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Verslag  regionaal overleg 02 februari 2021 
Aanwezig / Afwezig / Bijlagen verslag :   
Locatie: ONLINE  10u00 tot 12u00     

 

PROGRAMMA: 

PLENAIRE GEDEELTE 

1. Week van de valpreventie (Lieselot ): Eén tegen allen, allen tegen vallen’ 
- Dit jaar organiseren we  in de week van 19-25 april 2021 een feesteditie. De 5 

Vlaamse provincies en Brussel gaan met elkaar de strijd aan om de titel van 
‘beste valpreventieprovincie van het jaar’. 

- Wat staat er te gebeuren? 
o Vanaf 22/02/2021 wordt er meer bekend gemaakt . 
o Op 19/04/2021 wordt het startmoment via een filmpje met een 

bekende Vlaming gepromoot.  
o Er kunnen sterren verdiend worden voor het aantal deelnemers + de 

origineelste ideeën.  
o Andere opdrachten lopen doorheen de hele week en er wordt een 

nieuwe BV opgevoerd per opdracht. 
o www.valpreventie.be/week -van-de-valpreventie 

- 4 opdrachten om sterren te verdienen 
o Evenwicht, spierkracht en mobiliteit versterken 
o Gezonde voeding die bevorderend werkt, bv. calciuminname 

verbeteren 
o Veilige omgeving creëren 
o Aangepast schoeisel dragen 

- De clash! Samen met LOGO Antwerpen en LOGO Mechelen werken wij aan: 
o Brochure voor burgers 

 Kan je publiceren in het gemeentemagazine, 
 mogelijkheid om te bestellen in de webshop van Logo 

Kempen. 
 Indien er gepersonaliseerde lay-out van lokale besturen 

opgenomen moeten worden, zullen ze in eigen beheer 
gedrukt moeten worden. Wij kunnen de standaard brochure 
in PDF aanleveren. 

o Infofiches voor intermediairen: een infofiche per risicofactor 
o Communicatiecampagne via sociale media 
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 Naar burgers: via de FB-pagina ‘gezonde Kempen’. Deze kan 
je ook delen in de eigen pagina van het lokale bestuur. 

 Naar professionelen: via de FB-pagina ‘Logo Kempen’. 
o Warme oproep van Lieselot om ons op te hoogte te brengen van 

jullie initiatieven. Ook dit jaar kan er een vliegende reporter ter 
plaatse komen. 

- Wat kan je nog bij ons aanvragen? De valpreventierally 
o Zet senioren op wandel tijdens de actieweek. 
o Vragen en beweegopdrachten 
o Digitaal verkrijgbaar: vragen, antwoordenboekje en invulfiche. 

 
2. de Geluksdriehoek (Lieselot) 

- Het model van de 10-stappen-campagne ‘Fit in je Hoofd’ verdween. Het 
materiaal mogen we niet meer gebruiken. Daarom werd in december 2020 
een nieuw model gelanceerd om de veerkracht te versterken ‘de 
Geluksdriehoek’ 

- Uitgangspunten: 
o Je ‘gelukkig voelen’ is iets wat je voor een stuk zelf kunt beïnvloeden. 
o Je hoeft niet altijd het perfecte geluk na te streven. 
o De geluksdriehoek is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. 

- Bekijk ook www.geluksdriehoek.be om meer materiaal en testen zelf te 
ontdekken. 

o Keuzelijstje om meer te ontdekken over geluk, veerkracht,… in 
verschillende levensmomenten (werkloosheid, ouderschap, verlies) 
en de mogelijkheid om aan te geven hoe jij je voelt bij stress, burn-
out,… De keuzemogelijkheden zullen nog uitgebreid worden . 

o Aan de hand van deze lijst kan je zelf aan de slag met verhalen, een 
filmpje, hulp, steun  of meer info te zoeken. Je kunt een dashboard 
maken, een persoonlijke pagina om uit te zoeken wat er goed of 
slecht loopt en wanneer. 

o Daarnaast is er een mogelijkheid tot E-learning adhv een filmpje van 
1.5 uur.  
 Ontdek bouwblokken van geluk, reflectievragen en korte 

opdrachtjes. 
 Voor burgers en professionals 
 Het filmpje is gratis. 

o Workshops: 
 Voor burgers : Er wordt gewerkt aan een nieuwe workshop ipv 

Fit in je Hoofd en training voor lesgevers. In maart kunnen we 
deze aanbieden. In de Zilverwijzer, Goed-Gevoelstoel en 
NoNok komen lichte aanpassingen met de afbeeldingen en 
benamingen van de geluksdriehoek.  

 Voor professionals: ‘de geluksdriehoek: wat en hoe?’. Deze 
duurt minimaal 2 u -  kostprijs € 300 voor social profit en € 450 
voor profit + verplaatsingsvergoeding. 

 Vraag: 

http://www.geluksdriehoek.be/
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 Welke is geschikt voor de collega’s in het 
gemeentehuis? Adhv de doelgroep kan met een 
LOGO-medewerker afgestemd worden welke 
workshop best aangeboden wordt.  

