
Jaarplanning 2021

Blikvangers 2021:
10.000 Stappen 

Jubileum Week van de Valpreventie
Gezonde Publieke Ruimte  

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
Bevolkingsonderzoeken naar kanker

Actieweek Gezond Binnen
Vaccinatie

En zoveel meer...

voor 
Lokale Besturen 

SAMEN WERKEN WE AAN EEN GEZONDE KEMPEN
GEZONDHEID TROEF



Nieuw in 2021: de KEI-Awards
Daag jezelf en jouw partners uit om in 2021 nog meer in te zetten op 
preventie en maak kans op het winnen van een KEI-Award met jouw 
project. Zo inspireer je anderen, want de KEI-Awards belonen bijzondere 
initiatieven voor gezondheid en preventie in de Kempen. Zend dus zeker 
jouw gezond project in! 

        www.kei-awards.be

In januari 2020 ontvingen we alle Kempense gemeenten in Westerlo voor een 
uniek en feestelijk persmoment in onze regio. Maar liefst alle 27 Kempense 
gemeenten ondertekenden het charter ‘Gezonde Gemeente’. 

Met de ondertekening engageer je je als lokaal bestuur om verder werk te 
maken van een sterk lokaal preventief gezondheidsbeleid. Logo Kempen 
ondersteunt jouw lokaal bestuur daarbij. Ook in tijden van corona.

Wij vertalen de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen naar het lokale niveau. 
Je mag rekenen op ondersteuning voor meerdere gezondheidsthema’s, naar 
diverse doelgroepen en op maat van verschillende sectoren. Wij gaan voluit 
voor meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor iedereen.

Regionaal Zorgplatform Kempen

Logo Kempen zette in 2020 zijn schouders onder het ‘Regionaal Zorgplatform 
Kempen’. Samen met de zorgpartners van dit platform streven we naar 
een toegankelijke, geïntegreerde, persoonsgerichte, kwaliteitsvolle en 
duurzame gezondheidszorg in de regio.

Health in All Policies

Heel wat factoren hebben een invloed op onze gezondheid. Dat idee ligt aan 
de basis van Health in All Policies (HiAP), een aanpak die onder meer door de 
Wereldgezondheidsorganisatie gepromoot wordt om het gezondheidsbeleid 
concreet te maken over beleidsdomeinen en -niveaus heen. Wil je werken aan 
een gezonde publieke ruimte? Dan moeten verschillende beleidsdomeinen de 
handen in elkaar slaan.  

Aan de slag met deze planning tijdens Covid-19

Op de volgende pagina’s geven we je een chronologisch overzicht van projecten en 
data voor 2021. Als lokaal bestuur maak je best een keuze uit deze uitgebreide lijst. 
De bijhorende informatie kan je helpen om prioriteiten te bepalen op maat van 
jouw gemeente. 

Logo Kempen biedt je ondersteuning bij de 
verdere uitwerking van je project(en). De komst 
van Covid-19 heeft iedereen geleerd creatief te zijn 
en heel wat projecten werden intussen aangepast 
naar een coronaproof model. Samen met jouw 
regioverantwoordelijke kan je de mogelijkheden 
bekijken.

Samen werken we verder aan 
een Gezonde Kempen in 2021.

http://www.kei-awards.be


FOCUS 2021

FOCUS 2021

 Gezonde Publieke Ruimte
Breng Gezonde Publieke Ruimte ter sprake op de 
stuurgroep Gezonde Gemeente. Werk samen met 
verschillende diensten aan een publieke ruimte op 
mensenmaat met gezondheidswinst op verschillende 
vlakken. 

 info: www.gezondepubliekeruimte.be 

 samen met: ruimtelijke ordening, 
 openbare werken, milieu, mobiliteit, 
 groen, sport, jeugd, …

       10.000 stappen:  
       Elke stap telt
Groei met jouw gemeente de komende jaren stap voor 
stap naar een beweegvriendelijke gemeente waar burgers 
een duwtje in de rug krijgen om meer te bewegen. Wie in 
beweging blijft, voelt zich gezonder, energieker en beter 
in z’n vel.

 info: www.10000stappen.be

 samen met: sport, welzijn, ...

