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Acht fans brengen het verhaal van Logo Kempen. Elke 
fan vertelt vanuit zijn of haar ervaring de samenwerking 
met Logo Kempen in 2019. Het team van Logo Kempen 
werkt dagelijks samen met lokale besturen, bedrijven, 
zorg- en welzijnsorganisaties en de onderwijswereld. 
In deze contacten versterkt Logo Kempen de onderlinge 
samenwerking tussen partners met als uitgangspunt ‘werk 
maken van een gedragen preventief gezondheidsbeleid’.

Het gezondheid – en welzijnslandschap is volop in be-
weging. Zo zijn vier eerstelijnszones gevormd binnen de 
regio Kempen en is de regio Kempen weerhouden als één 
van de vier pilootprojecten Vlaams  voor de vorming van 
een Regionaal Zorgplatform samen met Halle – Vilvoor-
de, Oost-Limburg en Waasland- Dender. Logo Kempen 
neemt binnen dit pilootproject de rol van penhouder op 
samen met Palliatief Netwerk Turnhout. Dit is meteen een 
mooie uitdaging voor 2020. 

2019 is ook het jaar waarin Logo Kempen haar 20-jarig 
bestaan heeft gevierd. Dit porseleinen huwelijk werd in 
de kijker gezet met interviews met partners die er vanaf 
de start bij waren,  een cartoon van het team in de Gazet 
van Antwerpen (zie cover), een terugblik op 20 jaar Logo 
Kempen in de maandelijkse nieuwsbrief en tenslotte een 
feestelijke Algemene Vergadering op 27 november 2020 
met dr. Servaas Bingé als gastspreker. 

VLAAMSE LOGO’S BUNDELEN KRACHTEN

Afgelopen jaar werd op Vlaams niveau hard gewerkt om 
de positie en de werking van de Logo’s meer bekend te 
maken.  Door krachten te bundelen wegen Logo’s meer op 

het beleid en hebben we meer slag- en daadkracht naar 
Vlaamse partnerorganisaties. Met één doel voor ogen: het 
bevorderen van de gezondheid van de Vlaming.   

WAT BRENGT 2020

Van 1 tot en met 7 maart 2020 gaat de derde editie door 
van de Week van de Keigezonde Kempen. Tijdens deze 
actieweek ligt de focus op jonge gezinnen met heel wat ge-
zonde acties, evenementen en workshops in de Kempense 
gemeenten. De actieweek is een sterke co-creatie tussen 
32 lokale organisaties uit het welzijns- en zorglandschap, 
elk met de juiste inhoudelijke expertise. We hebben er 
samen veel goesting in!

Het pilootproject Warme Stad krijgt een vervolg. Voor 
onze regio betekent dit dat naast Turnhout ook Beerse, 
Rijkevorsel en Herentals werk maken van meer veerkracht 
voor jongeren. In heel Vlaanderen zijn er nu 46 lokale 
besturen een Warme Stad of Warme Gemeente.

Ook in 2020 staan we klaar om jouw vragen over preven-
tieve gezondheid te beantwoorden. Inspiratie voor je vol-
gend project vind je op onze website www.logokempen.
be. Wil je snel op de hoogte zijn van gezondheidsnieuws 
uit de Kempen, volg ons dan op Facebook. Samen met jou 
willen we ook in 2020 bouwen aan een Gezonde Kempen! 

Met gezonde groeten,

Wim Woestenborghs  Pierre Goor 
Coördinator    Voorzitter

Januari 2020

Samen bouwen aan een Gezonde Kempen

2019

Op deze foto baseerde de cartoonist van GVA zich voor het maken van de afbeelding op de co-
ver. De cartoon verscheen in GVA op 16 februari 2019 naar aanleiding van 20 jaar Logo Kempen. 
Van links naar rechts: Evy, Birgit, Lieselot, Wim, Lynn, Ruth, Hanne, Jente en Christine.
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Over 2019. Jullie hebben een tour 
van de scholen georganiseerd om de 
projecten (o.a. de tekencampagne & 
het spel BOL-ster …) voor te stellen. 
Een effectieve manier om scholen te 
engageren voor gezondheidsprojec-
ten?

“Absoluut. Dit was voor mij de manier 
bij uitstek om scholen te engageren 
voor gezondheidsprojecten. Ik heb 
de scholen bezocht samen met mijn 
collega-schepen van onderwijs. Je 
leert meteen de directies kennen en 
wat er speelt. De interesse in thema’s 
die gezondheid aanbelangen heeft mij 
aangenaam verrast.”

Gezonde Publieke Ruimte is een 
tamelijk nieuw begrip. Het aanbod 
biedt tools om de omgeving van 
onze openbare ruimten gezonder te 
maken. Hoe werd bij de heraanleg 
van Olen centrum daarmee rekening 
gehouden?

Losse acties kunnen, maar een lange 
termijnvisie gekoppeld aan budgetten is beter.

Ook Gezonde Gemeente Olen tekende opnieuw het charter Gezonde Gemeente. Daarmee 
geven ze aan verder werk te willen maken van een preventief gezondheidsbeleid in hun 
gemeente. “Gezondheid is van onschatbare waarde. Lokale besturen moeten hiervan 
overtuigd te zijn.” zegt Chris Bakelants, sinds 2019 schepen van sociale zaken, huisvesting, 
gezondheid en wijkwerking en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

“Het voorzien van extra groene, 
gezonde belevingsruimten is opge-
nomen in ons meerjarenplan: ‘We 
voorzien in gezonde en robuste 
groene ruimten. We ontwikkelen een 
actieplan om onze groenvisie te bepa- 
len en voeren dit actieplan ook uit.’

Bij het participatietraject voor de 
heraanleg werd er ook een workshop 
voorzien voor de stakeholders, waar-
van Logo Kempen deel uitmaakte. De 
kennis over gezonde publieke ruimte 
heeft ons geleerd om na te denken 
over vergroening en belevingsvolle 
ruimten.

Via het participatietraject werden ook 
burgers betrokken en geïnformeerd. 
Tijdens de atelierweek in november 
gingen inwoners, scholen, hulpdien-
sten, handelaars, zorgverstrekkers en 
experten samen aan de slag aan de 
ontwerptafel. Onder leiding van een 
ontwerpbureau stonden ze gedu-

Op welke manier werken jullie in het 
lokaal bestuur aan gezondheid en 
preventie?

“Wij hebben een werkgroep gezond-
heid onder leiding van onze gezond-
heidsambtenaar. De werkgroep streeft 
naar een duurzame verankering van 
initiatieven en processen met als 
doel het creëren van een gezonde 
leefomgeving. De werkgroep richt 
zich tot alle Olenaars en specifieke 
doelgroepen zoals senioren, kinderen, 
jongeren en kansengroepen.

