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WELKOM
Regionaal overleg

15 juni 2017

Agenda

1. Milieu & Gezondheid

- Warmteplan

- Demowoning

2. Gezonde Gemeente

- Indicatorenbevraging

- Verkiezingen 2018

3. Week van de Keigezonde Kempen

4. Gezonde scholen

- Tutti Frutti & Melk op School

- Gouden link

5. Varia

6. Rondleiding en lunch in T’Antwoord vzw

Milieu & Gezondheid

WARME DAGEN
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Warmte is van alle tijden

https://www.youtube.com/watch?v=CQHhh2Hs90Q

Waarom?

Duizeligheid

Benauwdheid

Spierpijn

Prikkelbaarheid

Slaperigheid

Misselijkheid

Verwardheid

Waarom?

• Bevolking vaak niet bewust van negatieve 

gezondheidseffecten

• Ouderen, chronisch zieken en kinderen meest 

kwetsbaar

• Warmte-gerelateerde gezondheidseffecten grotendeels te 

voorkomen

• Nieuw Vlaams warmteactieplan vanaf zomer 2017 in 

werking

• Start van onze campagne Warme dagen

• Mensen weerbaarder maken voor stijgend aantal warme 

dagen

• Focus voornamelijk op ‘zorg voor anderen’

https://www.youtube.com/watch?v=CQHhh2Hs90Q
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Waarom?

• Nieuw Warmteactieplan Vlaamse Overheid

– Loskoppeling hitte en ozon

– Sneller communiceren

– Hoe en wanneer kwetsbare doelgroepen (en professionals 

die werken met die doelgroepen) informeren en 

waarschuwen in warmteperiodes? 

• Kwetsbare doelgroepen: ouderen, kinderen, sociaal 

geïsoleerden, …

Waakzaamheidsfase

• Elk jaar van 15 mei tot 30 september

• Opvolgen temperaturen

• Organisatorisch voorbereiden op warmteperiodes

Waarschuwingsfase

• Op basis van weersvoorspellingen (KMI) te Ukkel

• 1 of 2 dagen vóór warmteperiode (aantal graden boven op 25°C samen meer 
dan 17°C voor vijf opeenvolgende dagen)

• Tot einde warmteperiode (<25°C). 

• AZG stuurt mail naar organisaties die werken naar kwetsbare groepen zodat ze 
gepaste maatregelen kunnen nemen (bij begin en einde)

Alarmfase
• Crisissituatie  Federale Overheid

• 3 opeenvolgende dagen met Tmax > 30°C en Tmin > 18°C + ozon

Vlaams 
Warmteactieplan

Waakzaamheidsfase

• Elk jaar van 15 mei tot 30 september

• Opvolgen temperaturen

• Organisatorisch voorbereiden op warmteperiodes
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• 1 of 2 dagen vóór warmteperiode (aantal graden boven op 25°C samen meer 
dan 17°C voor vijf opeenvolgende dagen)

• Tot einde warmteperiode (<25°C). 

• AZG stuurt mail naar organisaties die werken naar kwetsbare groepen zodat ze 
gepaste maatregelen kunnen nemen (bij begin en einde)

Alarmfase
• Crisissituatie  Federale Overheid

• 3 opeenvolgende dagen met Tmax > 30°C en Tmin > 18°C + ozon

Vlaams 
Warmteactieplan
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Voorbeeld

Dag Voorspelde temp. °C boven 25 °C Som °C boven 25°C

Dag 1 24°C 0°C 15°C

Dag 2 25°C 0°C 18°C

Dag 3 26°C 1°C -

Dag 4 29°C 4°C -

Dag 5 29°C 4°C -

Dag 6 31°C 6°C -

Dag 7 28°C 3°C -

Mailing

Geestelijke gezondheidszorg

Gemeenten

Huisartsenkringen

Jeugdorganisaties

Kind en Gezin

OCMW

Onderwijs

Ouderenzorg

Revalidatiecentra

Sportdiensten

Thuiszorg en gezinszorg

Ziekenhuizen

Inschrijven voor waarschuwingsmail via 

http://warmedagen.be/contact

http://warmedagen.be/contact
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www.warmedagen.be

Zorg voor jezelf en anderen

Gezondheidseffecten

http://www.warmedagen.be/
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Voor intermediairen

• Campagnetoolkit lokale initiatieven

– Opstellen intern warmteplan

– Organiseren van lokale acties

– Sensibiliseren

Voor intermediairen

• Warmteactieplan

• Webwinkel

– Folders en affiches bestellen

– Artikels downloaden

– Afbeeldingen downloaden

Folder

• Voor algemene bevolking en ouderen

• Later: kinderen (nu enkele gedrukte), 

sporters (nu digitaal), …



20/06/2017

7

Affiche

Gezond (t)Huis 

in jouw gemeente?