 Bewegen Op Verwijzing
Faciliteer de werking van Bewegen Op Verwijzing 
in je gemeente. Neem de regierol op en geef het een 
plaats in het lokale beleid. 

 info: www.bewegenopverwijzing.be

 samen met: welzijn, sport, ...  
 
 Extra focus op maatschappelijk  
 kwetsbare groepen.

 Gezond Werken
Stimuleer je werknemers tot gezonder gedrag en 
bouw samen met hen aan een gezondheidsbeleid 
op het werk. 

 info: www.gezondwerken.be 

 samen met: College van burgemeester en 
 schepenen, eigen personeel, personeel van  
 sociale economieprojecten, ...

 Generatie Rookvrij
Kies als gemeente voor een maatschappij waarin 
ieder kind rookvrij kan opgroeien. Ga voor 
rookvrije speelterreinen en evenementen. Spoor 
jeugdbewegingen, sportclubs, kinderboerderijen 
... aan om rookvrij te worden. Want zien roken doet 
roken.

 info: www.generatierookvrij.be 

 samen met: welzijn, jeugd, sport, groen, ...
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Jaarprojecten 2021

http://www.gezondepubliekeruimte.be
http://www.10000stappen.be
http://www.bewegenopverwijzing.be
http://www.gezondwerken.be
http://www.generatierookvrij.be


 Bevolkingsonderzoek 
Baarmoederhalskanker
Informeer personeel en inwoners. Organiseer een 
activiteit voor of samen met lokale partners die 25 tot en 
met 64-jarige vrouwen bereiken.

info: www.logokempen.be

voor: vrouwen van 25 tot en met 64 jaar

 Tournée Minérale
Stimuleer teams, organisaties, bedrijven, 
welzijnsverenigingen, sportclubs, horecazaken, 
woonzorgcentra ... om hun klanten, werknemers, leden, 
partners ... uit te dagen om samen mee te doen.   
Bestel jouw campagnematerialen. 

 info: www.tourneeminerale.be  

 voor: personeel, inwoners, horeca, ...

 Gezond bubbelmoment
De feestdagen zullen we dit jaar genoodzaakt in 
kleine kring doorbrengen. Kies ook dan voor de 
gezonde aanpak. Voorzie als eerste keuze en op een 
goed zichtbare plaats gezonde hapjes en dranken. 
Maak van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze!

 info:  www.gezondekempen.be

 voor: personeel en inwoners

Nuttige data
 1 januari   Gezond bubbelmoment
 1 tot 31 januari  Actiemaand Bevolkingsonderzoek  
     Baarmoederhalskanker
 21 januari   Webinar ‘Speelvriendelijke omgeving:  
     Wat hebben kinderen nodig?’
 1 - 29 februari  Tournée Minérale
 4 februari   Werelddag tegen Kanker
 10 februari   Wereldpeulvruchtendag
 9 februari   Dikketruiendag   

Hou de focus op gezondheid het hele jaar door
Wij informeren jou over nieuwe campagnes, materialen, inspiratie, gezondheids- 
en preventienieuws via onze sociale media, website, e-mailings, overleg en 
nieuwsbrieven.  
 
