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 Verslag  regionaal overleg 14 december 2017          
 

Aanwezig / Afwezig / Bijlagen verslag :  http://logokempen.be/content/over-logo-kempen 

Locatie: Turnhout: vergaderzaal VCLB: 9u30 tot 12u00     

 

PROGRAMMA: 

1. Kwartiermaken 

2. Week van de Keigezonde Kempen 

3. Tiendaagse Geestelijke Gezondheid 

- Evaluatie 2017 

- Vooruitblik 2018  

4. Tournée Minérale  

5. 10.000 stappen clash  

6. Participatiecijfers bevolkingsonderzoeken 

7. Verkiezingen 2018: Partij Gezonde Gemeente  

8. Varia 

 

 

1. Kwartiermaken: Leen Dams, netwerk CGG Kempen en LZ (lange zorg)-team 

- Het LZ-team ontwikkelde het project: ‘Kwartiermaken’. Oorspronkelijk is dit een militaire term die 

aangeeft dat er een domein wordt vrijgemaakt. In deze context betekent het: een gebied vrij maken 

voor mensen met een psychiatrische beperking.  

- In de 3  subregio’s: Turnhout, Herentals en Geel werden 3 LZ-medewerkers deeltijds, naast de 

reguliere werking, voor het project vrijgesteld. 

- Waarom?: Aansluiting vinden bij verenigingen, bij anderen is enorm belangrijk maar soms gaat 

meedoen niet vanzelf. De weg vinden in het aanbod is niet evident. De drempel is te hoog, bv. de 

kostprijs, de locatie,…. Het aansluiten door ‘het anders zijn’ is moeilijk. Aansluiting vinden, betekent 

vaak een verbetering van de levenskwaliteit. 

- In kaart brengen betekent enerzijds ervaringsdeskundigen aan het woord laten waarom iemand niet 

of moeilijk in een systeem van een vereniging geraakt en anderzijds met inzet van 

gezondheidsconsulenten bevragen wat er nodig is.  

• Welke initiatieven zijn er al? 

• Hoe kunnen mensen in verbinding worden gebracht? Bottom-up, in kleine groepen, 

organisatoren enthousiast maken om mee in het initiatief te stappen. 

• Waar liggen de noden op vlak van ontmoeting en vrije tijd? 

• Zoeken naar duurzame samenwerkingsinitiatieven = een lopend proces. 

• Herstelacademie: Functie 3-werkgroep: activering 

• Toegankelijkheid: wat maakt de drempel laag? Een begroeting elke dag, werkt verbindend. 

- Warme oproep: ontmoeting en vrije tijd 
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• Voor het nemen van initiatieven, bv. netwerktafels, speeddating, bekendmaking project 

Kwartiermaken. 

• Om projectmedewerkers te informeren over bestaande of nieuwe initiatieven. 

• Voor het stimuleren van verbinding tussen bestaande initiateven en GGZ. 

- Contact:  

• Leen.dams@ggzkempen.be – 0473 83 11 06 (regio Geel) 

• Ils.verstraelen@ggzkempen.be - 0492 27 27 90 (Regio Turnhout) 

• Katrien.cuyvers@ggzkempen.be – 0491 86 17 70 (regio Herentals) 

 

- Vragen? 

• Vrije tijd en cultureel aanbod openstellen in de gemeente. Er zijn wel initiatieven maar niet altijd 

specifiek op psychiatrische patiënten (PP). Wel bij Dinamo in Turnhout 

https://dinamo.warande.be/. Zij vermelden ook duidelijk de gewone tarieven en de betaling via 

vrijetijds (Uit)-pas. Pioneer in Mol is een ander voorbeeld. 

• Verenigingen kunnen wel bekend zijn maar verkleint dit werkelijk de drempel?  

        Leen Dams vraagt of er effectief medewerkers/deelnemers van de organisatie aangeduid 

kunnen worden om een brug kunnen te  vormen tussen ‘Kwartiermaken’ en de organisatie. 

