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Regionaal overleg
18 mei 2021

WELKOM

Agenda

• Welkom

• Warme dagen

• Geestelijke Gezondheid

Pauze

• Gezondheidsenquête: info & ervaring Rijkevorsel

• Generatie Rookvrij in de Kempen

• Bullshit Free Generation

• Varia:
• Spandoeken Gezonde publieke ruimte

Diane Bergmans - Herselt

Zjeen Reynders - Balen Margriet Blockx - Retie
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Ria Hermans - Geel

Nancy De Bie - Balen

Foto: Tommy Maes (Nieuwsblad)

Lut Hermans - Retie

Foto: VRT news

Bart Michiels - Herentals

Waar kijk jij naar uit deze zomer?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.
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Warme Dagen

Hoeveel waarschuwingsfases of warmteperiodes waren er in 
2020?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

In 2020 werd voor de eerste keer de alarmfase voor hitte en 
ozon geactiveerd. Waar of niet waar? 

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

Hoeveel % oversterfte was er deze zomer in Vlaanderen tijdens 
de tweede warmteperiode ?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

2020 was het warmste jaar sinds de metingen in 1833. Waar of 
niet waar?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.
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Hinder

Huiduitslag

Zonneslag

Gezwollen 

ledematen
Uitdroging

Hittekrampen

Uitputting

Hitteberoerte

Extra kwetsbaar

Tijd voor … actie!

• Waakzaamheidsfase: 15 mei tem 30 september

• Waarschuwingsfase: op basis van weersvoorspellingen

COMMUNICATIE
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Vul de tekst op de affiche aan: "Veel zon, denk aan ..."

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

Algemeen, kinderen, ouderen, sporters

Affiches:

NIEUW: Drankkaarten:

Scheurblok of postkaart

Retie

Folder:

Beerse

Beerse

NIEUW:
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Digitale schermen:

• Clearchannel City Play

Digitale materialen:

• Flyers, facebookposts, afbeeldingen, artikels, …

Campagnematerialen bestellen (gratis):

https://www.warmedagen.be/gratis-campagnemateriaal

ACTIES

Scholen

Kinderopvang WZC

NIEUW:

• Leidraad voor thuiszorgwerkers en mantelzorgers 

• Nog in opmaak:
• Flyer voor thuiszorgwerkers

• Presentatie van leidraad

• Leidraad voor telefoongesprekken
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https://www.warmedagen.be/gratis-campagnemateriaal
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Bron: hln.be

Bron: hln.be

Turnhout

Gezondheidsplan:

Aandachtspunt:

Organiseer je een actie? 

Registreer en maak kans op een KEI-award!

https://www.kei-awards.be

Samen werken we aan 
een gezonde zomer!
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https://www.youtube.com/watch?v=l89hlpQcTX0&t=8s&fbclid=IwAR3JifQ3oYsMapfX07NMWdW2V4FXCMYL3vuJ1oZgQMUkKV2e6Tk3a_DmgVU
https://www.kei-awards.be/
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Geestelijke 
Gezondheid

Wat mis jij het hardste tijdens corona?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

Wat mis je het hardst tijdens corona?

SOCIALE VERBONDENHEID

10-daagse Geestelijke Gezondheid (GG)

• 10 oktober is Werelddag van de Geestelijke Gezondheid

→ bewustwording geestelijke gezondheid

→ noden aankaarten

→ stigma doorbreken

• Vlaanderen: 1 tot 10 oktober

→ Belang van sociale verbondenheid 

→ 1 actie centraal voor meer bewustwording: 
bankenacties

10-daagse GG
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10-daagse GG: Wat kan jij doen? 10-daagse GG: inspiratie

• Project bankdirecteurs
• Buurtbewoner is 

verantwoordelijk voor een bank

• Oppoetsen

• Bankmomenten organiseren 

• BuurtBabbelBank
• Uit te lenen bij gemeente

• ‘Buurten buiten laten buurten’

10-daagse GG: inspiratie

• Vraag-me-alles bankje
• Bord erbij met spelregels

• Impulsief en boeiende sprekers 
uitnodigen  

• Silhouetten op bank
• ‘Voel jij je soms alleen? Blijf er 

niet mee zitten.’

• Verwijzing naar Awel en Tele-
onthaal

• Eenzaamheid aankaarten

10-daagse GG: inspiratie

• Gevelbankjes
• Groepsaankoop

• Personaliseren met quote

• Wedstrijd

• Bank-Contact
• Specifiek aandacht voor 

buurtbewoners met buitenlandse 
herkomst

• 1 weekend: iedereen uitnodigen 
op hun bank voor een drankje en 
extra activiteit

10-daagse GG: inspiratie

• Beweegbank
• Ruimte voor ontmoeting en 

bewegen

• (Banken)wandelingen
• Warme Williamwandeling

• Wandelquiz

• Te Gekke Veertocht

Bestel jouw bankhangers voor 1 juli

• A5 forex, 3 mm
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Bankhangers Communicatie

• Registreer jouw activiteit op Uit in Vlaanderen en voeg het 
label ‘samenveerkrachtig’ toe.

• Sociale media: #samenveerkrachtig

• Voorbeeldberichten en –teksten in inspiratiegids

1-10 oktober in Vlaanderen

• Als veel partners hun krachten bundelen zijn we sterker:

Wie doet wat

Vlaamse Logo’s, Gezond Leven, 

Steunpunt Geestelijke Gezondheid, Te 

Gek!?