Wij tekenen elk jaar een gezond-
heidsbeleid uit. Voor 2020 staat dit in 
het teken van kankerpreventie want 
Levensloop komt naar Olen in april. 
Bij het uittekenen van het beleid 
zetten we in op sensibilisering van de 
bevolking. We willen dat gezondheid 
en een gezond leven goed onder de 
aandacht komt.”

rende een drietal workshops stil bij 
thema’s als veiligheid, een gezonde 
en duurzame leefomgeving, het plein 
als bruisende ontmoetingsplek, het 
behoud van het historische karakter 
en het versterken van de kern en het 
‘dorpsgevoel’. 

Eén van de beslissingen ging over 
de uitstraling van het driehoekige 
plein, omzoomd door bomen. Dit 
plein wordt in de toekomst zodanig 
ingericht dat het één geheel uitstraalt. 
De zorg voor de aanwezige bomen en 
de garantie op maximale veiligheid 

Chris Bakelants
LOKAAL BESTUUR OLEN

blijven belangrijke pijlers. Daarnaast 
kiest het bestuur ook voor een mul-
tifunctioneel en deels verhard plein 
waar er plaats is voor evenementen, 
kermissen en ambulante handel. Er 
komen meer zitplekken, groene zones 
en speelse elementen."

Wat is nodig om het belang voor 
preventie en gezondheidspromotie 
te doen groeien in de toekomst bij 
lokale besturen?

“Preventieve gezondheidszorg is van 
fundamenteel belang voor gezond-

heidswinst en de levenskwaliteit van 
iedere burger. Lokale besturen moeten 
zichzelf de vraag stellen welke rand-
voorwaarden en dynamiek nodig zijn 
om een preventief gezondheidsbeleid 
op te zetten. Losse acties kunnen, maar 
een lange termijnvisie gekoppeld aan 
budgetten is beter. Net zoals het be-
houden of opzetten van een werkgroep 
gezondheid en de thema’s waarrond zij 
werken. Vergeet daarbij zeker niet in te 
zetten op burgerparticipatie, commu-
nicatie en informatie. Samenwerken 
met en de ondersteuning van Logo 
Kempen is daarbij een meerwaarde. 
Zij zijn een duidelijk aanspreekpunt 
voor vragen, bedenkingen en advies 
als het gaat over gezondheidspromotie 
en ziektepreventie.”

 GEZONDHEID IS  
DATGENE WAT JE HET 

GEVOEL GEEFT,  
DAT HET NU DE  
mooiste tijd 
VAN HET JAAR IS
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Een duurzame werking ontwikkelen  
is niet vanzelfsprekend.

Sinds het nieuwe decreet op leerlingenbegeleiding werkt het Logo ook samen met de 
Pedagogische Begeleidingsdiensten als partner om gezondheid en preventie beleidsmatig aan 

te pakken in scholen. Het structureel realiseren van Gezonde Scholen, zeg maar.  
Wij polsten bij Dirk Francken van PBD OVSG naar hoe dat gaat.  

Dirk Francken 
PBD OVSG

"Wij zijn de Pedagogische 
Begeleidingsdienst die hoort 
bij de Onderwijsvereniging van 
Steden en Gemeenten. Zelf ben ik 
ondertussen 18 jaar pedagogisch 
adviseur voor OVSG. Ik fungeer 
daarbij als eerste aanspreekpunt 
voor een 45-tal scholen in vnl. de 
Noorderkempen. We worden vaak 
door schoolteams gevraagd naar 
aanleiding van een doorlichting 
door de inspectie, maar evengoed 
vanuit hun eigen prioriteiten in 
het kader van schoolontwikke-
ling. Met ons aanbod richten we 
ons op lerende netwerken van 
directeurs en leraren, meestal 
gekoppeld aan thema’s uit de 
onderwijsactualiteit.

Voor gezondheid en preventie 
ondersteunen we onze collega’s 
zorgbegeleiders bij hun werk in de 

scholen rond de realisatie van een 
beleid op leerlingenbegeleiding, 
met preventieve gezondheidszorg 
als één van de vier resultaatsgebie-
den.

In 2006 hebben we een map ont-
wikkeld: ‘Werk maken van gezond-
heid op school’, die we destijds aan 
alle scholen hebben bezorgd. Naast 
een inleiding rond het gezond-
heidsbeleid omvat die map de 
thema’s voeding, ziekte & verlies, 
socio-emotioneel, preventie, bewe-
ging en seksualiteitsbeleving. Na 
introductie van die map hebben we 
scholen vraaggestuurd begeleid bij 
de implementatie ervan. Scholen 
hebben toen heel wat waardevol-
le initiatieven genomen, het ene 
allicht al wat duurzamer dan het 
andere. 

Expliciet komt gezondheidsbeleid 
nu pas opnieuw onder de aandacht 
sinds de invoering van het decreet 
op leerlingenbegeleiding.

GEZONDHEID OP SCHOOL

De nood naar aandacht voor 
gezondheid op school is duidelijk 
aanwezig. In het basisonderwijs is 
die toegenomen aandacht vooral 
gericht op voeding, beweging en 
welbevinden (vooral ook onder in-
vloed van het CEGO, Centrum voor 
Ervaringsgericht Onderwijs) en zijn 

er de laatste jaren ook waardevolle 
initiatieven rond seksualiteit (Dr. 
Bea) en geestelijke gezondheid 
(Rode Neuzen).

Het thema blijft naar mijn aan-
voelen hoog op de agenda van de 
meeste scholen staan. Daartegen-
over komt de toegenomen verkeer-
sonveiligheid (m.n. voor fietsers) 
boeiende initiatieven zoals bv. 
fietspooling niet ten goede. In dit 
verband werken we nauw samen 
met de VSV om initiatieven rond 
fietsvaardigheid en -initiatie alle 
kansen te geven. Dat leidt tot het 
toekennen van gradueel opgebouw-
de fietsbrevetten en fietsproeven 
in het verkeer aan het einde van de 
basisschool. 

Er zijn tegenwoordig initiatieven 
genoeg om gezondheid te promo-
ten, maar een duurzame werking 
ontwikkelen vanuit een welom-
schreven visie, met welomschreven 
prioriteiten, doelen en vooropge-
stelde effecten - ook op middellange 
termijn - is niet altijd vanzelfspre-
kend.

Toch denk ik te mogen stellen dat 
heel wat basisscholen zich profi-
leren als ‘gezonde school’ en daar 
ook consequent naar trachten te 
handelen.

HOE VERDER MET PREVENTIE 

Preventieve gezondheidszorg is een 
actueel thema binnen leerlingen-
begeleiding. Waar wij vaak vooral 
beleidsmatig met scholen werken, 
kan de inhoudelijke inbreng van het 
Logo de praktijkgerichte werking 
ongetwijfeld een stevige boost ge-
ven. Zo werken we complementair. 
Structureel kan de lange samen-
werking met MOS (Milieuzorg Op 
School) allicht inspirerend zijn om 
in scholen complementair aan de 
slag te gaan.