Gezocht: een gemeente of organisatie die een woning als 

levensechte demonstratieruimte wil inrichten tijdens de 

Week van de Keigezonde Kempen (1 tem 7 maart 2018)
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Gezond (t)Huis 

in jouw gemeente?
Goede en slechte voorbeelden van een gezond 

binnenmilieu, maar ook onze andere gezondheidsthema’s 

kunnen aan bod komen.

Indicatorenbevraging 

2016

Indicatorenbevraging 2016

Het gezondheidsbeleid van 

lokale besturen in kaart 

gebracht
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Wat is de indicatorenmeting? 

▪ Voeren lokale besturen een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid? 

▪ Driejaarlijkse monitoring: 2009 – 2013 – 2016 

▪ Bij gemeenten en OCMW’s

▪ Onderdelen

– 1 algemeen deel: thema-overschrijdend

– 8 thema delen: Gezondheid & milieu, voeding, beweging, sedentair 

gedrag, tabak, alcohol & drugs (i.s.m. VAD), mentaal welbevinden, 

valpreventie

Wat werd bevraagd?
Algemeen (succescomponenten)

– Lange termijnvisie

– Communicatie

– Bestuurskracht 

– Intersectorale samenwerking 

– Burgerparticipatie

Voor de thema-delen (strategieën):

– Educatie

– Omgevingsinterventies

– Beleid, afspraken & regelgeving

– Zorg & begeleiding 

Respons?

• 156 van de 308 Vlaamse gemeenten 

vulden indicatorenbevraging in (=51%) 

daalde tot 36%

• 128 van de 308 Vlaamse OCMW’s vulden 

indicatorenbevraging in (=42%)  daalde 

tot 24%
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Resultaten: Totaalscore thema’s (op 100)

gemeenten OCMW’s

Gezondheid & milieu 15,67 11,92

Voeding 13,2* 10,9

Beweging 38,5* 24,4

Sedentair gedrag 12,4* 7,9*

Tabak 18,2 16,0

Alcohol & drugs 16,6* 51,3

Mentaal welbevinden 11,73 9,65

Valpreventie 18,65 18,29*

Indicatorenbevraging 2016

Voeding

frisdrankautomaten

2016

Sportinfrastructuur 35%

OCMW-diensten 20%

gemeentehuizen 19%

zwembaden 19%

Culturele centra 13%

jeugdhuizen 11%
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Voeding

gratis water (bv. waterfonteintje)

2016

gemeentehuis 77%

Voor- en naschoolse 
kinderopvang

58%

Sportinfrastructuur 39%

bibliotheek 29%

Kinderopvang 0-3 jaar 27%

zwembad 10%

Beweging

Extra stimulansen vanuit de 

omgeving  

Gemeenten (n = 108) 2013 2016

Volkstuintjes gericht op 
tuinieren

11% 44%

Aanmoedigen van 
trapgebruik in gebouwen 
van gemeentelijke 
diensten

22% 31%

Speelweefsel 7% 14%

Veilige en goede 
fietsstallingen

19% 27%

Verkeersvrij centrum 3% 10%

Tabak:

vooral sensibilisatie naar de 

algemene bevolking

Gemeenten
(n = 113)

OCMW’s
(n = 74)

Tabakspreventie 70% 45%

rookstop 49% 34%

Passief roken 40% 22%

tabakswetgeving 13% 4%
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Indicatorenbevraging 

2016: algemeen deel

Scores succescomponenten

gemeenten OCMW’s

Lange termijnvisie (op 10) 4,2* 3,7*

Bestuurskracht (op 10) 4,3* 3,0*

Intersectorale
samenwerking (op 10)

3,2* 2,1*

Burgerparticipatie (op 10) 6,2 4,9

Communicatie (op 10) 2,6* 2,1*

TOTAALscore (op 100) 42,7* 31,9*

Lange termijnvisie bij 

gemeenten
% lokale besturen die gezondheid opneemt in de meerjarenplanning:

Populaire gezondheidsthema’s: beweging, gezondheid & milieu, 

evenwichtige voeding en mentaal welbevinden

2013 2016

Gemeenten 27% 77%

OCMW’s 46% 77%
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Bestuurskracht