Organisatie 10-daagse GG

Wandelsport Vlaanderen Veertochten

Te Gek!? Aftrap jaarcampagne depressie

www.zukzuk.be Online cultuur- en ontmoetingsevent 

met als doel mensen offline te laten 

samenkomen

1-10 oktober in Vlaanderen

En 150 lokale dienstencentra

Graag jouw mening Materiaal geestelijke gezondheid

• Materialen waar www.fitinjehoofd.be op stond zijn uit stock
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http://www.zukzuk.be/
http://www.fitinjehoofd.be/
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Welke materialen wil jij in de toekomst nog kunnen bestellen?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

Warme William in de Kempen

• Iemand die écht luistert

• Mascotte van warme steden en gemeenten

• Campagne om kwetsbaarheid bespreekbaar te maken in een 
veilige omgeving

Verover de wereld
Begin met de Kempen

Idee 1: Warme William on tour

• Rondgang door de Kempen: life, via videoboodschap,…

• Challenge voor elke gemeente

• Prijs

• Ev. Kempens start- / afsluitmoment

Idee 2: “De stoel”

Idee 3: Warme (William) cadeautjes zwerven 
rond #zwerfgoed
• Cadeautjes verstoppen in de straten → Tip op Facebook

• Vinden = houden én een oproep om zelf iets te verstoppen

Hoe wil jij Warme William bekend maken?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.
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Workshop geluksdriehoek

• Geluk zit in een klein driehoekje
• 3 uur

• Interactief

• Deelnemersboekje

• Fysiek (max. 20 pers) of online (max. 10 pers)

• Dankzij korting van Avansa Kempen slechts €50

Lokale 
gezondheidsenquête

Ontdek hoe het staat met de gezondheid van de 
inwoners in jouw gemeente!

• Vragenlijst gezondheid 
• Vragen over o.a. lichaamsbeweging, voeding, alcohol- en tabaksgebruik, 

geestelijke gezondheid, mondgezondheid, omgeving (bv. lawaai, toegang tot 
groen,…)

• Vragenlijst kan je online bekijken

• Vragen kan je niet aanpassen

• Representatieve steekproef getrokken uit het Rijksregister door Statbel
• Leeftijd

• Geslacht

• Statistische sector

• 1000 ingevulde vragenlijsten nodig

• Waves
• 1ste wave:

• 1500 brieven verstuurd door Sciensano met 
online link naar vragenlijst

• Na 2 weken een herinneringsbrief met online link 
en gedrukte vragenlijst die men gratis kan 
terugsturen.

• 2e wave

• 7 deelnemende gemeenten in 2020-2021, zij 
hadden telkens 2 waves nodig.
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Draaiboek

Hierin staan duidelijk de taken Sciensano, het LB en Logo Kempen

• Taken LB:
• Communicatieluik: Via infomagazine, website en facebook. Hiervoor zijn 

teksten beschikbaar.

• Bekendmaken van de resultaten.

• Vragen en problemen bij inwoners opvangen.

• Kostenraming op einde van het draaiboek.

Alle documenten (Draaiboek, vragenlijst, voorbeeldbrief, rapport met 
resultaten…) kan je online bekijken via Lokale gezondheidsenquête | Logo 
Kempen .

Praktisch 

• Iedere gemeente kreeg een brief van Sciensano.

• Inschrijven van 2 april tem 15 juni.

• Beperkt aantal LB kunnen deelnemen, volgens volgorde inschrijven.
• Kempen: Herentals bij de eerste 15

• Maart 2022: Nieuwe inschrijvingen mogelijk! Gemeenten die nu niet 
meer bij de eerste 15 zijn, mogen dan als eerste starten.

Rijkevorsel 
aan het woord

Generatie
Rookvrij
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https://logokempen.be/content/lokale-gezondheidsenqu%C3%AAte
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Bullshit Free
Generation

Tabakspreventie in het onderwijs

• Tabaksgebruik bij jongeren is voor het eerst in 10 jaar niet 
gedaald

Tabakspreventie in het onderwijs

• Tabaksgebruik bij jongeren blijft hoog

Tabakspreventie in het onderwijs

• Tabak blijft de schadelijkste drug ter wereld

• Tabak is na heroïne en crack de meest verslavende drug ter 
wereld
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Bullshit Free Generation

• Veel fabels over roken waardoor jongeren blijven roken

➔ Een kritische, weerbare, 

rookvrije generatie

Bullshit Free Generation

• Wat: tweejaarlijkse secundaire scholencampagne 

• 4 challenges + prijzen
• Bewustmaken van fabels

• Eigen mening vormen over roken

• Weerbaarheid versterken

• Rookbeleid op school, met inspraak van personeel én leerlingen

• Wanneer: schooljaar ‘21-’22
• Tot 30/11: inschrijven en voorbereidingen

• Tussen kerst- en paasvakantie: challenges

• Na paasvakantie: prijsuitreiking, evaluatie, bijsturen

www.bullshitfree.be

• Kijk welke scholen er al meedoen:

www.bullshitfree.be

• Communicatiematerialen, lesondersteuning

• Stimuleer jouw scholen om nu al 
(voor) in te schrijven

Varia

Gezonde Publieke Ruimte

Spandoeken: 170 cm x 87,5 cm

Nieuwe materialen in de webshop (gratis ontlenen)
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http://www.bullshitfree.be/
http://www.bullshitfree.be/
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Plakkaten (forex): 
85 cm x 44 cm

VOEDING

BEWEGING

STILTE

ALGEMEEN

GENERATIE ROOKVRIJ

LUCHTKWALITEITMENTAAL WELBEVINDEN

HITTE

BEWEGING

                             

                       

              
          

Volgende regionaal
overleg
Donderdag 30 september, 
voormiddag

www.logokempen.be
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