 Vermoedelijk worden de workshops ook digitaal 
aangeboden maar dit moeten we nog afstemmen met 
Gezond Leven.  

o Promotiematerialen verkrijgbaar bij LOGO of online: 
 Banner 
 Affiches 
 Folder 
 Postkaart (digitaal) 
 steekkaart 

- Lynn zal dit verder opvolgen. We laten zeker nog weten in welke vorm het 
aanbod beschikbaar is.  

- Fien Engels, IGP Middenkempen, Vosselaar, Beerse en Oud-Turnhout, voegt 
toe dat in de ELZ Middenkempen, ELZ Zuiderkempen, Vosselaar, Beerse en 
Oud-Turnhout de infosessie ‘veerkracht’ mee opgenomen is in het actieplan 
geestelijke gezondheid. Dit in samenwerking met CGG Kempen. Zijn er nog 
andere lokale besturen die hiervoor interesse hebben, neem dan contact op 
met uw IGP’er of regioverantwoordelijke van Logo Kempen. 
 

3. Warme dagen (Ruth) 
Warme zomers worden een terugkerend fenomeen dus wees voorbereid! Lokale 
besturen zetten steeds meer in op een hitteplan. Daarom de vraag van Ruth: 
 
Welk lokaal bestuur in de Kempen wil – met hulp van LOGO Kempen - een 
voortrekker zijn bij het ontwikkelen van een eigen lokale warmte aanpak? 
 
Wat wordt verwacht? 

- 1 lokaal bestuur dat in 2021 als pilootproject mee een acties wil uitwerken.  
- Een gezondheidsplan uitwerken waarin op een structurele manier acties 

uitgewerkt worden naar verschillende doelgroepen. (ouderen, 
jeugdbeweging, alleenstaanden,..). 

o Er kan gebouwd worden op acties die reeds eerder plaats vonden. 
o Er moeten niet ineens aan alle doelgroepen acties aangeboden 

worden. 
o Aan de hand van lokale cijfers kan bepaald worden waar de 

prioriteiten liggen en op welk gebied er noden zijn. 
 

 

 

 

 



4 
 

- Tijdlijn:  

 

- Wat mag je verwachten? 
 

 
 

- Heb je interesse? Contacteer ruth@logokempen.be of je 
regioverantwoordelijke voor 28/02/2021. 
 Martine Taelman, Schepen van Welzijn-voorzitter BCSD 

Gemeente Grobbendonk, gaf in de chat aan dat het lokaal bestuur 
interesse heeft om te fungeren als pilootgemeente. 

 
4. Kei awards (Hanne) 

- 3 jaar geleden starten we met de week van de Keigezonde Kempen waarbij  
wissel-awards worden toegekend die ieder jaar van eigenaar veranderen. 
We hebben het opzet lichtjes aangepast. 
 De Kei-awards belonen bijzondere initiatieven voor gezondheid en 

preventie die dit jaar plaats zullen vinden tussen 1 januari en 31 
december 2021. Dus de timing loopt over een jaar en geen week. 

 Ook initiateven die buiten de gezinskring liggen komen in 
aanmerking. 

mailto:ruth@logokempen.be
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 Om na te gaan welk initiatief voor welke award in aanmerking komt, 
kijk je best op de nieuwe website www.kei-awards.be. 
 Via de knop deelnemen kan je in 15 vragen jouw actie 

omschrijven. 
 In de verschillende tabbladen vind je meer toelichting. 

- Vraag: 
 Kunnen ook initiatieven ingediend worden door niet-lokale 

besturen, bv. een lokale chirogroep met een good-practice? Dit kan 
zeker. 
 

5. Varia 

Campagne VAD: Tournée Minérale 

- Start op 01 februari 2021 
- De focus ligt op de verschillende gelegenheden om te drinken en dit jaar is 

dit eerder op thuis drinken gebaseerd. 
- Doe mee met jouw gemeente. 

 

Praktische gedeelte: uitwisseling per ELZ in aparte chatrooms 

1. ELZ Baldemore 
Aanwezig: Hanne Ketelslagers, Hilde Mattheuwsen, Zjeen Reynders , Birgit 
Massagé, Lieve Loots en Anita Vandendungen 

2. ELZ Zuiderkempen 
Aanwezig: Jente Belmans, Greet Geudens, Katrien Laveren, Inne Hermans,  
Diane Berghmans, Priscilla Van Herck 

3. ELZ Kempenland 
Aanwezig: Ruth Lembrechts, Fien Engels, Hilde Vandenhoudt, Miraise 
Peeters, Marina Gys, Jasmina Van Ostaede, Sam Hufkens, Tinneke van den 
Broeck, Carolien Sysmans 
 Acties toelichten 2020 en hoe gaat het verder in 2021? 

 LB Merksplas, Carolien Sysmans: Door Corona werden alle 
acties vorig jaar opgeschort. Dementie stond op de agenda en 
wordt dit jaar opnieuw opgepikt. Uiteraard staat de 
bestrijding van corona nog steeds op het voorplan. 

