
WELKOM

Regionaal overleg – 7 mei 2019



Proficiat Gezonde Gemeenten!

Geel 22/03 Vorselaar 24/04 Olen 26/04

Laakdal 25/04 Westerlo 04/05



Agenda

• Inspiratie lokaal alcoholbeleid

Toelichting door Ellen Van Eynde (CGG) en 

Dieter Mols (Balen)

• 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

• NokNok

• Projectoproep Warme Steden & Gemeenten

• Intergemeentelijke preventiewerker

• Overzicht vragen & klachten milieu 2018

• Warme dagen

• Varia

• Voorstelling van het gezondheidsbeleid in 

Grobbendonk

Toelichting door Anouk De Wit

• 12u: broodjeslunch



Inspiratie lokaal alcoholbeleid



Lokale en regionale 
aanpak alcohol- en 
drugsproblematiek



Wie zijn wij? 

Ellen Van Eynde:
• Preventiewerker verslavingszorg CGG Kempen

• Psychologe verslavingszorg CGG Kempen

• Lid LSAD Balen & Mol

Bert Lodewyckx:
• Professional in GGZ

• Lid LSAD Balen

Dieter Mols
• Expert jeugdwerk

• Eerstelijnszorger

• Raadslid lokaal bestuur Balen 

• Lid LSAD Balen



Wat komen 
we doen?

Voorstelling LSAD Balen
Wie zijn we?

Waar willen we naartoe?

Alcohol- en drugsproblematiek 
epidemiologisch

Cijfergegevens alcohol- en drugbeleid

Lokale en regionale aanpak
Focus op preventie

Inspelen op alle levensdomeinen



LSAD Balen

Burg
er

Overhei
d

LSAD

Werkve
ld

CAW Kempen
CGG
VAD
OCMW-medewerker
Artsen
Arktos

Politie
Jeugdraad
Jeugdconsulent
Cel gezondheid
OCMW-voorzitter
Schepen jeugd
Schepen 
volksgezondheid

Ouderervaringsdrager
Ervaringsdrager
Jeugdverenigingen
Horeca-uitbaters
Consultatie adviesraden



Ambities

Missie

• Misbruik alcohol & illegale drugs  = ‘not

done’ 

• Gebruik = realiteit

• Alcohol is alomtegenwoordig

• Illegale drugs is minder zichtbaar

• Alcohol- en druggebruik: negatieve gevolgen

• Preventie - herstel - veiligheid

• Jongeren, kwetsbare groepen en omgeving

Visie

• Mensen die middelen gebruiken zien 

we als persoon

• Gebruiker en omgeving ondersteunen

• Taboes  en stigma doorbreken

• Open minded, efficiënt & Evidence-

based 

• Lange termijn



Wat als…

… we drugs- en alcoholgerelateerde problematiek zouden benaderen 
als een epidemie?

Experimenteren wordt sowieso gedaan. Soyez et al, 2014

Prevalentie

Modeling the impact of alcohol dependence on mortality 
burden and the effect of available treatment interventions 
in the European Union. J. Rehm et al, 2012

Ernst

De sociale kost van legale en illegale drugs in belgië. Vander 
laenen et al,  2016

Kosten
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Wat als…

… we drugs- en alcoholgerelateerde problematiek zouden benaderen 
als een epidemie?

Experimenteren wordt sowieso gedaan. Soyez et al, 2014

Prevalentie

Modeling the impact of alcohol dependence on mortality 
burden and the effect of available treatment interventions 
in the European Union. J. Rehm et al, 2012

Ernst

De sociale kost van legale en illegale drugs in belgië. Vander 
laenen et al,  2016

Kosten



Gemeente 25000 inw. circa 2016

415 EUR 0,49 %

38 000 000

1 500 000 000 

1,19% van het BBP = 515 000 gezonde jaren verloren

0,06 %

1 800 000 000 EUR

België



Hulpverlening
61,1%

Veiligheid
37,3%

Preventie
1,0%

Harm reduction
0,4%

Andere
0,2%

Hulpverlening Veiligheid Preventie Harm reduction Andere



Wat als…

… we tot een Regionaal lerend 
netwerk alcohol- en drugsbeleid 
kunnen komen? 



