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Basisonderwijs – 10 mei 2017 

9u30: onthaal en kennismaking 

9u45: voorstelling projecten Logo Kempen & partners

10u15: voorstelling “Sport & bewegen”

10u30: pauze 

10u45: voorstelling sammy P@

11u00: voorstelling Gezonde School-kalender 

Nieuwe projecten Logo 

Kempen & partners
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Concept 

• Actieweek 1 – 7 maart 2018
• Media-aandacht 

• Communicatie bundelen

• Doelgroep: Gezinnen met kinderen tot 12 jaar
• Gezinnen zijn hoeksteen in beleidsnota 2014 – 2019 minister Jo Vandeurzen

• Strategische Doelstelling 3: “We versterken de ondersteuning van gezinnen door essentiële 
elementen van het Vlaamse gezinsbeleid beter op elkaar af te stemmen

• ‘Jong geleerd is oud gedaan’

• Investeren in gezondheidsvaardigheden van kinderen begint bij ouders en de 

familiecontext rond het gezin

Doelstellingen 

✓ De bekendheid en de rol van onze organisaties in het zorg- en

preventielandschap lokaal verhogen.

✓ Integraal werken stimuleren via een co-organisatie met alle

partners

✓ Bekendheid van het aanbod van partners verhogen en de basis

leggen voor toekomstige samenwerkingen en de opzet van

projecten.

✓ Een volledig aanbod bieden aan de einddoelgroep. Niet enkel

sector of themagericht.

✓ De boodschap en het belang van preventieve gezondheid kort en

krachtig, op structurele basis, tot bij de einddoelgroep brengen.

✓ Alle gezamenlijke inspanningen dragen bij tot de realisatie van

de preventieve gezondheidsdoelstellingen.
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Win-win situatie 

✓ Er is nood en vraag naar meer samenwerking tussen lokale 

gezondheidsorganisaties. Samen naar buiten treden en integraal 

werken versterkt onze krachten en de boodschap van preventie 

en gezondheid naar de burger. Want een gezonde Kempen, gezond 

gedrag en een gezonde leefomgeving, dat is waar we allemaal van 

dromen. 

Dragen hun steentje bij 

• BKO De Bengelbende Geel
• CGG Kempen: kinder- en jongerenteam
• Gezinsbond
• Netwerk GGZ Kempen
• Zitdazo vzw
• Hou-Vast vzw (alleenstaande ouders)

• Vormingplus Kempen

• CM regio Mechelen – Turnhout 

• Liberale Mutualiteit 

• Huis van het kind stadsregio Turnhout

• Huis vh kind Balen, Dessel, Mol, Retie

• OCMW/ Huis van het Kind Meerhout

• Kempense Initiatieven voor KinderOpvang ( KIKO )

• Kind & Gezin

• CLB Kempen

• De Voorzorg

• OZ 

• Opvoedingswinkel Hoogstraten 

We werken nog aan: 

• Digitaal platform www.gezondekempen.be

• Overzicht aanbod waaruit deelnemers (scholen, 

bedrijven, gemeenten,…) kunnen kiezen 

• Online september 2017  

• Eye-catcher

• KEI-awards

• Ambassadeur als gezicht voor de campagne

• …

http://www.gezondekempen.be/
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Wat kan jij doen? 

• Organiseer een ‘Gezonde actie’, doe een 

leuke activiteit met jouw klas tijdens de 

Week van de Keigezonde Kempen!

• Inspiratie nodig? 

• Vanaf september 2017 kan je op 

www.gezondekempen.be een overzicht vinden 

van tal van mogelijk acties, projecten, 

workshops,… 

Weetjes 

Infographics 

• Gezonde dranken en tussendoortjes in kaart

• Huidige situatie vs ideaalbeeld 

• http://www.gezondeschool.be/kieskeurig/bel

eidsinstrumenten

http://www.gezondekempen.be/
http://www.gezondeschool.be/kieskeurig/beleidsinstrumenten
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Woogie Boogie 