Maria Goossens stelt dat er genoeg vrijwilligers zijn voor de opvang van om mensen op te 

vangen. 

• Opmerking Beerse: Wordt geestelijke gezondheid specifiek opgenomen in de verwijsbrief voor 

BOV, beweging op verwijzing? In de verwijsbrief (zie ook verslag op de website) worden 

volgende aandoeningen opgenomen: 

➢ Angststoornis 

➢ Milde, matige en ernstige depressie 

➢ Burn-out, stress, psychosomatische klachten 

➢ slaapproblemen 

• LOGO gaat contactgegevens van de beweeg-coachen en de gegevens van Leen bezorgen. 

• Een ander voorbeeld van bruggenbouwen. In de bib van Geel is gratis koffie verkrijgen  en je zit 

warm in de winter. Dit was een mooi aanbod maar gaf overlast in de bib. De coachen 

bemiddelen dan, bouwen een brug tussen het personeel van de bib en PP. 

• Idem in een hobbyclub in Mol. Deelname is gratis maar koffie is tegen betaling verkrijgbaar in 

het verbonden café. 

• Merksplas informeert of er ook een team ingezet kan worden voor een soort buurtbinding in 

een cluster van bejaardenwoningen waar het moeilijk is om toe te treden in de kleine 

woongroep. +65 is een ander team (psycho-geriatrische richting in Geel). 

Arendonk kaart ook de problemen aan in de seniorenresidenties in Arendonk. Het is duurzamer 

om in deze gevallen het ouderen-team te contacteren dan een interventie van de politie te 

vragen.  

• Turnhout zoekt ook een mogelijkheid om de jongeren bij het verenigingsleven te betrekken. De 

focus van ‘kwartiermaken’ ligt bij personen tussen 18-65 jaar.  

• Buddy-systeem werkt goed, bv.CM-ziekenzorg en CGG, maar de vraag is groter dan het aanbod. 

• Vrijetijdsdienst OPZ heeft veel vrijwilligers die mee willen gaan wandelen. 

• Suggestie: Hoplr: privaat buurtnetwerk 

 

 

 

 

mailto:Leen.dams@ggzkempen.be
mailto:Ils.verstraelen@ggzkempen.be
mailto:Katrien.cuyvers@ggzkempen.be
https://dinamo.warande.be/
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2. Week van de Keigezonde Kempen van 1-7 maart 2018 

- Plan een actie en registreer deze op www.gezondekempen.be 

• Wij delen alle activiteiten. 

- Verspreid promotiematerialen: 

• Gratis: flyer 

- Deel jouw tip: “Wat is jouw geheim voor een keigezond gezin?” 

• Laat iemand uit jouw gemeente een blog schrijven. 

• Doelgroep is beperkt van 1-12 jaar. Het zou mooi zijn dat ouders, grootouders uit die doelgroep 

ideeën delen. Ook ouders met oudere kinderen kunnen hun ervaringen delen. 

• Hoe kunnen gemeenten een oproep doen via facebook? Wij lanceren de oproep en de 

gemeenten kunnen deze dan delen. 

• We zoeken ook nog bekende mensen, ambassadeurs en boegbeelen uit de Kempen om een tip 

te delen. 

- Complimentenlintjes bestellen 

• €12 voor set van 80 lintjes (8 verschillende versies) 

• Complimentenboom: 20 € via ‘tWijgje - contactgegevens ’t Twijgje: 

diane.geerts@beschutwonenkempen.be 

• De grote boom is een ontwerp van ‘trash-design’, kringloopwinkel Geel. 

- Volg ons op facebook en instagram: Like en deel:  “Keigezonde Kempen” 

- Slotmoment op 7 maart 2018 13-17u  

Wat? 

• Mensen in de kei-ker zetten door 3 awards uit te reiken. 

➢ Hoe? Laat ons weten welke activiteit je voor eigen publiek organiseert. 

➢ Formulieren terugsturen voor 22/02/2018 

➢ Kempenaren kunnen kiezen welk evenement wint. 