Lokale en regionale aanpak



Inspelen op alle levensdomeinen

• Feest wijzer

• ATTENT

• Lokale monitor detailhandel en horeca

• Drugs in beweging

• Sportivos

• Arktos

• Alcohol- en drugbeleid op school

• Ondersteuning en hulp

• Samen uit samen thuis

• Screening & kortdurende interventie 1ste Lijn

• JAC en CAW 

www.cggkempen.be



Vergelijking tabak vs alcohol



Vergelijking tabak vs alcohol

Risicofactoren:

• Relatief jong beginnen

• Beeld van roken

• Negatief zelfbeeld en stress

• Rokende ouders, familie en vrienden

• Gemakkelijke toegang tot sigaretten op jonge leeftijd

• Relatief lage prijs

• Tabaksreclame kan nog steeds op strategische plaatsen en via het pakje

• Drempelverlagende zoet- en smaakstoffen in tabak

• Roken op café



Kaderen in geheel plan

Missie 
en Visie

Analyse

Doelen
Actiepla

n

Imple-
mentati

e

Draagvlak Lokaal overleg

Evaluatie



Argumenten contra

• Dit is niet onze core bussiness,

• Wij werken in een curatieve setting

• Daar heeft het CGG middelen voor gekregen,

• Dat is een CAW – gegeven,

• Hier is de politie aan zet,

• Onderwijs moet investeren in gedragswijziging en bewustmaking,

• Het is wachten op Van Deurzen,

• Het is wachten op Maggie De Block,

• Het is wachten op de volgende legislatuur,

• Dit is echt iets voor het OCMW,

• Wij hebben hier geen middelen of personeel voor

• Als ze hun kinderen nu eens goed zouden opvoeden ….

• Justitie is te laks en zou beter in gang schieten

• Als er in de haven van Antwerpen niets gebeurt, dweilen wij …..

• …….



Maar wij zijn …..

• Beleidsmedewerkers ?

• Ethisch kompas ?

• Ouders ? 

• Grootouders ?

• Bezorgd, bekommerd en betrokken ?

• Burgers

Wij kunnen een verschil maken! Wij moeten een verschil maken!



Bronnen

Vanderlaenen et al (2016). De sociale kost van legale en illegale drugs in België

VAD (2009). Stappenplan voor een lokaal alcohol- en drugbeleid

VAD (2009). Evidence-based werken in de alcohol- en drugsector

VAD (2009). Krachtlijnen voor preventie en behandeling

VAD (2018). Memorandum voor middelengebruik en verslavingsproblematiek

Algemene Cel Drugsbeleid (2018). Monitoring van de overheidsuitgaven voor het 
drugsbeleid

Agentschap Zorg en Gezondheid. Middelengebruik bij jongeren [Online publicatie]. 
Brussel, [geraadpleegd op 16 april 2019]. Beschikbaar op: http://www.zorg-en-
gezondheid.be/cijfers/

http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/


Geestelijke gezondheid



10-daagse van de 

Geestelijke Gezondheid



10-daagse van de Geestelijke 

Gezondheid

• Doel:

• Belang van goede geestelijke gezondheid in de kijker 

zetten

• Psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken



10-daagse van de Geestelijke 

Gezondheid

• Vlaanderen bundelt krachten:

• Kempen bundelt krachten:



10-daagse van de Geestelijke 

Gezondheid

• Dit jaar 1 Vlaamse actie voor media-aandacht: 

Spreuken in het straatbeeld

• Draaiboek en Communicatietoolkit



10-daagse van de Geestelijke 

Gezondheid

• Nieuw materiaal: Affiche met spreuken



10-daagse van de Geestelijke 

Gezondheid

• Verschillende lokale acties

• Inspiratiegids: evenementen per doelgroep

• www.gezondekempen.be: inspiratie + promoot jouw 

activiteit

• Communicatietoolkits

https://logokempen.be/content/10-daagse-van-de-geestelijke-gezondheid
http://www.gezondekempen.be/