% lokale besturen die een ambtelijke 

coördinator heeft voor gezondheid:

2013 2016

Gemeenten 60% 72%

OCMW’s 23% 52%

Bestuurskracht

0

20

40

60

80

100

120

140

Geschat aantal uren/week voor coördinatie 

gezondheid (binnen een gemeentebestuur) 

Gemiddelde: 15u
Mediaan: 7u
Gemiddelde (centrumstad): 35,67u
Gemiddelde (niet-centrumstad): 12,21u 

Bestuurskracht

2,8 12,8 51,4 11,9

10

7,3

40

1,8

10

0,9

30

11,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Niet-centrumsteden (N=109)

Centrumsteden (N=10)

0 – 500 euro 500 – 1000 euro 1000 – 5000 euro

5000 – 10 000 euro 10 000 – 50 000 euro 50 000 – 100 000 euro

> 100 000 euro Weet niet

Budget dat gespendeerd wordt aan gezondheid (gemeenten)
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Intersectorale samenwerking

% lokale besturen met actieve werkgroepen rond gezondheid:

Wie neemt deel (gemeenten)? Schepenen, Logo, OCMW-

diensten, sportambtenaar, vertegenwoordigers uit 

doelgroep, … 

We neemt deel (OCMW’s)? Logo, maatschappelijk werker, 

OCMW-voorzitter

2013 2016

Gemeenten 67% 88%

OCMW’s 48% 71%

Burgerparticipatie

Meest populaire kanalen waar burger terecht kan met 

feedback, reacties en/of ideeën (gemeenten):

• e-mailadres

• deelname aan doelgroepraad

• loket, facebook

• telefonische permanentie

Burgerparticipatie

7; 6%

45; 
40%

40; 
36%

5; 
5%

0; 
0%

15; 
13%

gemeenten

Wordt er rekening gehouden met feedback, 

reacties en ideeën? 



20/06/2017

15

Communicatie 
Wie wordt geïnformeerd? 

% van gemeenten % van OCMW’s

algemene bevolking 98 91

ouderen 73 67

cliënten van het OCMW 56 69

Mensen in armoede 55 66

Gezinnen 54 37

Jongeren (13-18 jaar) 45 26

kinderen 37 25

…

Totaalscore algemeen deel

Beleidsaanbevelingen 

• IJveren voor meer budget en capaciteit (bestuurskracht 

vergroten), want heeft groot effect op het gezondheidsbeleid

• Niet-centrumsteden verdienen extra aandacht, met de 

bedoeling de kloof te dichten

• De aandacht voor kwetsbare groepen zoals mensen in armoede 

verder uitbouwen 

• Meer aandacht voor strategieën omgevingsinterventies, 

regelgeving en zorg & begeleiding
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Verkiezingen 2018 

• Stand van zaken

– Kernboodschap: Maak werk van een 

gezonde(re) gemeente

– In ontwikkeling

• 19/6 vorming en meer info

Week van de Keigezonde Kempen

• Actieweek 1 – 7 maart 2018

• 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

• Decreet Preventieve Gezinsondersteuning 29/11/2013  Huizen van 

het Kind
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Dragen hun steentje bij 

CGG Kempen: kinder- en jongerenteam

CLB Kempen

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 van het kind Balen, Dessel, Mol, Retie

Kempense Initiatieven voor KinderOpvang ( KIKO )

Kind & Gezin

BKO De Bengelbende Geel

Thomas More

Vrij CLB

Onafhankelijk Ziekenfonds

De Voorzorg

Opvoedingswinkel Hoogstraten

Arktos

…

Timing

VOORJAAR ‘17

• Aanbod in 

kaart 

brengen/ 
partners 

engageren

NAJAAR ‘17

• Sectoren 

(lokale 

besturen, 
onderwijs, zorg 

…) engageren 

om acties te 

organiseren

JAN ‘18

• Campagne –

promotie 

voeren 

MAART ‘18

• Actie!

• Start- en/of 
slotmoment

NAJAAR 2016 

• Concept 

• Voorbereiding

Communicatie

• Facebookpagina (actief vanaf september)

• Artikel voor infomagazine (beschikbaar in 

september)

• Sjabloon affiche/flyer

• Eye-catcher

• Vliegende reporter tijdens de actieweek

• www.gezondekempen.be

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
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www.gezondekempen.be

www.gezondekempen.be

• Actieweken 

• Op dit moment: Week van de Keigezonde Kempen & 

10daagse van de Geestelijke Gezondheid

• Meerdere actieweken verschijnen doorheen het jaar 

(bv. Week van de Valpreventie)

• Inspiratiegids (acties partners)

• Wil je iets organiseren? Zoek hier inspiratie!