‘Mens sana in corpore sano’ blijft 
actueel. Het zou mooi zijn als scho-
len, ondersteund door het Logo, 
hun ankerrol kunnen opnemen 
om deze wijsheid laagdrempelig te 
helpen realiseren, zodat we voor 
alle leerlingen optimale leerkansen 
kunnen realiseren."

PREVENTIE IS 
ALS LERAAR  HET 

MODEL ZIJN 
WAARAAN 

LEERLINGEN 
ZICH KUNNEN 
SPIEGELEN EN 
OPTREKKEN.
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Mijn passie is om iedereen meer  
en met plezier te laten bewegen.

Het project Bewegen op Verwijzing helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar 
een actiever leven. De eerste stap is een verwijsbrief van de huisarts. Nadien wordt er met 
een coach zoals Jim Vancampfort, actief in Mol en Balen, een afspraak gemaakt en wordt 
een persoonlijk beweegplan opgesteld.

HET LEVEN IS  
ALS FIETSEN.  

OM JE EVENWICHT  
TE HOUDEN  
MOET JE IN

beweging
BLIJVEN

(ALBERT EINSTEIN)

“Als coach ondersteun en motiveer 
ik de deelnemers. Ik beweeg niet sa-
men met hen, maar plan een aantal 
gesprekken waarin we persoonlijke, 
haalbare doelstellingen opstellen, 
bijsturen en evalueren. De meeste 
deelnemers besteedden 3 individu-
ele uren bij de coach. We bespreken 
o.a. wat lastig en leuk was, de suc-
cessen en ik geef tips om te blijven 
bewegen. 

DEELNEMERS ONDERVINDEN  
DE VOORDELEN VAN MEER  
BEWEGEN.

De meeste deelnemers (78%) 
behalen de doelstellingen uit het 
beweegplan en ondervinden de 
voordelen van meer bewegen en 
minder lang stilzitten. Ze geven 

aan meer te bewegen, meer energie 
en minder stress te ervaren, meer 
buiten te komen, beter te slapen, 
minder te roken, minder te snoe-
pen… Ondertussen hebben 55 
deelnemers beroep gedaan op de 
BOV-coach: 3/4 zijn vrouwen, de 
gemiddelde leeftijd is 55 jaar, de 
jongste deelnemer is 14 jaar en komt 
samen met haar mama, de oudste 
deelnemer is 65 jaar, 1/3 heeft recht 
op een verhoogde tegemoetkoming. 
Gemiddeld meldt zich elke week 1 
extra deelnemer. 

Huisartsen vinden dat mijn job 
aanvullend is in het belang van 
hun patiënten aan te zetten tot 
meer bewegen. Ze vinden het een 
meerwaarde dat ik een goed zicht 
heb op het beweeg- en sportaanbod 

 

Jim Vancampfort
BOV-COACH 

in de omgeving. Voorlopig kunnen 
enkel huisartsen een verwijsbrief 
opstellen. Ik hoop dat het netwerk 
in de toekomst verbreedt zodat we 
nog meer mensen meer kunnen 
laten bewegen. Ik zou graag samen-
werken met het CLB voor leerlingen 
met een verhoogd gezondheids-
risico. Die leerlingen kunnen dan 
individueel of in groep begeleid 
worden om meer te bewegen en 
minder lang stil te zitten."

Jim is ook leraar lichamelijke 
opvoeding op Campus Het Spoor 
in Mol. “Op school organiseren we 
middagsport, een gezond ontbijt, 
lessen over de bewegings- en voe-
dingsdriehoek… Dat zijn allemaal 
leuke initiatieven, maar het kriebelt 
om gezondheid een structurele 

plek te geven. Het project Gezonde 
School helpt om stap voor stap te 
evolueren van losse acties naar een 
samenhangend gezondheidsbe-
leid. Op dit moment zijn we bezig 
met het creëren van een draagvlak. 
Alleen als er draagvlak is bij zowel 
de directie, het schoolteam, de 
leerlingen en de ouders, heeft je 
gezondheidsbeleid kans op slagen. 
In de volgende stappen zullen we de 
beginsituatie in kaart brengen, pri-
oriteiten en doelstellingen bepalen, 
een actieplan uitwerken en dit plan 
uitvoeren, evalueren en verankeren 
in het schoolbeleid. Logo Kempen 
steunt de schoolnabije partners en 
zo ook ons bij het opzetten van dit 
gezondheidsbeleid.”

MEER BEWEGEN IS 
MAKKELIJKER  
DAN JE DENKT.  

DE TIPS VAN JIM:
Zo kan je :

            - fietsen naar je werk  
            - meer tuinieren
            - een wandeling maken   
              met je kinderen of je hond
            - gaan zwemmen
            - de trap nemen i.p.v. de lift 

Meer tips:
www.bewegenopverwijzing.be
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Het blijft van belang om informatie te herhalen 
en mensen op te voeden.

Lieve Loots, medewerker op de dienst Vrije Tijd in de gemeente Retie en 
verantwoordelijk voor het thema gezondheid, hoopt dat nog meer gemeenten 
hun weg vinden naar de overlegmomenten die door Logo Kempen georganiseerd 
worden. ‘Haar gezondheidsnetwerk is verruimd en het heeft haar werk verlicht’, 
zegt ze.

2019 IN RETIE

Tot op heden hebben we steeds met 
jaarthema’s gewerkt zoals ‘Retie (be)
weegt’ dat tot twee keer toe een groot 
succes was en ‘Retie stopt met roken’ 
wat ook positieve resultaten oplev-
erde. Het afgelopen jaar hebben we 
ingezet op geestelijke gezondheid. 
We zijn gestart met een spreker uit 
eigen dorp, gevolgd door de actie 
‘spreuken in het straatbeeld’ en de 
gevoelsbuttons op de jaarmarkt. 
Complimentendag werd een compli-
mentenmaand. Onze laatste cam-
pagne ‘Fit in je hoofd’ was moeilijker 
te meten maar het belangrijkste doel, 
de problematiek bespreekbaar maken 
en het taboe doorbreken, daar zijn we 
wel in geslaagd.

In de toekomst willen we meer 
inzetten op enkele ‘kleinere’ thema’s 
en meedoen met de Week van de 
Keigezonde Kempen en de 10-daagse 
van de geestelijke gezondheid. Pro-
jecten moeten vooral laagdrempelig 
zijn, toegankelijk voor iedereen en in 
een ‘veilige’ omgeving. Met de komst 
van de ELZ BalDeMoRe willen we 
ook streven naar intergemeentelijke 
samenwerkingen. Zo doen we in 2020 
met de 4 gemeenten samen een rook-
stopcampagne waarbij de inwoners 
van de 4 gemeenten in eender welke 
gemeente kunnen aansluiten.