10-daagse van de Geestelijke 

Gezondheid

• Postkaarten voor deelnemers van acties tijdens 

de 10-daagse



10-daagse van de Geestelijke 

Gezondheid

• Aan de slag: 

• Plan jouw actie(s)

• Schrijf je in voor 31 juli

• Logo Kempen promoot jouw actie(s) op 

www.gezondekempen.be en 

www.samenveerkrachtig.be

• Ontvang tijdig de communicatietoolkits en bestelde 

materialen

• Doe

• Evalueer 

https://s.chkmkt.com/?e=158036&h=A1A992166514C09&l=nl&q1=2
http://www.gezondekempen.be/
http://www.samenveerkrachtig.be/


10-daagse van de Geestelijke 

Gezondheid



NokNok



NokNok

• www.noknok.be

• Voor jongeren van 

12-16 jaar

• Doel: Veerkracht 

en mentaal 

welbevinden 

versterken

• Psycho-educatie 

• Activeren: 

oefeningen

• Taboe doorbreken

http://www.noknok.be/


NokNok: interactief platform

• Persoonlijke werkruimte

• Mogelijkheid om eigen ruimte te personaliseren

• Actief op platform = meer punten = meer 

personaliseren



NokNok: interactief platform

• Veerkrachttest

• Klinisch gevalideerde vragenlijst (M. Portzky)

• Advies op maat over

• Veerkracht: Hoe sterk voel jij je bij stress of tegenslagen

• Omgaan met stress: ontspannen vs. afreageren

• Sociaal netwerk



NokNok: interactief platform

• Veerkrachttest

• Ondersteuning bij testresultaten door Awel

• Na 3 maanden opnieuw invullen

• Aan de slag:

• Oefeningen

• Dagboek

• Doelen stellen



NokNok: interactief platform

• Vb. Oefening



NokNok: interactief platform

• Dagboek



NokNok: interactief platform

• Doelen stellen



NokNok: interactief platform

• Sociaal luik: Uitdaging van de maand

• Doel: online verbondenheid, sociaal leren

• Positieve insteek: tips

• Uitdaging geslaagd = tegenprestatie van social

influencers

• Vb. Verzamel 1000 geluksmomenten



NokNok: interactief platform

• Sociaal luik: Flatgebouw

• Doel: Online verbondenheid, motiveren, 

bekendmaking NokNok



NokNok: Wat kan jij doen?

• Bekendmaking: stickers, postkaarten, affiches



NokNok: Wat kan jij doen?

• Bekendmaking: filmpje verspreiden

https://www.youtube.com/watch?v=M7_MYr2kE3c


NokNok: Wat kan jij doen?

• Vind jezelf oké-workshop

• Voor 12-14 jarigen bij het JAC

https://logokempen.be/content/workshop-vind-jezelf-oké-12-14-jarigen

https://logokempen.be/content/workshop-vind-jezelf-ok%C3%A9-12-14-jarigen
https://logokempen.be/content/workshop-vind-jezelf-ok%C3%A9-12-14-jarigen


NokNok: Wat kan jij doen?

• Oppeppers voor een tienerhoofd

• Voor vrijwilligers of professionelen die het sociaal-

emotioneel welbevinden van hun jongeren willen 

bevorderen

• 1u30 – 3u

• 15-25 pers.

• Kostprijs: €60 /uur, excl. km-vergoeding

• Aanvragen via lynn@logokempen.be

mailto:lynn@logokempen.be


Projectoproep 

Warme Steden & Gemeenten



Wat voorafging: pilootproject

• Pilootproject met 5 Warme Steden

• Brugge, Gent, Leuven, Turnhout, Genk

• 2016 – 2019

• Doel: Integraal beleid opzetten in lokaal 

bestuur om veerkracht te bevorderen bij 

kinderen en jongeren (0-24 jaar).