Niet ingeschreven op een NIEUWSBRIEF? Geef ons een seintje.
•  Algemene nieuwsbrief (maandelijks)
•  Redactionele mailing met artikelen voor infobladen (maandelijks)
•  Nieuwsbrief voor onderwijs ism partners (trimestrieel)
•  Nieuwsbrief voor de huisarts ism partners (tweemaandelijks)
•  Coronamailing (ad hoc bij nieuwigheden)

FACEBOOK - Nieuws heet van de naald
 #logokempen    Nieuws voor professionelen op Facebook
 #gezondekempen   Nieuws voor de burger om te delen op Facebook

Maak je activiteit bekend op WWW.GEZONDEKEMPEN.BE
•  Publiceer jouw evenement in de kalender op www.gezondekempen.be 
 Wij verspreiden het verder via sociale media.
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Januari       Februari

https://logokempen.be/content/bevolkingsonderzoek-baarmoederhalskanker-1
http://www.tourneeminerale.be 
https://www.gezondekempen.be/nl-BE/onze-actieweken-2/gezond-bubbelmoment-36/
https://www.facebook.com/logokempen
https://www.facebook.com/gezondekempen
http://www.gezondekempen.be 
http://www.gezondekempen.be


FOCUS 2021

 Bevolkingsonderzoek 
Dikkedarmkanker
Informeer tijdens de actiemaand maart jouw personeel en 
inwoners over het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. 
Organiseer een activiteit voor of samen met lokale partners 
die 50 tot en met 74-jarige mannen en vrouwen bereiken.

 info: www.logokempen.be 

 voor: mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar

 Complimentendag
Deel complimenten uit aan personeel, collega’s 
en inwoners. In de webshop van Logo Kempen 
vind je heel wat leuke materialen (van compli-
mentenlintjes tot complimentenbomen). 

 info: www.logokempen.be (webshop)

 voor: personeel, collega’s en inwoners

 Wees niet gek. Doe de 
tekencheck!
Verspreid informatie en leer begeleiders, wandelclubs, 
scholen, ouders en kinderen hoe ze een teek correct kunnen 
verwijderen op jeugd- en sportkampen, speelpleinen, 
schooluitstappen …  

 info: www.tekenbeten.be  

 voor: inwoners, wandelclubs, (jeugd)verenigingen,
 leerkrachten, ouders, ...

    Jubileumeditie! 
Week van de Valpreventie
Tijdens de jubileumeditie van de Week van de 
Valpreventie staat er een heuse provincieclash op 
het programma. Onder het motto ‘één voor allen, 
allen tegen vallen’ nemen senioren, mantelzorgers, 
WZC, LDC,... per provincie het tegen elkaar op in vier 
proeven. Elke proef wordt ondersteund door een 
bekende Vlaming. Deelnemers krijgen tips & trics 
om gezond ouder te worden en vallen tegen te gaan. 
Help jij onze provincie mee aan de overwinning?!

 info: www.valpreventie.be 

 voor: senioren

Nuttige data
 1 - 31 maart  Actiemaand Bevolkingsonderzoek 
     Dikkedarmkanker     
 1 maart    Complimentendag 
 20 maart   Internationale Dag van het Geluk
 21 maart    Dag van de Zorg 
  22 maart    Wereldwaterdag 
 15 - 21 maart  Week van de Diëtist

 april     Start campagne ‘Wees niet gek. 
     Doe de tekencheck!’
 4 april    Pasen
 5 - 18 april   Paasvakantie
 7 april    Wereldgezondheidsdag 
 19 - 25 april   Jubileumeditie ‘Week van de Valpreventie’ 
 21 april   Buitenspeeldag 
 20 - 26 april   Europese Vaccinatieweek
 28 april   Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid  
     op het werk

Tip!
Zet de belangrijkse data in je agenda en 
informeer ook je communicatiecollega’s 

voor de planning.
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Maart     April

https://logokempen.be/content/bevolkingsonderzoek-dikkedarmkanker-5
https://logokempen.be/materialen
http://www.tekenbeten.be 
http://www.valpreventie.be


 Waakzaamheidsfase Warme Dagen

 Werelddag zonder Tabak
Plaats een artikel in het gemeentelijk infoblad 
waarbij je de tabakoloog / Tabakstop bekend maakt. 
Organiseer een infosessie met een tabakoloog en 
aansluitend een rookstopcursus. Met deze actiedag 
kan je perfect de link leggen naar ‘Gezonde Publieke 
Ruimte’ en ‘Generatie Rookvrij’.

 info: www.logokempen.be   

 voor: inwoners en personeel

 Gezond op kamp
Narigheid op kamp wil je liefst van al vermijden.  
Gezond op Kamp bundelt 9 thema’s in handige 
meeneemfiches voor leiding en kamporganisatoren.

 info: www.logokempen.be

 voor: chiro en scouts, KLJ, KSA, jeugdverenigingen,  
  jeugd - en sportdiensten, ...