HERHALING WERKT

Ik heb nog heel wat andere verant-
woordelijkheden, dus ik moet creatief 
zijn met hoe ik thema’s wil uitwerken. 
Een project vraagt veel, maar wanneer

D-day dan is aangebroken en alles 
komt samen en loopt goed, dan geeft 
dit wel een enorme boost. Vooral 
merken dat mensen het waarderen, 
dat geeft een goed en warm gevoel. 
Ons infoblad is een heel goede tool 
om mensen te informeren over ge-
zondheid. De redactionele artikelen 
van Logo Kempen zijn daarbij een 
enorme ondersteuning. Het blijft van 
belang om informatie te herhalen om 
mensen ‘op te voeden’ over bepaalde 
thema’s en hen te ondersteunen bij 
vragen.

In de toekomst kan ik alleen maar 
hopen dat lokale besturen het belang 
van een degelijk gezondheidsbeleid 
blijven inzien.  Alles valt of staat met 
een goede gezondheid!

Voor mij blijft Logo Kem-
pen mijn eerste partner 
als ik aan gezondheid 
denk in een dagelijks 
bestuur. Omdat ik uit 
een totaal andere sector 
kom en omdat er nog 
niemand anders bezig 
was met gezondheid 
binnen onze gemeen-
te, is alle informatie 
van Logo Kempen zeer 
bruikbaar en duidelijk! 
Soms denk ik wel dat ze 
me beu moeten zijn met 
al mijn vragen maar daar 
laat gelukkig niemand 
iets van merken.

Lieve Loots
LOKAAL BESTUUR RETIE
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“Dat is toch fantastisch! De stuurgroep 
gezondheid is het klankbord voor het 
gezondheidsbeleid in onze gemeente. 
In de stuurgroep gezondheid zitten 
mensen die dagelijks in het werkveld 
staan (huisarts, thuisverpleegkun-
digen, tandarts, kinesitherapeut, 
apotheker, maatschappelijk werker, 
…). Samen met deze groep bekijken 
we welke gezondheidsthema’s we in 
de kijker willen zetten. We baseren 
ons op het aanbod van Logo Kempen, 
omdat we als gemeente de Vlaamse 
gezondheidsdoelstellingen mee 
willen helpen realiseren. Het aanbod 
is groot, wat kiezen moeilijk maakt en 
elk gezondheidsthema is interessant. 
We proberen daarom af te wisselen 
en op voorhand goed af te toetsen of 
er interesse is in datgene we willen 
aanbieden.

We zijn trots op wat we het afgelopen 
jaar hebben gerealiseerd. ‘Herenthout 
(be)weegt’ deed met 120 deelnemers 
heel wat bewegen in de gemeente. We 
hebben deelgenomen aan de Week 
van de Keigezonde Kempen (en een 
KEI-Award gewonnen). We organi-
seerden gratis cursussen reanimeren 
en defibrilleren in het kader van 
ons label Hartveilige Gemeente. De 
samenwerking met onze BOV-coach 
verloopt goed. Dr Colemont was op 
bezoek voor dikkedarmkanker en 
Professor Distelmans deed een lezing 
over een waardig levenseinde. Tijdens 

GEEN TIJD BETEKENT  
GEEN PRIORITEIT. 

GEZONDHEID IS 

 prioriteit  

VOOR IEDEREEN.

 

de campagne ‘Warme dagen, zorg 
dragen’ werden de bewoners van de 
assistentiewoningen verwend met wa-
ter en ijsjes. En ‘Gezondheid@work’ 
is intussen een begrip geworden voor 
ons personeel dankzij fruit, gezonde 
lunches en sprekers rond gezond- 
heidsthema’s.

SAMENWERKEN IS WIN-WIN

Het blijft een uitdaging om gezond-
heid te verankeren binnen alle 
beleidsdomeinen. Het is soms een 
uitdaging om anderen mee op de kar 
te krijgen, terwijl het een win-win 
is voor iedereen om meer samen te 
werken. In de eerste plaats is het de 
bedoeling om de burgers meer bewust 
te maken van het belang van preven-
tieve gezondheid. Elke inspanning 
loont. Activiteiten van de ene dienst 
kunnen gelinkt worden aan projecten 
van een andere dienst waardoor we 
als gemeente meer ‘gezien’ worden, 
een breder bereik hebben en posi- 
tiever naar buiten kunnen komen. We 
wonnen een KEI-Award voor onze 
gezinswandelingen in samenwerking 
met Neteland, dat motiveert. Gedeel-
de kracht, meer bereik, mooi aanbod.

SUCCESFACTOREN

De succesfactoren voor een gezond-
heidsbeleid zijn bestuurskracht, 
burgerparticipatie, communicatie 

We verschuilen ons niet achter ‘geen tijd’,  
‘te veel werk’ en ‘geen geld’. 

Isabelle Bogemans werkt sinds 2001 voor het lokaal bestuur van Herenthout 
als centrumleidster in lokaal dienstencentrum Driane. Met een opleiding als 

ergotherapeute kwam gezondheid bijna als vanzelfsprekend in haar laatje terecht. 
Isabelle haalt veel voldoening uit het feit dat er stilaan iets ‘beweegt’. Na zo veel jaren 

heeft gezondheid nu automatisch een plaats in de meerjarenplanning gekregen.

Isabelle Bogemans
LOKAAL BESTUUR HERENTHOUT

Er zit groei in ons gezondheidsbeleid en 
daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. 

Kan het nog beter? 
Absoluut. 

Dromen mag.

intersectorale samenwerking en 
netwerking, maar als kleine gemeente 
zijn we beperkt in het opzetten van 
gezondheidsprojecten (geen extra 
personeel, geen grote budgetten, …). 
Gezondheid is ook bij mij maar een 
stukje van mijn job. We proberen 
daarom gezondheid in Herenthout op 
de agenda te zetten door ons niet te 
verschuilen achter ‘geen tijd’, ‘te veel 
werk’, ‘geen geld’… , maar door binnen 
onze mogelijkheden toch acties op 
te zetten. Dat doe je door creatief te 
zijn met beperkte middelen, de juiste 
keuzes te maken en het team van Logo 
Kempen te betrekken bij de opzet van 
gezondheidsprojecten. Dat zij van bij 
de opstart van een project mee rond 
de tafel zitten om te brainstormen, dat 
ervaar ik als erg positief en comforta-
bel. Zij hebben heel wat expertise in 
huis en kennen vaak de juiste mensen. 
Zo kan je op korte tijd, soms met 
beperkte inspanningen, mooi werk 
leveren.  