• Accent op universele preventie



Wat voorafging: 7 stappenplan

1. Draagvlak creëren: lokale projectgroep

2. Behoeftebevraging → prioriteiten en 

strategieën bepaald

3. Bepaal doelen

4. Werk acties uit: gebruik de inspiratiebox

5. Voer acties uit

6. Evalueer en stuur bij

7. Veranker



8 pijlers van een Warme Stad



Warme William

• www.warmewilliam.be

http://www.warmewilliam.be/


En nu… 30 nieuwe warme steden en 

gemeenten

• Inspiratiedag 9 mei 2019

• Kandidaat stellen van 10 mei – 1 juli via  

www.warmestedenengemeenten.be

• Inzetten op min. 2 pijlers van ‘Warme stad’

• Verplicht: Kwetsbaarheid bespreekbaar maken

• Bekendmaking van 30 gemeenten en steden op 

19 augustus

http://www.warmestedenengemeenten.be/


Wat als… je een warme stad of 

gemeente wordt?

• Verwachtingen:

• Ontwikkel deze legislatuur een beleid  rond mentaal 

welbevinden voor kinderen en jongeren en veranker 

dit in het gemeentebeleid (eind 2025). 

• Gebruik de methodiek van Warme Steden en 

Gemeenten

• Ondersteun de Warme Williamcampagne. 

• Neem jaarlijks deel aan een intervisie.

• Deel goede praktijken met het Logo uit je regio, 

zodat de ‘inspiratiebox Warme Steden en 

Gemeenten’ aangevuld kan worden.



Wat als… je een warme stad of 

gemeente wordt?

• Wat krijg jij:

• Je investeert in de toekomst en gezondheid van de 

kinderen en jongeren

• Positief imago

• Sterk lokaal netwerk en grote verbondenheid

• Een brochure met het 7-stappenplan

• Ondersteuning van Logo Kempen en Sarah Peene

• €1.500 /jaar voor acties (2020 - 2021)

• Zitbank met Warme William

• €500 /jaar voor de Warme William-campagne (2020-

2021) 



Iedereen aan de slag met Warme 

William

• Nieuwe ambassadeur

• Nieuwe promo: 

• William gaat 3D

• Boek

• Opblaasbare William

• Plaat van William 



Intergemeentelijke preventiewerker



Intergemeentelijke preventiewerker

• 25 april: Mail Agentschap Zorg & Gezondheid naar alle 

CBS

• Subsidie om een intergemeentelijke preventiewerker 

aan te werven

• Subsidie = 3.000 euro per gemeente + 0,08 euro per 

inwoner (waarbij personen die recht hebben op een 

verhoogde tegemoetkoming voor het RIZIV dubbel 

tellen)



Voorwaarden

• Intergemeentelijke samenwerking van twee of meer 

gemeenten binnen een eerstelijnszone.

• Gemeenten cofinancieren voor minstens hetzelfde 

bedrag als de Vlaamse financiering.

• Er wordt gewerkt rond één of meerdere 

preventiethema’s (Vlaamse gezondheidsdoelstellingen) 

en de bestaande preventiemethodieken worden 

toegepast.



• Meer informatie op https://www.zorg-en-

gezondheid.be/lokaal-preventiebeleid

• Interesse: Voor 31 mei mailen naar 

preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be

• Het formulier “Mededeling Voornemen Lokale 

Preventiewerking” doormailen-> nog niet bindend

https://www.zorg-en-gezondheid.be/lokaal-preventiebeleid
mailto:preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be


Gezondheid & Milieu





Het wordt steeds warmer…



Hitte: gezondheidsklachten

• Huiduitslag, slaapverstoring, gedragsverandering (suf, 

prikkelbaar, …), uitdroging, hittekramp, uitputting 

(duizelig, flauw, slapeloos, misselijk,…)

• Hitteslag = medisch noodgeval met koorts, droge                     

huid, zeer snelle hartslag, bewusteloosheid en shock.