 LB Turnhout: Sam Hufkens werkt samen met Bruno Buytaert 
aan de gezondheidsthema’s. Ook hier staat Corona vooraan 
om aan te pakken. Momenteel werken ze een duidelijk 
vaccinatie-communicatieplan uit waarin vooral 
communicatie naar de kwetsbare doelgroepen aandacht 
krijgt.  
Mentale gezondheid blijft belangrijk o.a. de 10-daagse van de 
geestelijke gezondheid, warme steden en relance covid-19. 
De stad biedt psychologische steun door op verschillende 
locaties een zitdag van een psycholoog te organiseren.   

http://www.kei-awards.be/
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Er wordt nog bekeken vanaf wanneer de reguliere werking 
terug kan opstarten op de oude manier of met nieuwe 
mogelijkheden.  

 Hilde Vandenhoudt, gezondheidsnetwerk Turnhout: Het plan 
om de werking van alle gezondheidsorganisaties in Turnhout 
onder te brengen in 1 platform staat nu op een laag pitje 
omdat corona voorrang krijgt. Dit wordt zeker nog vervolgd. 

 LB Arendonk maakt deel uit van een werkgroep  om de 
kwetsbare doelgroepen in COVID-19-tijd op te volgen, 
belangrijk voor contacttracing. Jasmina van Ostaede werkte 
zich in de thema’s van Rienel van Beurden in. In de pijplijn: 
10 000 stappen, fruit@work in de gemeente. 

 LB Vosselaar, Tinneke van den Broeck: In de planning staan: 
10 000 stappen, BOV ism met het OCMW verder bekend 
maken, rookbeleid, geestelijke gezondheid ism Fien Engels. 
Wat werd gerealiseerd in 2020: Quotes in het straatbeeld wat 
verbondenheid onder de burgers bevorderd heeft. 
Voor 2021 gaat LB Vosselaar samen met LOGO in september 
ihkv ‘kom op tegen kanker’ inzetten op sensibilisatie 
baarmoederhalskanker. 

 LB Oud-Turnhout, Miraise Peeters, Ook hier werden veel 
initiatieven afgelast of verzet naar het volgende jaar. Ism 
met Fien Engels werden de rookvrije zones en mentaal 
welbevinden bekeken. Hierbij de oproep naar alle 
organisaties die werken aan mentaal welbevinden om een 
platform te maken om acties te sprokkelen en gelukspuntjes 
op te lijsten. 
Realisaties: gezond gezind ism de stadsregio 
 Wat is dit? In het kader van de actieweek Keigezonde 

Kempen (KK) besloot de stadsregio om de krachten te 
bundelen om acties naar gezinnen toe te organiseren 
en te registreren voor de awards van de KK. Meer 
weten: www.gezondgezind.be 

BOV en 10000 stappen 

o Hoe worden vergaderingen gevoerd/opgevolgd? 
 LB Merksplas: digitaal vergaderen in de werkomgeving gaat 

ondertussen goed maar in werkgroepen met individuele 
burgers verloopt dit moeilijk. LB Merksplas vindt de input 
van de burgers belangrijk. Daarom staat de uitvoering van de 
plannen op een laag pitje.   

 LB Oud-Turnhout: het is van november geleden dat de GZR 
nog samenkwam. In de planning staat een nieuwe datum nu 
in februari.  

 LB Vosselaar: de gezondheidsraad gaat online door. 

http://www.gezondgezind.be/
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o Vraag van Fien Engels: Er zijn nog verschillende gemeenten o.a. 
Turnhout, Merksplas en Arendonk waar de werking van IGP nog niet 
ingebed is. Is het nodig dat Fien de actieplannen, die nu beter 
gefinaliseerd zijn, voorstelt in deze gemeenten? 
 LB Turnhout: Bij de eerste voorstelling was er vanuit de stad 

geen zicht op de meerwaarde van extra financiële input in de 
werking van IGP. Nu de actieplannen uitgeschreven zijn, is er 
meer gespreksruimte.  

 LB Merksplas: De vraag werd al voorgelegd op het platform 
‘Noorderkempen werkt’ maar er is nog niets concreet 
opgenomen. Carolien informeert verder of er belangstelling 
is. 

 LB Arendonk sprak nog niets concreet af en ging in op het 
voorstel van Welzijnszorg Kempen. Via WZK hoorden ze dat 
CGG middelen ter beschikking kan stellen om aan geestelijke 
gezondheid te werken.  Ook Marina en Jasmina volgen dit 
verder op. 

 Fien geeft aan dat het actieplan voor de komende jaren af is. 
Dit maakt de werking van IGP concreter. Er is ruimte om ook 
de noden van de resterende gemeenten te bespreken. 

Ruth rondt af en wenst iedereen een fijn, gezond werkjaar. 

4. ELZ Middenkempen 
Aanwezig: Lieselot Wynants, Martine Taelman, Gerda Peeters, Kim 
Geentjens, Carla Cambré, Priscilla Geluykens, Charlotte De Grauwe, Laurette 
Janssens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