• Sedentair gedrag aanpakken 

• 3 – 6 jaar

• Registreer je via www.woogieboogie.be

Tutti Frutti 

• Volledig vernieuwd 

• Groenten, fruit en melk

• Tien weken gesubsidieerd 

• Meer info juni 2017 

Welzijnsbevraging 

• PREVIA 

• Welzijn & gezondheid

• 4de, 5de en 6de leerjaar 

• 46 Kempense scholen 

• 163 scholen in totaal 

http://www.woogieboogie.be/
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Tiendaagse van de geestelijke 

gezondheid

Vanaf 2017: Vlaamse 10-daagse van de GG

 1 doel: SAMEN VEERKRACHTIG WORDEN

1 tot 10 oktober
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2016: 35 acties tijdens de week van de GG
• Thomas More lerarenopleiding: kant-en-klare Logo-materialen over 

verschillende gezondheidsthema’s ontlenen op school

• VTI Spijker, Spijkerinstituut en VITO Hoogstraten: rookvrije klassen

• Balen: gemeente, OCMW

• Dessel: bib

• Geel: CGG Kempen, ‘t Vooruitzicht, OPZ, De Voorzorg

• Herentals: CM, Huis van de mens

• Hoogstraten: Stad, Lokaal dienstencentrum

• Hulshout: bib

• Laakdal: bib

• Mol: gemeente Davidsfonds

• Olen: Lokaal dienstencentrum

• Turnhout: stad, PREVIA, Huis van de mens, bib, CGG, De Meander, Similes, 

Het Gevolg

• Westerlo: Lokaal dienstencentrum, stad

• + massaal promotiemateriaal verspreid

Mooi resultaat! 

Maar alles kan beter ☺

• Focus: ‘Praat erover’
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• Plan je actie

• Bestel communicatiematerialen

• Promoot je actie op 

www.gezondekempen.be

vanaf september 2017

• Logo Kempen zegt het verder op

www.fitinjehoofd.be en

www.samenveerkrachtig.be

Stand met gevoelsbuttons

•€0,14/ button

•Je betaalt € 250 waarborg. 

De gebruikte buttons worden 

van de waarborg 

afgehouden.

Aangepaste buttons?

• Voorstel buttons lagereschoolkinderen

• Voorstellen

• Emotiewoord, maar emoties gebruiken die kinderen 

beter begrijpen of kennen

• Emoticons gebruiken

• Emoties uitdrukken door dieren (bvb. Van axenroos)

• Voor –en nadelen?

http://www.gezondekempen.be/
http://www.fitinjehoofd.be/
http://www.samenveerkrachtig.be/
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Complimentenstickers

• €0,20 per stickervel

• Bestellen op 

www.logokempen.be/webshop

Taboe tattoos

• €0,15 per tattoo

• Bestellen op 

www.logokempen.be/webshop

Spiegelstickers

• €0,22 per sticker

• Bestellen op 

www.logokempen.be

/webshop
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Geestje gezond –

Kleuters en lager onderwijs
• Hoe ontlenen?

• www.logokempen.be/webshop of neem contact op met Logo Kempen 
via 014 44 08 34 of info@logokempen.be

• Gratis (mits waarborg)

Wat kan ik organiseren?

• Lezing – Cyberpesten… pesten in een modern 

jasje

• Doelgroep: ouders met kinderen van 11-18 jaar

• Duur: 2 uur

• Prijs: ism een school €100, excl. Verplaatsingskosten

• Contactpersoon: veiligonline@gezinsbond.be

Wat kan ik organiseren?

• Lezing – Talenten

• Doelgroep: ouders, leerkrachten en professionals

• Duur: 2u30

• Prijs: € 375, excl. Transportkosten, incl. 

PowerPointpresentatie voor de deelnemers

• Contactgegevens: info@zitdazo.com

http://www.logokempen.be/webshop
mailto:info@logokempen.be
mailto:info@zitdazo.com
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Wat kan ik organiseren?

• Lezing – Help je kind groeien in zelfvertrouwen

• Doelgroep: Ouders, leerkrachten en professionals

• Duur: 2u30

• Prijs: €375, excl. Transportkosten, incl. 

PowerPointpresentatie voor de deelnemers

• Contactgegevens: info@zitdazo.com

Samen Veerkrachtig!

• www.logokempen.be/content/10-daagse-van-de-geestelijke-gezondheid

Verspreid de 
boodschap & 

organiseer 
zelf actie

Sport & bewegen – Thomas 

More 

mailto:info@zitdazo.com
http://www.logokempen.be/content/10-daagse-van-de-geestelijke-gezondheid
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SVS

Sammy P@

Bedankt voor je komst!