    Nuttige data
 15 mei   Start waakzaamheidsfase Warme Dagen 
 16 – 23 mei   Week van de Opvoeding 
 13 mei  Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart
 23 mei  Pinksteren
 24 mei  Pinkstermaandag
 31 mei   Werelddag zonder Tabak 

 3 juni    Wereldfietsdag 
 5 juni   Wereldmilieudag
 23 juni   Dag van de Mantelzorger
 26 juni   Wereld Antidrugsdag 

 juli   Gezond Op Kamp
 11 juli   Feestdag Vlaamse Gemeenschap
 21 juli   Nationale Feestdag
 30 juli   Internationale Dag van de Vriendschap

 12 augustus  Internationale Dag van de Jeugd
 15 augustus  O.L.V. Hemelvaart

Informeer inwoners, personeel en lokale partners 
en moedig hen aan om maatregelen te nemen voor 
gevoelige groepen (kinderen, ouderen …) tijdens 
warme dagen. Neem ook zelf de nodige maatregelen 
bij activiteiten of ter bescherming van gevoelige 
groepen. Bundel jouw afspraken in een lokaal 
gezondsheidsplan ‘warme dagen’. 

 info: www.warmedagen.be  

 voor: inwoners, WZC, LDC, kinderopvang,       
  onderwijs, welzijnsorganisaties, organisatoren     
  evenementen, sociaal geïsoleerden, eerstelijnszorgpartners, ...

Niet vergeten!  
Project indienen voor de KEI-Awards op www.kei-awards.be
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Mei           Augustus

https://logokempen.be/content/werelddag-zonder-tabak-0
https://logokempen.be/content/gezond-op-kamp-0
http://www.warmedagen.be
http://www.kei-awards.be


FOCUS 2021

 Bevolkingsonderzoek 
Borstkanker
Informeer personeel en inwoners. Organiseer een 
activiteit voor of samen met lokale partners die 50 tot 
en met 69-jarige vrouwen bereiken. 

info:  www.logokempen.be 
 Raadpleeg de inspiratiegids!
voor: vrouwen van 50 tot en met 69 jaar

 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid
Organiseer van 1 tot en met 10 oktober acties die 
aanmoedigen tot het verhogen van veerkracht en 
mensen bewust maken van het belang van een goede 
geestelijke gezondheid. Aangename, groene en 
veilige plekken stimuleren ons mentaal welbevinden 
positief. In 2021 willen we daarom samen met jullie 
inzetten op een gezonde publieke ruimte waarin er 
plaats is voor ontmoeting. Samen kunnen we zo het 
gemeenschapsgevoel, de sociale dynamiek en onze 
veerkracht vergroten.  

info: www.logokempen.be/10-daagse
 Raadpleeg de inspiratiegids!
voor: inwoners en medewerkers

 Griepvaccinatie
Elk jaar sterven mensen aan griep. Informeer 
risicogroepen zoals ouderen, zwangere vrouwen en 
verzorgend personeel. Spoor hen via acties aan om zich 
te laten vaccineren. De jaarlijkse griepvaccinatie wordt 
best toegediend tussen midden oktober en midden 
november. Vraag best goed op voorhand je gratis 
materialen aan om vanaf half september campagne te 
kunnen voeren.

 info: www.laatjevaccineren.be

 voor: risicogroepen, eerstelijnszorgpartners, ...

