


Samen op weg naar 

een Keigezonde Kempen

“We willen gezinnen in de Kempen 

aanzetten tot gezond(er) gedrag en 

een gezonde(re) levensstijl, zodat 

kinderen tijdens hun leven de best 

mogelijke kansen krijgen voor meer 

levenskwaliteit en gezonde 

levensjaren.”



2019



S Sterk lokaal netwerk 

A Activiteiten rond gezondheid

M Meerwaarde

E Elk jaar van 1 tot 7 maart

N Naar alle jonge Kempische gezinnen



Winnaars KEI-awards

Bron: Gazet Van Antwerpen, 15 maart 2019





•

•

•

Campagne (jan-maart)



#bewegen5voor12 - 2020

• Voor scholen

• Tijdens de Week wanneer het past

• Materiaal: Inspiratiegids en communicatie 

aangeleverd door Logo Kempen

• Trekker: het lokaal bestuur



Gezamenlijk slotmoment

• Vrijdag 6 maart studiedagvoormiddag 

voor partners en professionals

– Met uitreiking KEI-awards





Inschrijven als partner

• Nieuw: Schrijf je in voor 30 november

– Wordt partner via invullen van inschrijvingsformulier

• Invullen van je contactgegevens en gegevens van je 

evenement(en)

– Ontvang communicatietoolkit

• Nieuw: 1 digitale folder om eigen activiteit te promoten

• Wat wensen jullie in de communicatietoolkit?

– Ontvang affiches

• Registreer jouw activiteit op www.gezondekempen.be

https://forms.gle/nFMrAHtvie1HrVCM7
http://www.gezondekempen.be/


Jouw engagement

YOUR IN IT TO WIN IT

Organiseer minimum 

1 evenement (intern/extern)

Verruim je netwerk tijdens de infolunches

Maak de actieweek en je 

evenement bekend

Partners worden vermeld met hun logo website op 

www.gezondekempen.be

Bezorg 1 inhoudelijk tekstje 

over het thema van jouw 

activiteit (zie volgende 

slides)

Partners worden vermeld in de persberichten

Jouw evenement wordt bekend gemaakt in de 

campagne.

Maak kans op een KEI-award.

Ontvang affiches en communicatietoolkit van de 

actieweek

Draag bij aan de gezondheid van de Kempenaar.

http://www.gezondekempen.be/


Vandaag op sociale media

• Goede, relevante, kwalitatieve inhoud krijgt 

voorrang.



Jouw bijdrage aan de campagne

• Inhoudelijk tekstje (over het thema van 

jouw evenement):

– Zo kort of lang als je zelf wil

– Lay-out is niet nodig

– Bij voorkeur met foto 

(geen Google-foto)

– Deadline: 30 november

• Wij verzorgen eindredactie en opmaak.

• Jouw organisatie en evenement komt 

mooi vermeld in de campagne.

Een 

videoboodschap 

mag ook…

















Timing

Zomer-najaar 2019 

• Plan je acties

• Schrijf je in als 

partner

• 30 nov: Structurele 

partners gekend

• Publiceer je 

evenement op 
www.gezondekempen.be

• 2e infolunch

Januari 2020

• Campagne –

promotie 

voeren door 

iedereen

Maart 2020 

• Actie!

Voorjaar 2019

• Evaluatie 

2019

• 1e Infolunch 

24 juni 2019 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjulrnSs8HQAhXHDRoKHcGiDhkQjRwIBw&url=http://www.2commerce.nl/webwinkel-beginnen-2/deel-1-het-idee&psig=AFQjCNESFq0_xfIsXMjJJbPvl9VnMBWE_w&ust=1480077236127034


Volgende stappen

✓ Plan jouw activiteit. Check de inspiratiegids op 

www.gezondekempen.be

✓ Schrijf je als partner in voor 30 november

✓ Bevestig je partnerschap via het inschrijvingsformulier

✓ Ontvang affiches

✓ Ontvang communicatietoolkit

✓ Bezorg voor 30 november een inhoudelijk artikeltje 

over jouw activiteit aan evy@logokempen.be

✓ 2e infolunch: datum volgt

✓ Aan de slag met #bewegen5voor12 voor scholen? 

Contacteer ons voor de communicatie en inspiratiegids.

http://www.gezondekempen.be/
https://forms.gle/nFMrAHtvie1HrVCM7
mailto:evy@logokempen.be


Gezonde gadgets

Complimentenlintjes (€ 0,2/stuk) Fietsvlaggetjes (€ 1/stuk)

Verkrijgbaar bij Logo Kempen



Contactpersoon actieweek

Evy Bens

Communicatieverantwoordelijke

Logo Kempen

014 44 08 34

evy@logokempen.be

mailto:evy@logokempen.be