✓ Keigoede samenwerking: bv stad Turnhout stigma doorbreken samen met 

verschillende partners 

✓ In de kijker: evenement organiseren met een leuke promotie: bv Stoppen met roken 

in Arendonk – filmpje met bekende Arendonkenaar. 

✓ Out of the rocks: nieuwe activiteit: bv Herentals: ‘fit met je kind’ – workshop naar 

ouders over gezonde voeding en combinatie met proefkampioen naar kinderen toe 

• Uitreiking door de boegbeelden. 

• Promofilmpjes worden nog verspreid. 

• Slotmoment wordt ism Thomas More in Turnhout georganiseerd en bestaat uit een 

professioneel programma waarvoor 2 sprekers aangetrokken werden en een gezinsprogramma. 

➢ Sprekers: Stien Vandierendonck: ‘Hoe scoren onze gezinnen op gezondheid? Maak mee 

het vershil’. – Binu Singh, Kinder- en jeugdpsychiater KU Leuven: ‘Hoe houden we de 

gezinnen van morgen gezond?’ 

➢ Gezinsprogramma: Workshops olv de studenten ‘sport en beweging’ , een gezonde 

beurs met o.a: het CM-beweegparcours, Hidrodoe, de Shake-Racer,… en een gratis 

Goodie Bag voor iedereen. 

• Vragen:  

➢ Chris Van Gils komt met 3 kleinkinderen. Moet zij inschrijven? Indien je geen lezing 

volgt, moet je niet inschrijven. 

➢ Hoe wordt dit naar gezinnen gecommuniceerd? In de Turnhoutse scholen worden flyers 

verspreid. Via facebook , smartschool kan een digitale folder verzonden worden  naar de 

gemeenten/scholen.  

http://www.gezondekempen.be/
mailto:diane.geerts@beschutwonenkempen.be
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➢ Ook scholen kunnen een award winnen. 

➢ Gemeente Herenthout last een minibusje in naar het slotmoment zodat ook mensen uit 

kansengroepen kunnen deelnemen.  

 

3. Tiendaagse Geestelijke Gezondheid 

- Terugblik 2017: 

• In 22 van onze 27 gemeenten gingen samen meer dan 60 activiteiten door.  

• De inspiratiegids werd door veel partners geraadpleegd. Vernieuwend aanbod opnemen, werkt, 

bv. theatervoorstelling ‘Geluk op grootmoederswijze’ was in 2017 een succes. 

• Samen naar buiten komen met de boodschap ‘samen veerkrachtig’ maakt ze sterker. Dank voor 

de registratie op www.gezondekempen.be en via deze weg op www.samenveerkrachtig.be. 

- Vooruitblik 2018 van 1-10:10/2018 

• We werken opnieuw met de boodschap ‘Samen veerkrachtig’, met de nadruk op 

destigmatisering. 

• Wil jij meewerken aan het doorbreken van het stigma rond psychische problemen in 2018? We 

ontvingen 2 projectsubsidies die aangewend worden voor: 

➢ € 10000 voor hulpverleners voor een gratis vorming in 2018 ‘Hoe gek communiceer 

jij?’. Deze vorming is bedoeld voor teams van mensen die werken met een 

psychiatrische aandoening maar ook voor OCMW-medewerkers die in contact komen 

met deze groep. Zie ook de folder ‘Goed gek’ http://logokempen.be/content/hoe-gek-

communiceer-jij.  Organiseer een gratis workshop op maat van jouw team. Info: 

Inge.Vankerkhoven@opzgeel.be  

➢ Vanuit CERA: € 2160 voor acties naar burgers toe. Lynn stelt acties voor ihkv 

verbindingen leggen tussen mensen, stigma’s doorbreken. Hiervoor kunnen de 

complimentenbandjes en buttons gebruikt worden en mogelijk nieuwe materialen.  

✓ Volksspelen en infostand bemand door ervaringsdragers en hulpverleners. 

✓ Slogans op de ramen (die van bond zonder naam zijn gratis) 

✓  Soep met babbeltjes.  

