINNEN-
PRETJE, PRAAT 
EROVER

Een vorming die tools 
aanreikt om in dialoog 
te gaan met je patiënt 
of cliënt over meero-
ken.

Zorgverleners die in  
contact komen met 
rokende ouders (bv. 
huisartsen, kinderartsen, 
verpleegkundigen, apo-
thekers, maatschappelijk 
werkers, …)

MMK 2 tot 3 uur Gratis

GEZOND
ONDERWEG

Infosessie over de  
gezondheidsimpact 
van verkeer  

Lokale besturen, leden 
van adviesraden

MMK 1 tot 2 uur Gratis

GEZOND UIT 
EIGEN GROND

Kookworkshop over 
gezond tuinieren

Tuiniersverenigingen, 
lokale besturen, organi-
satoren van volksmoes-
tuinen...

Lesgevers- 
pool Logo 
Kempen

2 tot 3 uur € 60/uur + 1 uur 
voorbereiding (€ 
60) + verplaat-
singsonkosten + 
ingrediënten



Inhoud Doelgroep Lesgever Duur Aantal  
deelnemers

Kostprijs

GEZONDHEID 
EN MILIEU: EEN 
HOT ITEM IN DE 
HUISARTSEN-
PRAKTIJK?

Voordracht voor een 
huisartsenkring of LOK 
over de medische  
milieukunde in 
Vlaanderen en in de 
huisartsenpraktijk.

Huisartsen MMK 1 tot 2 
uur

Gratis

Vragen of reserveren? Niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons. 
Logo Kempen - Stationstraat 60 -  2300 Turnhout - 014 44 08 34 - info@logokempen.be
www.logokempen.be - Volg ons ook op Facebook

GEZONDHEID EN MILIEU