16 17
Steven Gielis

ZITDATZO VZW

Samenwerken is echt nodig om be-
paalde thema’s in de kijker te zetten of 
om bepaalde doelgroepen te bereiken. 
Je hebt zelf veel onder controle en als 
je dan gelijkgestemden vindt zoals bij 
het Logo dat partners samenbrengt 
met mooie initiatieven, dan voel je 
dat je er niet alleen voor staat. Het is 
fijn om te zien dat er nog veel mensen 
zijn die met de neuzen in de goeie en 
dezelfde richting staan, ook voor kin-
deren, want zij zijn onze toekomst.

We merken bij ZITDAZO een shift 
naar ouders die zich vragen stellen 
over de mentale gezondheid van hun 
kinderen. Ouders staan zelf ook onder 
druk. We zijn een burn-out generatie. 
Gezondheid is nochtans een wissel-
werking tussen fysieke gezondheid en 
mentale weerbaarheid. Daar is veel 
vraag en zoekverkeer naar op onze 
websites. Hoe kan ik mijn kind zich 
beter laten voelen? Hoe kan ik het als 
ouder beter doen in deze maatschap-
pij met zoveel prikkels? 

Ik denk dat we ons meer bewust moe-
ten zijn van hoe we in ons vel zitten en 
welk effect en druk de maatschappij 
op ons en onze kinderen legt. Het is 
raar dat mensen stilte gaan opzoeken 
en daar geld willen aan uitgeven. Stilte 
is er eigenlijk gewoon standaard. We 
moeten ons daarvan bewust zijn, 
meer plaats maken voor rust en meer 
geestelijke zelfzorg, dat is de essentie. 
Ouders kunnen daarin veel doen maar 
het blijft moeilijk in deze ratrace en 
het vergelijkende in onze cultuur om 
daar altijd een keuze over te maken.”

“We vinden het belangrijk dat 
gezondheid in al zijn aspecten aan 
bod komt en daarom is een samen-
werking veel makkelijker. Door 
de krachten te bundelen konden 
we over de gemeenten heen een 
mooi aanbod vormgeven tijdens de 
Week van de Keigezonde Kempen. 
De activiteiten waren gratis, want 
dat bepaalt de toegankelijkheid. 
We wilden bovendien het verschil 
maken door het SAMEN karakter 
voorop te stellen. Alle activiteiten 
waren bestemd voor kinderen, sa-
men met hun ouders. De workshops 
bushcraft, yoga met kinderen en de 
Proefkampioen waren dan ook snel 
volzet.” 

IT TAKES A VILLAGE  
TO RAISE A CHILD. 

Dankzij de samenwerking met 
Gezond Gezind konden we gebruik 
maken van elkaars netwerk. Samen 
bereik je meer ouders, kan je je 
boodschap beter verspreiden en je 
leert van elkaar. Hoe pakt een ander 
een project aan, hoe wordt gewerkt 
aan gezondheid, welke aandachts-
punten spelen bij hen? De leerwinst 
in zo’n werkgroep is erg interessant. 
Het is ook fijn om samen een doel 
te bereiken. Alleen kan je wel iets 
bereiken, maar als je samen iets 
bereikt, pas dan creëer je een band.

PROBEER NIET BANG TE ZIJN  
OM TE LEREN VAN MEKAAR.  

STA MEER OPEN OM TE

 delen 
EN HOE JE HET ZELF  

AANPAKT. ZO BEREIK JE 
SAMEN SNELLER HET 

HOGERE DOEL.

Ik vind het een voorrecht om mee na te denken 
over kleine dingen die impact kunnen hebben.
 
ZITDAZO vzw maakte als partner van de Week van de Keigezonde Kempen 2019 deel uit 
van de werkgroep GEZOND GEZIND (samen met de lokale besturen van Vosselaar, Beerse, 
Stad Turnhout, Oud-Turnhout en Huis van het Kind stadsregio Turnhout) en won met hun 
activiteiten een KEI-Award. De award beloonde de KEI-goede samenwerking. Wij spraken 
met Steven Gielis, lector in de orthopedagogie en bezieler van ZITDAZO vzw. Zij ontwikkelen 
laagdrempelige initiatieven voor ouders en kinderen over thema’s zoals opvoeding, werken 
aan zelfvertrouwen en een positieve mindset.
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EEN DEELNEEMSTER ZEI DAT 
ZE NOOIT IETS VOOR ZICHZELF 
DEED. VROEGER GING ZE VAAK 

WANDELEN, MAAR DAT DEED 
ZE AL JAREN NIET MEER. NA DE 

TWEEDE SESSIE ZAG IK HAAR 
‘S MORGENS WANDELEN EN 

ZE DOET HET NU NOG STEEDS, 
EEN OCHTENDWANDELING 

VOOR HAARZELF! ELKE OCH-
TEND ALS IK HAAR ZIE WANDE-
LEN DAN DENK IK TERUG AAN 

DIE EERSTE SESSIE EN HOEVER 
AF DIT DOEL VOOR HAAR TOEN 

LEEK. 

ontmoetingsruimte die er zijn om 
bezoekers op te vangen en naar hen 
te luisteren. Met gewoon luisteren 
bereik je vaak al heel veel. 

In het najaar van 2019 organiseer-
den we in samenwerking met de 
preventiedienst van de stad de 
Goed Gevoel Stoel, een traject dat 
maatschappelijk kwetsbare mensen 
helpt met het versterken van hun 
mentale veerkracht.

JE ZAG DEELNEMERS GROEIEN

Het was opnieuw niet gemakke-
lijk om deelnemers te vinden. Een 
vrijwilligster had in het verleden 
al eens deelgenomen aan de Goed 
Gevoel Stoel waardoor zij goed 
wist over te brengen wat het project 
inhoudt. Zij sprak bezoekers indivi-

dueel aan. Het thema spreekt onze 
mensen zeker aan. Mensen leven in
kwetsbare situaties en hebben geen 
middelen om een psycholoog te 
raadplegen en de drempel naar een 
psychiater is te hoog. 

Tijdens de sessies zag je de deelne-
mers groeien: Van onwennig hun 
verhaal vertellen in sessie één naar 
het zetten van duidelijke doelen en 
stappen vooruit maken. De metho-
diek werd luchtig gebracht met vol-
doende afwisseling en ruimte voor 
hun verhaal. Ze hadden concrete 
handvaten om mee naar huis te ne-
men en dit helpt om door te zetten.
 
De deelnemers kwamen sterker uit 
dit verhaal. De aanpak en de per-
soonlijkheid van de lesgever spelen 
natuurlijk ook mee. Logo Kempen 
kent de lesgevers, dus dat is handig 
voor ons. We hoeven zelf niet op 
zoek en we weten dat de lesgevers 
goed zijn in wat ze brengen. De 
deelnemers gaven elkaar steun, res-
pect en ze kregen meer begrip voor 
ieders situatie. Hun draagkracht 
steeg, hun eigenwaarde verhoog-
de waardoor ik hoop dat ze in de 
toekomst meer greep krijgen op 
hun situatie. Preventie is pas zinvol 
als je voldoende draagkracht hebt, 
nietwaar.

