
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



• Eén doel: Krachten bundelen en gezondheid en 

preventie lokaal samen op de kaart zetten. 

• Gedeelde en gedragen inzet 

• 26 partners uit gezondheids- en welzijnslandschap  

• Eén actieweek: 1 tot 7 maart 2018 

• Doelgroep: jonge gezinnen 

 



Doelgroep jonge gezinnen  

Waarom gezinnen: 

o Doelgroep gezinnen is ‘ hoeksteen ‘ in Beleidsnota 2014 – 2019 minister Jo Vandeurzen.  

o Strategische Doelstelling 3:  “We versterken de ondersteuning van gezinnen door 
essentiële elementen van het Vlaamse gezinsbeleid beter op elkaar af te stemmen “  

o Oprichting Huis van het Kind voor laagdrempelige gezinsondersteuning ( waaronder 
preventief gezondheidsbeleid )  

o “ Jong geleerd is gedaan “ : Investeren in gezondheidsvaardigheden kinderen begint bij 
ouders en familiecontext rond het gezin. Niet enkel traditionele gezinssamenstellingen : 
alleenstaanden, holebi’s , nieuw - samengestelde gezinnen, …  

o Breder dan enkel gezinnen ook de grootouders , familie wordt mee betrokken  

 

Waarom tot 12 jaar: 

o Tot lagere schoolleeftijd. Afbakening is nodig, verschillende methodieken vanuit Logo 
Kempen voor deze leeftijd.  

 



Structurele partners 



Week van de KEIgezonde Kempen  

Enkele cijfers:  

 50-tal events, workshops, lezingen doorgegaan 

tijdens de Week 1 t.e.m. 7 maart 2018 
 Verschillende thema’s – organisatoren 

 Geografische spreiding doorheen de regio  

 Slotmoment 7 maart 2018 : officiële afsluiter  
 Voormiddag: preventiedag TM  

342 kinderen 5de leerjaar namen deel  

 Namiddag: 

 Sprekersprogramma 

 Gezonde Beurs 

Workshops- animatie voor kinderen  

 200 Kempense gezinnen bezochten beurs  

 60 Professionele bezoekers  



Sprekersprogramma 

Gezonde Beurs  

Workshops - animatie 



Slotmoment 7 maart 2018 

 



Week van de KEIgezonde Kempen  

 Bereik Facebook campagne 

Actieweek 1 t.e.m. 7 maart - 57.000 personen  

Campagne 1/1/17 t.e.m. 7/3/18 – 490.000 personen  

FB volgers op 8/3/2018 – 1.252 volgers  

Gericht mailings ( 1.400 pers. )  

December 2017 – 392 lezers  

 Januari 2018 – 388 lezers  

Maart 2018 – 342 lezers  

 

 



Week van de KEIgezonde Kempen  

 Bereik pers  

Gazet van Antwerpen  

Radio2  

Het Laatste Nieuws  

Made in Kempen 

Alle infomagazines van de lokale besturen in de 

Kempen | websites, nieuwsbrieven en sociale 

media 

 Lokale persbladen  



Toekomst 2019 en volgende jaren  

• Grondige evaluatie 1ste editie Week van de 

Keigezonde Kempen ( na 7/3/2018)  

• 2019: structurele verankering Week van de 

Keigezonde Kempen  

• Grootte van de actieweek wordt bekeken 

• Doelgroep = gezinnen  

• www.gezondekempen.be : centraal platform 

voor overzicht van acties, campagnes, 

workshops in regio Kempen  

 

http://www.gezondekempen.be/


 

 

 

 

 

 

 

Contactpersonen:  

wim@logokempen.be  - 014 44 08 34   

Of iemand anders van team Logo Kempen 

 

mailto:Lynn@logokempen.be
mailto:wim@logokempen.be