• Oversterfte 



Zorg voor jezelf én voor anderen!

• Wees voorbereid

• Drink voldoende

• Hou jezelf koel 

• Hou je huis koel

• Zorg voor anderen



Kwetsbare groepen

• Sociaal geïsoleerden

• Ouderen

• Kinderen

• Chronisch zieken of mensen die                          

medicatie nemen

• Sporters

• Evenementbezoekers

• Mensen die in de stad wonen



Hittekwetsbaarheidskaart

• Een hittekwetsbaarheidskaart brengt in kaart waar 

doelgroepen met een verhoogde gevoeligheid voor 

hittestress wonen op locaties met een verhoogde 

blootstelling aan hitte.

• Een combinatie van:

• 16 indicatoren die verhoogde gevoeligheid aan hittestress 

aangeven of voorspellen 

• Hittestresskaart van VMM





Meerwaarde hittekwetsbaarheidskaart

• Inzicht kwetsbare groepen en situering van deze 

groepen binnen de gemeente

• Inzicht link tussen hittestress en kwetsbaarheid

• Hefboom voor meer aandacht voor prioritaire 

doelgroepen

→ Helpt bij het bepalen van prioriteiten



Indicatoren

• Risicogebouwen – verhoogde kwetsbaarheid (Geopunt 2018) 

• Ziekenhuizen (#) 

• Woonzorgcentra (#) 

• Kinderopvanginitiatieven (#) 

• Kleuter- en basisonderwijs (#) 

• Leeftijd – verhoogde kwetsbaarheid (Statbel 2017)

• Leeftijd (#/km²): 0–4 j/5–9j/65–74j/75–84j/+85j



Indicatoren

• Sociaal (Census 2011)

• Alleenstaanden (#/km²) 

• Onderwijsgraad: geen diploma of diploma lager onderwijs 

(#/km²) 

• Economisch 

• Mediane inkomen t.o.v. mediane Vlaamse inkomen (Statbel 2015)

• Werkzoekenden (% van bevolking) (Census 2011)

• Bevolking (Statbel 2017)

• Bevolkingsdichtheid (# inwoners/km²) 



Indicatoren

• Woonkwaliteit (Census 2011)

• # inwoners die wonen in een woning gebouwd voor 1981/km² 

• Buurtgroen (stadsmonitor 2018)

• Toegang tot buurtgroen (% inwoners zonder toegang tot 

buurtgroen binnen 400m)

• Gebieden onder natuurbeheer, maar geen privétuinen of groen op 

commerciële en industriële percelen, geen kerkhoven, golfterreinen,…



Bedenkingen bij indicatoren

• Indicatoren zijn niet altijd perfect, maar zijn indicatief

• Focus op sociaaleconomische indicatoren en niet op 

omgevingsfactoren zoals verharding, landgebruik…

• Alle indicatoren zijn als aparte laag beschikbaar

• Statistische sector is het beste schaalniveau dat 

momenteel gebruikt kan worden

→ indicatoren op een gelijkaardige schaal + lokaal 

herschaling







Hitte in Vlaanderen

• Warmteactieplan:

• Alarmfase (federaal):

• Hitte + ozon

Waakzaamheidsfase 15 mei tot 30 september

Waarschuwingsfase
op basis van temperatuurvoorspellingen 
voor komende vijf dagen

Einde warmteperiode wanneer Tmax<25°C



Wat kan je doen als lokaal bestuur?

• Sensibiliseer vooraf en op erg warme dagen

• Onderneem acties op erg warme dagen



Aanbod lokale besturen

• Communicatie

• Affiches (algemene bevolking, kinderen, ouderen, 

buren, sporters)

• Folder

• Flyer

• Voorbeeldartikels

• Facebookberichten

• Drankkaart (postkaart/scheurblok)

• Medicatiefiche (achterkant flyer)

• Digitale wachtzaalschermen

Gratis bestellen of 
downloaden via 

www.warmedagen.be

http://www.warmedagen.be/




Aanbod lokale besturen

• Ondersteuning

• Gezondheidsplan warme dagen

• Bundeling alle acties voor en tijdens warme dagen

• Leidraad, inspirerende acties en ondersteuning op maat

• Hittekwetsbaarheidsanalyse

• Leidraad en inspirerende acties voor sociaal 

geïsoleerde inwoners op www.warmedagen.be

• Ook voor andere doelgroepen: ouderen, kinderen, sporters, 

evenementbezoekers …

Wij helpen je graag op weg!