Door zelf mee te doen met de Goed Gevoel Stoel 
leerde ik de deelnemers veel beter kennen.

Ellen Govers doet sinds 4 jaar de coördinatie van het inloopcentrum De Dorpel in Herentals. 
De Dorpel is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen in armoede. Via een aanbod 

van activiteiten en diensten willen ze mensen groeikansen bieden om zo maatschappelijke 
uitsluiting tegen te gaan.

"Hoe wij gezondheid en preventie 
aanpakken in onze organisatie? Wij 
bieden 4 keer per week een geva-
rieerde en gezonde maaltijd aan. 
In samenwerking met De Fakkel 
organiseren we praatcafés over 
gezondheidsthema’s zoals demen-
tie, diabetes, gezonde voeding, 
rookstop cursus… Het is niet altijd 
gemakkelijk om deelnemers te vin-
den. Bezoekers durven naar deze 
momenten vaak niet komen, omdat 
ze zich geviseerd voelen zoals “je 
bent niet goed genoeg bezig”. Of 
ze krijgen advies dat niet op maat 
van hen is bvb. kopen van Becel is 
te duur. Ze krijgen van de arts een 
dieet, maar kunnen het niet lezen 
of het is moeilijk vol te houden, 
omdat ze aangewezen zijn op het 
aanbod van de voedselbank. We 
hebben ook vrijwilligers in onze 

Ze vonden het jammer dat het traject 
niet langer duurde. Daarom zijn we 
intussen gestart met een maande-
lijkse bijeenkomst van deze deelne-
mers, onder begeleiding. Ik nam als 
coördinator ook zelf deel, omdat dit 
een veilig gevoel geeft bij de deel-
nemers. Voor mezelf was het ook 
een positieve ervaring. Ik leerde de 
deelnemers op een andere manier 
kennen. Als zij nu met een verhaal 
of vraag komen, dan kan ik beter 
kaderen. Het is leuk om te zien dat ze 
na enkele bijeenkomsten nog steeds 
bij elkaar terecht kunnen." 

HOE SUCCESVOL AAN DE 
SLAG MET DE GOED GEVOEL 
STOEL?

• Laagdrempeligheid is 
belangrijk.

• Denk vanuit hun leef-
wereld.

• Werk drempels weg.
• Laat een vertrouwens-

persoon de sessie 
meevolgen in groep.

• Creëer een gevoel van 
veiligheid door afspra-
ken te maken tijdens 
de eerste sessie.

• De groep die deel-
neemt mag zeker niet 
te groot zijn. Ieders 
verhaal moet aan bod 
kunnen komen.

Ellen Govers
De Dorpel Herentals
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mensen welzijn op het werk 
creëren. We zetten in op 
gezonde dranken en zorgen 
wekelijks voor een fruit- 
aanbod. We organiseren 
beweegmomenten tijdens 
vergaderingen, actieve 
teambuildings en deden 
mee met 10.000 stappen. 

We willen hier nog meer op 
inzetten en daarom werd 
onlangs intern een werk-
groep opgericht,  
Fit4Turnhout. Zij deden 
een bevraging naar de ver-
wachtingen van onze me-
dewerkers en een oproep 
naar ideeën. Daar gaan ze 
nu verder mee aan de slag.

Ik heb een heel afwisse-
lende job waarbij ik veel 
voldoening vind in het 
leiding geven en managen 
van onze regio samen met 
mijn 3 regioteamleden. 
Daarnaast vind ik ook veel 
voldoening in mijn contac-
ten binnen bedrijven o.a. in 
het ondersteunen van hun 
beleid rond welzijn en het 
begeleiden van individuele 
werknemers.  Els Thijs

IDEWE
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Als sponsor van de Week 
van de Keigezonde Kempen 
zetten we in de verf dat we 
het werk van Logo Kempen 
waarderen. We hebben 
beide hetzelfde doel als 
het gaat over welzijn en 
gezondheid ondersteunen 
en bevorderen. 

MEER INZET OP 
SAMENWERKING

Om met preventie nog 
meer impact te hebben, is 
een geïntegreerde aanpak 
nodig. Daarom is nog meer 
inzetten op samenwerking 
tussen organisaties en 
spelers binnen de gezond-
heidssector en de handen 
écht in elkaar slaan essenti-
eel. Een doordacht gebruik 
van nieuwe media zal hier-
in ondersteunend zijn.

Logo Kempen legt alvast de 
juiste verbinding binnen 
het veld van gezondheids-
organisaties in de Kempen 
en dat loont, want preven-
tie is een werk dat je samen 
doet!” 

"Eén van onze kerntaken is 
preventie op gezondheidsvlak 
mee vorm geven in de bedrij-
ven die bij ons aangesloten 
zijn. We volgen werknemers 
op in functie van de mogelijke 
gezondheidsrisico’s in hun 
job en hebben ook een aan-
bod voor gezondheidspromo-
tie waarbij we al meermaals 
samengewerkt hebben met 
Logo Kempen. Het project 
10.000 stappen, dat we ook 
koppelden aan een goed doel, 
zorgde voor een ‘gezonde’ 
competitie in onze regio.  

WELZIJN OP HET 
EIGEN WERK

We ondersteunen dagelijks 
bedrijven en organisaties 
op het vlak van welzijn op 
het werk en natuurlijk wil-
len we ook voor onze eigen 

Voor preventie met impact is 
een geïntegreerde aanpak nodig.

Els werkt intussen meer dan 20 jaar als arbeidsarts bij IDEWE Turnhout, 
externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Als regionaal 
medisch directeur maakt zij de verbinding tussen het aanbod van Logo 
Kempen en de regionale IDEWE werking. 

Els Thijs 
   IDEWE
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NIEUWE LOKALE BESTUREN 

STARTEN OP

Logo Kempen gaat op pad en 

maakt kennis met de nieuwe lokale 

besturen. Heel wat van de nieuwe 

besturen tekenen in de loop van het 

jaar opnieuw het charter ‘Gezonde 

Gemeente’.

31.1 
ARTSEN LEREN OVER MILIEU EN 

GEZONDHEID

In Westerlo kwamen de artsen 

tijdens een LOK-vorming meer te 

weten over de impact van de fysieke 

omgeving op onze gezondheid 

en hoe de medische milieukunde 

hiermee omgaat. Ook de effecten 

van hitte en ozon op onze 

gezondheid kwamen aan bod.

JANUARI

1.02 > 28.02

TOURNEE MINERALE  

In februari ging de derde editie 

van Tournée Minérale van start. 

