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Gezonde Gemeente 

NAAM GEMEENTE 
 

 
 
 

Samenwerkingsovereenkomst Logo Kempen met Gezonde Gemeente [Naam Gemeente]  

 
Het lokale bestuur [naam] met zetel te [in te vullen], hier vertegenwoordigd door [schepen 
gezondheid: voornaam, naam en functie], [schepen sociale zaken: voornaam, naam en functie] en  
[ambtenaar gezondheid: voornaam, naam en functie] 
 
en  
 
het Lokaal Gezondheidsoverleg Kempen met maatschappelijke zetel  te Antwerpseweg 1A,  Geel, hier 
vertegenwoordigd door Pierre Goor. 
 
spreken voor de implementatie van het project ‘Gezonde Gemeente’ het volgende af:  
 
Artikel 1: voorwerp 
 
Deze samenwerkingsovereenkomst regelt na de ondertekening van het charter ‘Gezonde Gemeente’ 
te [plaats ondertekening] op [datum ondertekening] de concrete samenwerking tussen de [naam 
gemeente]  en Logo Kempen voor de implementatie van het project ‘Gezonde Gemeente’ dat tot 
doel heeft het ontwikkelen van een geïntegreerd en duurzaam lokaal gezondheidsbeleid.  
 
Artikel 2: inwerking en duur 
 
De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor de periode van 6 jaar. De overeenkomst 
treedt in werking op 28 maart 2019 en eindigt op 31 december 2024. 
 
Wanneer een van beide partijen ophoudt te bestaan, eindigt de samenwerkingsovereenkomst 
automatisch.  
 
Bij het verstrijken van de termijn van de samenwerkingsovereenkomst wordt de 
samenwerkingsovereenkomst niet stilzwijgend verlengd.  
 
Artikel 3: gezamenlijke engagementen  
 
De [gemeente] streeft met de inhoudelijke ondersteuning van Logo Kempen naar de realisatie van 
een geïntegreerd en duurzaam gezondheidsbeleid.  
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Deze vooruitgang zal jaarlijks worden getoetst met behulp van de 7 succescomponenten van de 
‘groeimeter’, een model met 5 groeistappen (van starter tot uitmuntend) en 7 componenten waarin 
de gemeente kan verbeteren. De kwaliteitsbevorderende samenwerking met het Logo zit verweven 
in de 7 componenten, deze zijn:  
 

- Langetermijnsvisie 
- Intersectorale samenwerking & netwerking  
- Burgerparticipatie 
- Capaciteit & bestuurskracht 
- Communicatie 
- De gemeente als voorbeeld 
- Een mix van acties  

 
Jaarlijks neemt de gemeente samen met het Logo deze groeimeter bij de hand om na te gaan hoe het 
gesteld is met de evolutie naar een geïntegreerd en duurzaam gezondheidsbeleid. 
 
Artikel 4: engagementen van het lokale bestuur 
 
Een gezondheidsambtenaar of verantwoordelijke gezondheid krijgt tijd en middelen om rond 
gezondheid te werken.  
 
Bij voorkeur wordt er een gemeentelijke stuurgroep en/of gezondheidsraad opgericht of onder het 
nieuwe bestuur verder gezet. Het lokale bestuur neemt de trekkersrol op binnen de stuurgroep en/of 
gezondheidsraad. De gemeentelijke stuurgroep/GZR kan in de loop van het project uitgebreid 
worden met andere lokale en/of bovenlokale partners op voordracht van de leden. De voorstellen 
die de stuurgroep/GZR formuleert, worden gezamenlijk door de partners, rekening houdend met 
elkaars draagkracht, uitgewerkt.  
 
Gezonde Gemeente krijgt een plaats in de Beleids-en Beheerscyclus 2020-2025.  
 
Artikel 5: engagement van het Logo 
 
Logo Kempen is jouw lokale partner bij het vormgegeven van een gedragen, lokaal 
gezondheidsbeleid. We vullen dit in door ondersteuning te bieden, maar nemen het eigenaarschap 
van het lokaal gezondheidsbeleid niet op. Dit laatste is de verantwoordelijkheid van het lokaal 
bestuur.  
 
De taken van Logo Kempen houden in:  

- dat Logo Kempen de gemeenten ondersteunt in het realiseren van een geïntegreerd en 
duurzaam gezondheidsbeleid 

- dat Logo Kempen de gemeenten ondersteunt in het opzetten van nieuwe lokale acties en 
lokale projecten 

- dat Logo Kempen deelneemt aan de stuurgroep en/of gezondheidsraad. Hierbij streeft Logo 
Kempen naar het jaarlijks tweemaal aanwezig zijn op één van deze overlegstructuren. 
Daarnaast organiseert Logo Kempen persoonlijk overleg met 
gezondheidsambtenaar/schepen gezondheid/schepen sociale zaken.  

- dat Logo Kempen wetenschappelijk onderbouwde materialen en methodieken aanbiedt 
- dat Logo Kempen drie keer per jaar regionale uitwisselingsmomenten organiseert voor 

deelnemende gemeenten, onder de vorm van het regionaal overleg. 
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Artikel 6: externe projectcommunicatie 
 
Bij elke actie binnen het project ‘Gezonde Gemeente’ wordt het logo ‘Gezonde Gemeente’ gebruikt 
op zoveel mogelijk communicatiedragers en worden de promotiematerialen ingezet. 
 
Elke actie uit het project ‘Gezonde Gemeente’ waarover met de pers gecommuniceerd wordt, 
gebeurt steeds met medeweten van elk van de ondertekenende partijen. 
 
Voor acties en projecten die in samenwerking met de ondertekenende partijen georganiseerd 
worden, wordt door de hoofdorganisator in de communicatie steeds verwezen naar deze 
samenwerking. Dit gebeurt met de vermelding ‘In samenwerking met [naam gemeente] en Logo 
Kempen.’ 
  
Artikel 7: interne communicatie 
 
[voornaam + naam] (medewerker Logo Kempen) is voor [naam gemeente] de vaste contactpersoon. 
Indien deze medewerker niet beschikbaar is kan men contact opnemen met volgende 
medewerker(s): 
[voornaam + naam]  
 
Artikel 8: financieel kader 
 
Kosten die verbonden zijn aan lokale acties en projecten zijn ten laste van [naam gemeente] 
Hieronder wordt verstaan: publicaties, mailings, onkostenvergoedingen externe sprekers, huur zalen, 
aanmaak promotiemateriaal… 
 
 
 
 
 
Opgemaakt in twee exemplaren 
 
te [plaats] op [datum]  
 
Voor het lokale bestuur 
 
Schepen gezondheid      Schepen sociale zaken 
 
 
Voor Logo Kempen, 
 
Voorzitter Pierre Goor       Coördinator Wim Woestenborghs             

                                                                  
   
 
 