• Ondersteuning: 

➢ Brede communicatie in gans de Kempen 

➢ Draaiboek 

➢ Gratis materialen 

Doe jij mee? Mail lynn@logokempen.be voor 15 maart 2018. 

• Vragen: Tinne van gemeente Beerse merkt op dat de planning samen loopt met de 

verkiezingscampagne. Uit ervaring blijkt dat in die periode gezondheidscampagnes vaak aanzien 

worden als verkiezingsstunt en gemeden worden.  

De actie rond destigmatisering kan ook op een ander moment gehouden worden. Laat gewoon 

weten of je 1 van de campagnes wilt uitwerken, in welke periode en welk materiaal de voorkeur 

heeft.  

• Soep met balletjes is geen éénmalige actie en moet gestructureerd opgenomen worden in 

buurtwijken. Dit kan kaderen in buurtproblemen oplossen door stigma te doorbreken. 

 

 

http://www.gezondekempen.be/
http://logokempen.be/content/hoe-gek-communiceer-jij
http://logokempen.be/content/hoe-gek-communiceer-jij
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4. Tournée Minérale 2018 

- De website is gebruiksvriendelijker gemaakt. TM is een Belgische campagne. Je kunt aansluiten bij 

team ‘Gezonde Kempen’. 

- Naast een toolbox voor professionelen is er nu ook een toolbox voor horecazaken om een alternatief 

aanbod in de kijker te zetten. In de toolbox voor professionals vind je teksten om de actie bekend te 

maken bij een ruimer publiek. 

- Materiaal 

• Pins en armbandjes zijn enkel voor deelnemers bestemd en kunnen bij LOGO Kempen 

besteld worden. De laatste exemplaren voor onze regio gaan snel de deur uit.   

• Folders en affiches bestel je bij VAD. 

- Verschillende gemeenten nemen deel. Registreer jouw actie op www.tourneeminerale.be 

- Vragen: 

• Hoe weet je of iemand effectief deelneemt? 100 % ben je nooit van de deelname maar 

iemand die geen interesse heeft in de campagne zal niet snel een pin dragen. 

 

5. 10.000 stappen clash  

- Vernieuwde editie: In samenwerking met een communicatiebureau werd de campagne in een nieuw 

jasje gestoken. 

• Nieuwe website: december 2017 

• App met rechtstreekse connectie met account 

• Promotiemateriaal: levering einde maart 2018 

- Timing:  

• Periode clash: 1-31/05/2018  

• Inschrijven kan tot begin februari 2018 via https://www.gezondleven.be/projecten/10-000-

stappen 

- Wat op nationaal vlak?  

• Boegbeeld: Sven Ornelis 

• Bekendmaking via een persbericht en -conferentie. 

• Aanbod gratis materiaal: flyers en affiches - Facebook en website, promotiefilmpjes – 

krijtverf boodschappen op straat 

• Vlaamse partners zoals Vlaams Ziekenfonds, apothekers,… 

- Wat op lokaal niveau?  Meedoen kost niets, zelfs geen moeite! 

• Met zeer weinig inspanning en kosten een mooie campagne lanceren in de Kempen. 

• De volgende gemeentes gaven hun deelname al door:  Dessel, Lille, Geel, Mol, Arendonk 

• Als gemeenten niet instappen, kunnen deelnemers uit die gemeenten zich ook niet 

registreren. 

- LOGO Kempen: 

• De informatie wordt via de gezondheidscoördinator ook bezorgd aan de sportdiensten 

• Elke gemeente kan 1 stappentellerkoffer gratis ontlenen (20 stuks/koffer) 

• Is er ook een app-stappenteller? We zijn hier nog niet van op de hoogte. 

• Probleem: de actie vindt plaats in mei en de planning is al een half jaar klaar. 

 

6. Participatiecijfers bevolkingsonderzoeken 

- Bekijk de participatiecijfers van jouw gemeente op https://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/ 

- We missen toch nog altijd 1/3 van de mensen uit de doelgroepen die kunnen meedoen. 