Stichting tegen Kanker en VAD/

De Druglijn roepen dan alle Belgen 

op om even stil te staan bij hun 

alcoholconsumptie door een maand 

geen alcohol te drinken. 9 op de 10 

deelnemers zei minstens één van 

de vele gezondheidsvoordelen te 

ervaren.  

FEBRUARI

15.3

UITREIKING KEI-AWARDS n.a.v. 

WEEK VAN DE KEIGEZONDE 

KEMPEN

De KEI-Awards werden uitgereikt als 

afsluiter van de tweede Week van de 

Keigezonde Kempen. De uitreiking 

gebeurde door de winnaars van 

vorig jaar. De KEI-Awards zetten 

bijzondere initiatieven voor preventie 

en gezondheidspromotie bij jonge 

gezinnen in de kijker. 

20.03

INFOAVOND TEKEN & LYME

De gezondheidsraad van  

Oud-Turnhout nodigde onze 

medisch milieukundige Ruth uit om 

te vertellen wat we kunnen doen om 

tekenziekten te voorkomen. Dankzij 

demonstratiemateriaal konden 

de aanwezigen ook verschillende 

tekenverwijderaars uittesten. 

21.03

TRAIN THE TRAINER 

GEZOND UIT EIGEN GROND

De diëtisten uit onze lesgeverspool 

kregen een vorming hoe je op een 

gezonde manier groenten en fruit 

teelt, verwerkt en klaarmaakt. Zo 

kunnen ze zelf kookworkshops geven 

met groenten uit de moestuin.

MAART

23.04

KEMPENSE STARTDAG ‘WEEK 

VAN DE VALPREVENTIE’ IN 

BEERSE 

In LDC De Ontmoeting in Beerse 

startte de Kempense Week van de 

Valpreventie met een nieuw thema 

‘valangst’. Bezoekers genoten van 

een gezonde receptie, een ludieke 

act met Lea Witrouwen, infostands 

en workshops.

3.04

GEESTIG GEZOND OP SCHOOL 

School Het Schiereiland uit 

Turnhout gaat aan de slag met 

de koffers geestje gezond. Al 

spelenderwijze werken ze met hun 

leerlingen rond gevoelens en goed 

in je vel zitten.

APRIL 

LANGS DE MUTUALITEITEN

Naar jaarlijkse traditie wisselen wij 

onze beleidsplannen uit met CM,  

De Voorzorg, LM plus en VNZ.

APRIL

FEB 

ZIN IN EEN BABBEL

VZW ‘t Twijgje maakt 30 

babbelvlaggen voor Logo Kempen. 

Zet de vlag op je tafel en laat weten 

dat je zin hebt in een gesprek. 

Want praten werkt. Ideaal voor 

netwerkmomenten!



20.08

GEZONDHEIDSWANDELING

Op een zonovergoten dag konden de 

inwoners van Laakdal deelnemen 

aan een gezondheidswandeling 

aan het domein van het kasteel 

Meerlaer. Er werden gratis gezonde 

proevertjes aangeboden en een 

beweegcoach gaf tips over hoe je 

beweging meer kan integreren in 

je dagdagelijkse activiteiten. Bij de 

diëtiste kreeg je raad over gezonde 

voeding. 

9.05

VLAAMSE STUDIEDAG 

WARME WILLIAM

Alle lokale besturen worden 

tijdens een studiedag in Brussel 

opgeroepen om in te zetten op het 

mentaal welbevinden van kinderen 

en jongeren in hun gemeente of 

stad. Mascotte Warme William is 

ook van de partij. 

14.05 

INFOSESSIE 

GEZONDE SCHOOL

Logo Kempen en het Vlaams 

instituut Gezond Leven nodigden 

alle Kempense basis- en secundaire 

scholen, CLB’s en PBD’s uit voor 

een studiedag. ‘s Avonds gingen de 

aanwezigen naar huis met een boel 

tips & trics om van losse acties een 

mooi  gezondheidsbeleid te maken.  

MEI

4.06

MILIEUDAG PROVINCIE 

ANTWERPEN

Op de jaarlijkse milieudag van 

de Provincie Antwerpen werden 

de Logo’s gevraagd om een 

workshop te begeleiden. We lieten 

milieu- en omgevingsambtenaren, 

schepenen, … kennismaken met de 

hittekwetsbaarheidskaarten en hoe 

je die kan gebruiken in een lokaal 

gezondheidsplan Warme Dagen. 

15.06 

HUISARTSENSYMPOSIUM

De Huisartsenvereniging Regio 

Herentals organiseert regelmatig 

bijscholingen. Onze medisch 

milieukundige mocht deze keer voor 

een aandachtig en geïnteresseerd 

publiek van artsen komen vertellen 

over de impact van hitte en ozon op 

onze gezondheid. 

JUNI

23.09

WOONZORGCENTRUM SINT-

LUCIA WINT 100 IJSJES

Voor de actie #koelekempen werden 

onze partners aangemoedigd 

een foto in te sturen van hun 

verkoelende activiteiten tijdens deze 

warme zomer. Uit alle inzendingen 

trokken we één winnaar: WZC 

Sint-Lucia in Turnhout. Zij kregen 

gratis ijsjes voor hun bewoners en 

personeel! 

 

BOL-STER

Het nieuwe educatieve spel BOL-

STER is een feit. Het spel daagt leer-

lingen van het 5e en 6e leerjaar uit 

om zich in te leven in verschillende 

gezinssituaties. Wat betekent het 

om op te groeien in een gezin met 

psychische kwetsbaarheden?

26.09 

REGIONAAL OVERLEG

We passen de methodiek van 

gezond vergaderen zelf toe. 

Hilde Mattheusen zorgt voor een 

bewegingstussendoortje. 

JULI/AUG SEPTEMBER

Gezond 
evenement? 

Maak het bekend op 
www.gezondekempen.be



1.10 > 10.10

10-DAAGSE VAN DE GEESTELIJKE 

GEZONDHEID

Van 1 t/m 10 oktober organiseerden 

40 Kempense partners samen meer 

dan 100 activiteiten rond geestelijke 

gezondheid. Overal in de Kempen 

doken inspirerende spreuken 

op: in Arendonk, Balen, Herselt, 

Hoogstraten, Lille, Merksplas, Mol, 

Olen, Oud-Turnhout, Turnhout en 

Vorselaar.

15.10

BULLSHIT FREE GENERATION

De opvolger van Wedstrijd Rookvrije 

Klassen werd breed bekend 

gemaakt in de Kempen. Tijdens 

een infosessie werden scholen 

op de hoogte gebracht van het 

tabakspreventieproject. 3 Kempense 

secundaire scholen gaan dit jaar als 

allereerste de uitdaging aan om een 

Bullshitfree school te worden. 