Good practices

• De Klapbus in Halen

• Vanuit LDC

• Op vaste dagen naar wijken                                                      

met kwetsbare doelgroepen

• 14 vrijwilligers

• BIB, diensten of documenten aanvragen, …

→ Warme dagen

• Start waakzaamheidsfase: sensibiliseren

• Start waarschuwingsfase: 

• Extra water, ijsjes uitdelen, raad om voldoende te drinken, 

verkoeling te zoeken … 

• Indien thuis te warm: naar LDC

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPj6qv5ujhAhXQ_qQKHStNC8UQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fhalen.cdenv.be%2Fstorage%2Flocal%2Fhalen%2Frealisatiefolder-.pdf%26psig%3DAOvVaw1q0o7j8rqZMaQk-Flv3Kzy%26ust%3D1556197691887968&psig=AOvVaw1q0o7j8rqZMaQk-Flv3Kzy&ust=1556197691887968


Good practices

• Gemeenschapswachten op huisbezoek in Herent

• Bij alle thuiswonende 90-plussers

• Brief burgemeester + informatieblad met 

gezondheidsaanbevelingen bij warmte

• Detectie + signaalfunctie

• Hitteplan Tienen

• Huisbezoeken

• Koele plaatsen openstellen + vervoer erheen voorzien 

• Gemeenschapswachten verspreiden flyers bij bakkers

• Telefonisch meldingssysteem (24/7)

• Intermediairs, bezorgde buren … kunnen risicopersonen aanmelden

• Dispatching door Wit-Gele Kruis: vrijwilligers op huisbezoek, vervoer 

regelen naar koele plaats, huisarts of ziekenwagen bellen …



Warme dagen → Koele Kempen

• Organiseer een actie tijdens warme dagen

• Inspiratie voor lokale besturen

• Deel een foto van je actie op FB/Instagram 

• Gebruik de hashtags #warmedagen en #koelekempen

• Foto’s insturen mag ook.

• Maak kans op 100 gratis ijsjes! 

• We trekken een winnaar uit alle acties die gedeeld 

werden vóór 1 september

https://www.warmedagen.be/sites/default/files/atoms/files/Finaal_mei_2018_matrix_warme_dagen_lokale_besturen.pdf


Voorbeeldmatrix Sociaal geïsoleerden

WAAKZAAMHEIDSFASE Algemene bevolking Kwetsbare groepen 
(Sociaal geïsoleerden)

Eigen personeel

Educatie Artikel publiceren bij 
start waakzaamheidsfase

Gericht brief sturen met 
maatregelen

Personeel informeren 
over regels tijdens 
warme dagen

Omgevingsinterventies Lijst van koele plaatsen 
maken

Vervoer organiseren 
naar koele plaatsen

Water voor personeel

Afspraken en 
regelgeving

Klimaatadaptatieplan 
opstellen ikv
burgemeestersconvenan
t

Gezondheidsplan warme 
dagen integreren in 
beleid rond soc. 
geïsoleerden

Warmte opnemen in 
arbeidsreglement

Zorg en begeleiding / Meldpunt waar 
inwoners/zorgverleners/ 
wijkagenten soc. geïs. 
kunnen melden

/



Brainstorm acties

• Wat doe je al?

• Wat kan je nog doen?



Vragen & klachten 2018



Algemeen

• Totaal aantal vragen/klachten: 43

• Wie contacteerde ons?

• Burgers: 60%

• Milieuactoren: 19%

• Gezondheidsactoren: 12%

• Anderen: 9%
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• Waarover gingen de vragen/klachten?