- Contact. Birgit@logokempen.be 

https://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/
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7. Verkiezingen 2018: Partij Gezonde Gemeente  

- Fasen 

• Fase 1 (2017-2018) van nu tot aan de verkiezingen: Lokale partijen inspireren en ondersteunen 

om in hun partijprogramma’s aandacht te besteden aan gezondheidsbevordering en 

ziektepreventie en dit op meer integrale wijze. 

• Fase 2 (2018-2019): Lokale besturen ondersteunen bij het formuleren van doelstellingen en 

acties rond gezondheidsbevordering en ziektepreventie in hun meerjarenplan. 

• Fase 3 (2020-2025): Lokale besturen ondersteunen bij kwaliteitsvolle realisatie en evaluatie 

van hun doelstelllingen. 

- Strategie: werk maken van ‘health in all policies’: gezondheid maximaal linken aan bestuurlijke 

thema’s en levensdomeinen.  

- Projectorganisatie en draagvlak: 

• Lead: Vlaams Instituut voor Gezond Leven (VIGL) 

• Werkgroep en stuurgroep: VIGL, VAD, CLP en Bestuurswetenschappen UGent, LOGO’s, K & G 

• Onderschrijving campagne door: Domus Medica, Kom op tegen Kanker, Socialistische 

mutualiteiten, SENSOA, Eetexpert, Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie,… 

- Inhoud programma, ingedeeld in 6 domeinen  

• Zorg- en welzijnsvoorzieningen 

• Gezonde publieke ruimte 

• Gezonde wijk 

• Gezond wonen 

• Gezondheid en veiligheid 

• Gezond klimaat 

- Op de website www.partijgezondegemeente.be en in het partijboekje vind je per domein: 

• Een speerpunt 

• Kerncijfers 

• Concrete acties 

• Lokale praktijken  

• literatuur 

- Wij verdelen folders in gemeente en OCMW aan schepenen gezondheid, gezondheidscoördinator, 

burgemeester en OCMW-voorzitter. 

- Opmerkingen 

• Partijprogramma bezorgen aan burgemeester, schepen gezondheid en OCMW-voorzitter 

EDDY.VERBRAEKEN@OCMWMOL.BE 

• Timing oplevering is laat. Vanaf december worden de programma’s gemaakt door de 

politieke partijen.  

• Alle koepels hebben dit programma ontvangen. Het volledige programma vind je op 

http://www.partijgezondegemeente.be. Binnen de gemeente kan het dan aan alle partijen 

verspreid worden. 

• Is er een link gemaakt naar meetbare indicatoren bv. in het kader van publieke ruimte? Er  

komt een nieuwe contactpersoon, de gegevens worden zo snel mogelijk bezorgd. 

• Voetgangerscirkel: wegen naar bakker en bank laagdrempelig maken voor oudere bewoners 

in een stad. Bv in Mol werd een rode loper gelegd op plaatsen waar veilig oversteken 

mogelijk is. 

 

mailto:EDDY.VERBRAEKEN@OCMWMOL.BE
http://www.partijgezondegemeente.be/
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8. Varia 

- 5 bureau-onderleggers/gemeente voorzien. Indien je er meer wenst, laat het ons weten. De overschot 

wordt later verdeeld. 

- Belangrijke data 2018 

o Slotmoment Week van de Keigezonde Kempen 

➢ Woe 7 maart 2018 van 13-17u 

➢ Thomas More Turnhout 

o Regionaal Overleg 

➢ Do 29 maart 2018 van 9u30 tot 12u00 

➢ Zaal Expo, CC De Werft, Geel  

o Regionaal Overleg 

➢ Di 5 juni 2018 van 9u30 tot 12u00 

➢ VCLB, Turnhout 

o Regionaal Overleg 

➢ Do 27 september 2018 van 9u30 tot 12u00 

➢ Vlinderzaal, Welzijnszorg Kempen, Geel 

o Regionaal Overleg 

➢ Di 18 december 2018 van 9u30 tot 12u00 

➢ VCLB, Turnhout 
 

 