21.10

GEZOND BINNEN  

KLEIN BEGINNEN

Tijdens deze interactieve 

workshop kreeg het personeel van 

Kinderdagverblijf Molleke uit Mol 

tips voor een gezonde binnenlucht 

in de kinderopvang.

OKTOBER

21.11

PROVINCIALE 

LESGEVERSBIJEENKOMST

In Deurne kwamen alle lesgevers 

van de verschillende lesgeverspools 

bij elkaar. Een uitwisselingsmoment 

met daarna een interessante lezing 

over gezondheidsvaardigheden door 

Leen Haesaert. 

NOV/DEC

2019 was ook het jaar waarin Logo 

Kempen haar 20-jarig bestaan 

heeft gevierd. Dit porseleinen 

huwelijk werd in de kijker gezet met 

interviews met partners die er vanaf 

de start bij waren,  een cartoon van 

het team in de Gazet van Antwerpen 

(zie cover), een terugblik op 20 jaar 

Logo Kempen in de maandelijkse 

nieuwsbrief en tenslotte een 

feestelijke Algemene Vergadering op 

27 november 2020 met dr. Servaas 

Bingé als gastspreker. 

20 JAAR  
LOGO KEMPEN

Christine werkt 20 jaar bij Logo Kempen. 
Reden genoeg om een mooie bos bloemen 
in ontvangst te nemen tijdens de Algemene 
Vergadering.

Team Logo Kempen gaat op teambuilding 
naar Zeeland!

Wat een geweldige opkomst voor onze 
Algemene Vergadering in Kasterlee. De 
vergadering werd afgesloten met ‘de 
slimste mens’ over 20 jaar Logo Kempen 
en als top of the bill, een enthousiast relaas 
van Servaas Binge, schrijver van het boek 
‘Nooit meer naar de dokter’. Wat tijdens de 
netwerkreceptie nog voor heel wat discussie 
zorgde.

De nieuwsbrief host elke maand een 
interview of een nieuwsbrief uit de 
oude doos...
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Logo Kempen draagt bij aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen
Logo Kempen werkt niet alleen in haar rol en werking mee aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG 3, goede gezondheid en welzijn). Ook op kantoor, in het team en in 
onze dagelijkse bezigheden dragen we bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Totaal
€ 559.367,95

€ 12.428,90 
(2.22%)

Sociale Maribel

Reguliere Vlaamse 
subsidie

Week van de
Keigezonde 

Kempen

RVA
Educatief verlof

Korting bedrijfs-
voorheffing

VIA-Middelen

Andere 
bedrijfsopbrengsten 

(incl. lokale besturen)

Omzet

€ 38.345,29
(6.86%)

€ 464.028
(82.96%)

€ 639.37
(0.15%)

€ 848,34
(0.15%)

€ 873,3
(0.16%)

€ 7.000
(1.25%)

€ 35.204,75
(6.29%)

Logo Kempen draagt bij aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen

Financiële middelen 2019
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Leden 
Raad van Bestuur 
• CM Turnhout 
  Mevr. Kristel Maes
• De Voorzorg vzw 
  Mevr. Kelly van Tendeloo
• Familiehulp vzw                                                                                                      
  Dhr. Leo Van Den Bogerd
• Gemeentebestuur Vosselaar                                                                             
  Dhr. Erik Versmissen  
• Namens Stadsbestuur Geel                                                                                                   
  Dr. Marleen Verboven 
• Huisartsenvereniging regio Turnhout                                                                     
  Dr. Jef Verwaest
• IDEWE vzw                                                                                                      
  Dr. Els Thijs 
• Mensura vzw                                                                                                  
  Dhr. Luk De Roover
• KMSL - CLB Kempen vzw                                                                                                      
  Dhr. Pierre Goor
• De Voorzorg vzw                                                                                                     
  Mevr. Judith Van der Zandt
• Welzijnszorg Kempen                                                                                                       
  Dhr. Ken Swolfs
• Gemeentebestuur Grobbendonk                                                                                                     
  Mevr. Karin Vanluchene 
• Vereniging Huisartsenkringen    
  Zuiderkempen                                                                                                         
  Dr. Veerle Van Der Stighelen 
• Zelfstandige Verpleegkundigen 
  regio Noorderkempen vzw                                                                                                      
  Mevr. Heidi Van Otten 
• Wit-Gele Kruis vzw                                                                                                         
  Dhr. Jan Avonds

Leden 
Dagelijks Bestuur 
• Voorzitter 
   Dhr. Pierre Goor 
• Ondervoorzitter 
   Dhr. Erik Versmissen  
• Secretaris
   Dhr. Ken Swolfs
• Bestuurder                                                                                                 
   Dr. Veerle Van Der Stighelen
• Bestuurder                                                                                                     
   Mevr. Kelly van Tendeloo

Leden Algemene
Vergadering
•  Algemeen Ziekenhuis Herentals
•  Algemeen Ziekenhuis Mol
•  Algemeen Ziekenhuis  
   Sint-Dimpna Geel
•  Algemeen Ziekenhuis Turnhout
•  CLB GO! Kempen 
•  Centrum voor Geestelijke  
    Gezondheidszorg Kempen vzw 
•  Christelijke Mutualiteiten                                                                                                   
•  De Voorzorg
•  Familiehulp vzw
•  De 27 gemeentebesturen in het       
    arrondissement Turnhout 
•  Huisartsenvereniging regio Mol vzw 
•  Huisartsenvereniging regio  
   Turnhout vzw
•  Vereniging van Huisartsenkringen  
    regio Zuiderkempen vzw

•  IDEWE vzw    
•  KAVA 
•  Kempische Tandheelkundige Club 
•  Kempische Farmaceutische Kring                                                                                                     
•  Kinékring Noorderkempen  
    Axxon vzw
•  KMSL - CLB Kempen vzw                 
•  Kristelijke Medico-Sociale 
    Instellingen vzw
•  Landelijke Thuiszorg vzw  
•  Liberale Mutualiteit 
    Provincie Antwerpen v.z.w.                                                                           
•  Mensura vzw
•  Onafhankelijk Ziekenfonds vzw 
•  Provikmo vzw
•  SOWEL vzw
•  Thuishulp vzw Gezinszorg  
•  Thuishulp vzw Consultatiebureau
•  Thuisverpleging vzw De Voorzorg  
    Provincie Antwerpen                                                                                                            
•  VEMASOK vzw    
•  Vlaams en Neutraal Ziekenfonds vzw 
•  Vlaamse Vereniging van        
    Voedingsdeskundigen  
    en Diëtisten vzw                                                
•  Zelfstandige Verpleegkundigen  
    regio Middenkempen vzw                                                                                     
•  Zelfstandige Verpleegkundigen  
    regio Noorderkempen vzw                                             
•  Welzijnszorg Kempen, 
    vereniging van OCMW’s        
•  Wit-Gele Kruis vzw   
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