• Overzicht acties in de Kempen 

• Organiseer je een gezonde activiteit? Voeg deze toe 

op gezondekempen.be

• Je kan deze activiteit al dan niet linken aan een 

actieweek

www.gezondekempen.be

• Kalender evenementen + kaart Kempen

• Gratis promotiematerialen van 

GezondeKempen.be
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KEI-Awards

• Wedstrijd voor lokale besturen en andere 

organisatoren van acties ikv Week van de 

Keigezonde Kempen

• 3 categorieën en dus 3 awards

• KEIgoede samenwerking 

• Out of the Rocks 

• In de KEIker

• Meer informatie tijdens RO september

Boegbeeld

• Gezin gezocht!

• Promoten van gezonde levensstijl ikv de Week van 

de Keigezonde Kempen

• Kind(eren) van 0-12 jaar

• Gezinsfoto (in Kempens landschap)

Slotmoment

• Woensdag 7 maart, 13-17u

• Thomas More, campus Turnhout

• Sprekers, workshops, interactieve beurs

• Voor professionelen en gezinnen

• Uitreiking KEI-awards



20/06/2017

20

Wat kunnen de lokale besturen doen?

• Like ‘Week van de Keigezonde Kempen’ op 

facebook

• Maak mee de website gezondekempen.be 

bekend bij je inwoners

• Plaats een artikel in je infomagazine

• Organiseer acties voor gezinnen tijdens de 

Week en zet deze op de website

• Ga de strijd aan en win een KEI-award!

• Kom naar het slotmoment op 7 maart 

… en breng je (klein)kinderen mee!

Gezonde School

Gouden Link 

• Provinciaal initiatief

• N.a.v welzijnsbevraging PREVIA 

• Inspiratie voor een gezondheidsbeleid op 

school  

• www.goudenlink.be

http://www.goudenlink.be/
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Kalenders 

• Voor basis- en secundair onderwijs

• Kalender:

– Belangrijke data rond gezondheid

– Koppeling met methodieken Logo Kempen

• Verspreid via CLB

• Lokale besturen en scholen kunnen er extra 

aanvragen via jente@logokempen.be

Rapporten welzijnsbevraging

• Vanuit provincie Antwerpen 

• Leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar 

• Persoonlijk rapport voor elke deelnemende 

school 

• Vertrouwelijke info

• Postbode? 

mailto:jente@logokempen.be
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Nieuw schoolfruit, -groenten en melkproject 
10 weken fruit, groenten en melk op school! Dat smaakt naar meer 

?

Geduld tot 

augustus –september 2017

Gezonde Scholen

Nieuwe subsidieregeling

Basisonderwijs + BSO

10 weken één portie groente/fruit en/of één 

portie melk per lln per week terugbetaald 

Basisonderwijs + BSO met > 30% kwetsbare lln

20 weken één portie groente/fruit en/of één 

portie melk per lln per week terugbetaald

Hoeveel bedraagt de subsidie

Melksubsidie
1x 2,00 eur – 1 portie melk per leerling gedurende 10 weken   

1x 4,00 eur – 1 portie melk per leerling gedurende 20 weken

Groenten- en fruitsubsidie
1x 3,00 eur – 1 portie groente/fruit per leerling gedurende 10 weken   

1x 6,00 eur – 1 portie groente/fruit per leerling gedurende 20 weken

Je kan deelnemen voor beide productgroepen of een keuze maken 

tussen één van de twee. 

Dus voor beide kan de school subsidies aanvragen. 
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Afspraak na afloop van subsidieperiode

Scholen worden aangemoedigd om voedingsbeleid verder te zetten. 

- Een afspraak met de ouders om op vaste dagen 

fruit/groenten/melk mee te geven in de boekentas 

- Een fruit/groenten en/of melkabonnement dat je zelf neemt via 

de leverancier.                           

Inschrijven? 

Inschrijven vanaf 4 september tot 21 september 

2017 inschrijven via e-loket van het Departement 

Landbouw en Visserij. 

Brainstorm en goede praktijk voorbeelden? 

Wat kunnen gemeentes doen om hun scholen te 

ondersteunen? 

Logistiek– onderhandeling prijs bij leverancier–

financiële tegemoetkoming - …