Onderwerpen

Binnenmilieu

Buitenmilieu

Chemische 
factorBiologische 

factor

Fysische 
factor



Onderwerpen

• Waarover gingen de vragen/klachten?

• Vocht en schimmel: 14%

• Zware metalen: 12%

Divers

Vocht en schimmel

Zware metalen

Elektromagnetische 
straling

Asbest

Ongedierte

Water

Geluidshinder

Verbranding

VOS andere

Bodemvervuiling

Fijn stof CO
Geurhinder



Gemeenten

• Uit welke gemeente kwamen de vragen/klachten?
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8

Aantal vragen/klachten per gemeente



Varia



Wees niet gek, doe de tekencheck!



Verspreid jij mee de boodschap?

• Algemeen publiek

• Jeugdbeweging

• Scholen

• Wandelaars

• Tuinliefhebbers



Bestel gratis materialen

www.tekenbeten.be

http://www.tekenbeten.be/


Inspiratiegids Bevolkingsonderzoek 

Borstkanker
• Promotiematerialen

• Activiteiten

• Mammobiel

• Oktober = actiemaand 

bevolkingsonderzoek 

borstkanker

• Een activiteit organiseren?

Contacteer jouw 

regioverantwoordelijke 

van Logo Kempen



TAD: Bullshit Free Generation

• Opvolger Wedstrijd Rookvrije Klassen

• Kritische en weerbare generatie 

• Secundair onderwijs 

• 4 challenges (les, foto, actie, pers) 

• Inschrijven via www.bullshitfree.be

http://www.bullshitfree.be/


TAD: inspiratiegids voor 

jeugdhulpverleners 

• Praten over alcohol, drugs en 

gamen in de 

jeugdhulpverlening 

• Concrete gespreksmethodieken 

voor het begeleidingsproces 

met jongeren

• Voor jeugdhulpverleners, bv. 

medewerkers JAC, CLB, BJZ,…

• www.vad.be

http://www.vad.be/


TAD: 31 mei 

• Oproep tot rookvrije speelterreinen

• Draaiboek voor LB op www.generatierookvrij.be

• Bellen blazen! 

http://www.generatierookvrij.be/


Gezondheidsbeleid in Grobbendonk



Bedankt!



Logo Kempen

• Sectorverantwoordelijke Onderwijs

• Stafmedewerker Tabak, alcohol & drugs

• Regioverantwoordelijke Zuiderkempen 

jente@logokempen.be

Aanwezig op maandag VM, dinsdag en 

donderdag

• Coördinator Logo Kempen

• Sectorverantwoordelijke Bedrijven

wim@logokempen.be

mailto:jente@logokempen.be
mailto:wim@logokempen.be


• Sectorverantwoordelijke Zorg & Welzijn

• Stafmedewerker Geestelijke Gezondheid

• Regioverantwoordelijke Zuiderkempen

Lynn@logokempen.be

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag & 

vrijdag VM

• Stafmedewerker Beweging

& Vaccinaties

• Regioverantwoordelijke BalDeMoRe & 

Middenkempen

Birgit@logokempen.be

Aanwezig op maandag, dinsdag en

donderdag VM

mailto:Lynn@logokempen.be
mailto:Birgit@logokempen.be


• Medisch Milieukundige

• Regioverantwoordelijke Kempenland 

Ruth@logokempen.be

• Stafmedewerker Voeding

• Regioverantwoordelijke Kempenland 

Hanne@logokempen.be

Aanwezig op maandag VM, dinsdag en 

donderdag

mailto:Ruth@logokempen.be
mailto:lieselot@logokempen.be


• Sectorverantwoordelijke Lokale Besturen

• Stafmedewerker Valpreventie

& Bevolkingsonderzoeken

• Regioverantwoordelijke Middenkempen, 

Kempenland & BalDeMoRe

Lieselot@logokempen.be

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag & 

vrijdag

mailto:lieselot@logokempen.be