Nuttige data
 1 september   Terug naar school 
 10 september  Werelddag Suïcidepreventie 
 15 september  Start campagne Griepvaccinatie
 16 - 22 september  Week van de Mobiliteit 
 30 september  Einde waakzaamheidsfase Warme Dagen

 1 - 31 oktober  Actiemaand Bevolkingsonderzoek
     Borstkanker 
 1 - 10 oktober  10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 
 10 oktober    Werelddag van de Geestelijke Gezondheid 
 10 - 17 oktober   Week van het Bos 
 21 oktober    Dag tegen Kanker
 17 oktober    Internationale Dag van Verzet tegen Armoede 
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September     Oktober

https://logokempen.be/content/bevolkingsonderzoek-borstkanker-3
http://www.logokempen.be/10-daagse
http://www.laatjevaccineren.be 


 Actieweek Gezond Binnen
Geef inwoners tips voor een gezond huis. Organiseer 
een wachtzaalactie, babbelmoment of andere activiteit. 
Zet in op deskundigheidsbevordering en lokaal overleg. 
Surf naar onze webshop voor een overzicht van de 
projecten en materialen.

 info: www.logokempen.be

 samen met: dienst wonen, lokale     
 huisvestingspartners, lokale gezondheids-   
 en welzijnspartners, ...

 Extra focus op maatschappelijk  
 kwetsbare groepen.

Nuttige data
 1 - 7 november  Herfstvakantie
 15 - 19 november  Actieweek Gezond Binnen 
 11 november  Sint-Maarten  |  Wapenstilstand
 14 november   Werelddiabetesdag 
 15 - 21 november  Ouderenweek
 18 - 28 november  Week van de Smaak
 20 november  Internationale Dag van het Kind 
 
 10 december   Dag van de Mensenrechten   
 17 december   Ugly christmas sweater day :-)
 27 dec - 9 jan  Kerstvakantie
 

WIM WOESTENBORGHS  | Coördinator
*Sectorverantwoordelijke Bedrijven

wim@logokempen.be  | 0497 81 18 16

JENTE BELMANS | Stafmedewerker
*Regioverantwoordelijke ELZ Zuiderkempen
*Medewerker Tabak, Alcohol, Drugs en Vaccinaties
*Sectorverantwoordelijke Onderwijs, Zorg & Welzijn

jente@logokempen.be | 0476 95 12 93

LYNN WEYNS | Stafmedewerker
*Regioverantwoordelijke ELZ Baldemore, ELZ Zuiderkempen
*Medewerker Geestelijke Gezondheid

lynn@logokempen.be | 0476 95 03 14

LIESELOT WYNANTS | Stafmedewerker
*Regioverantwoordelijke ELZ Middenkempen, ELZ Kempenland, ELZ Baldemore
*Medewerker Bevolkingsonderzoeken & Valpreventie
*Sectorverantwoordelijke Lokale Besturen

lieselot@logokempen.be | 0476 95 02 20

HANNE KETELSLAGERS  | Stafmedewerker
*Regioverantwoordelijke ELZ Kempenland
*Medewerker Voeding, Beweging & BOV

hanne@logokempen.be  | 0472 52 85 76

RUTH LEMBRECHTS | Medisch Milieukundige
*Regioverantwoordelijke ELZ Kempenland
*Medisch milieukundige Gezondheid & Milieu

ruth@logokempen.be  I 0476 95 13 19

CHRISTINE VANDECRUYS | Administratie

christine@logokempen.be  I 014 44 08 34

FANNY DE ROY | Administratie & Grafische ondersteuning

fanny@logokempen.be  I 014 44 08 34

EVY BENS | Communicatie

evy@logokempen.be  I 014 44 08 34

Niet vergeten! 
Stuur jouw project nog snel in en maak 
kans op het winnen van een KEI-Award! 

www.kei-awards.be
www.logokempen.be
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November     December WIJ ZIJN ER VOOR JOU

https://logokempen.be/content/actieweek-gezond-binnen
http://www.kei-awards.be

