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Inhoudelijke planning 2017 – Logo Zenneland 
Goedgekeurd op Raad van Bestuur december 2016 
 

*** 
 

In de inhoudelijke planning 2017 
Logo Zenneland 

 
Logo Zenneland streeft naar meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor iedereen. 
We leren mensen hoe ze langer gezond kunnen blijven. We promoten dus gezondheid1.  
Iedereen heeft wel zijn advies klaar over gezondheid. Maar wij promoten enkel wetenschappelijk gefundeerde 
boodschappen en campagnes. En budgettair gezond bovendien!2 

We werken enkel lokaal en ondersteunen organisaties, besturen, verenigingen, bedrijfsgerichte partners, … in 
de regio Zenneland. Zo proberen we de bevolking te overtuigen om bewust gezonde keuzes te maken op alle 
terreinen.3  
We coachen onze partners, inspireren, geven advies en hebben kant-en-klare projecten die lokaal gebruikt 
kunnen worden. Ook maatwerk is geen probleem.4 
Dus als je samen iets rond gezondheid wil ondernemen, contacteer ons dan. We helpen je met plezier, op 
maat, verder.5 

1. Doel, 2. Ons aanbod, 3. Hoe werken we?, 4. Hoe doen we dat?, 5. Call for action 

 
Waarden Evidenties 

 

 

 

*** 
 

Inhoudelijke strategische lijnen 2017 
 

We bouwen verder op de opportuniteiten en noden verwoord in de inhoudelijke planning 2016 
Strategisch leggen we in 2017 volgende accenten. 
 
We zetten verder prioritair in op Lokale besturen. 
Lokale besturen zijn dé lokale draaischijf voor lokale gezondheidsinitiatieven naar hun inwoners en 
verenigingen. Logo Zenneland biedt ondersteuning en coacht om gezondheid via ‘Gezonde Gemeente’ ook 
duurzaam op te nemen. Via aanwezigheid op lokaal overleg, organisatie van infomomenten en een duidelijke 
communicatie over ons aanbod zoeken we steeds naar de goede en efficiënte manier om gezondheid te 
integreren in hun werking. 
 
De setting Zorg staat op een keerpunt. We spelen in of bereiden ons voor op mogelijke veranderingen. 
De verwachtingen rond de eerstelijnsconferentie in februari zijn groot. Vanuit de Logo-werking zien we heel 
wat opportuniteiten (cfr. Position Paper Vlaamse Logo’s november 2016).  
 
We maken duidelijke keuzes in onze rol en ons aanbod naar de bedrijfssector. 
In 2016 werden lokaal verschillende trajecten ad hoc begeleid (zowel in de commerciële sector als de sociale 
economie) met positieve resultaten. Afhankelijk van de Vlaamse tendensen, en de haalbaarheid binnen onze 
opdrachten zetten we stappen in het verder aflijnen van onze rol en ons aanbod als Logo Zenneland. We 
spelen, waar mogelijk, wel blijvend in op vragen uit onze regio.  
 
We behouden de samenwerking en afstemming met CLB’s en schoolnabije partners voor onze werking naar 
de setting onderwijs.  
 
We streven ernaar in heel onze werking rekening te houden met sociale ongelijkheid. In ons aanbod rond 
preventie en gezondheid werken we volgens ‘het universeel proportionalisme’, m.a.w. we hebben steeds 
voldoende aandacht voor kwetsbare doelgroepen en kansarmen.  
 
We zetten verder in op het communiceren over en de positionering van Logo Zenneland als organisatie.  
 

 
*** 
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Het reguliere basisaanbod is uiteraard steeds beschikbaar voor al onze partners.  

(www.logozenneland.be/projecten/totaal-aanbod/all ). We blijven op elk overleg en contact ons aanbod 
dissemineren en spelen in op de noden van de specifieke doelgroepen en/of partners.  
Toch kiezen we ervoor om enkele projecten extra aandacht te geven.  
 
Extra inzet 2017 - Vernieuwende en regiospecifieke initiatieven en projecten 

We willen onze focus geregeld eens verleggen of iets breder zetten. Of we geven een bestaande Vlaamse actie 
een lokale toets. Deze financiële inspanningen zijn ook in de begroting 2017 terug te vinden.  
 
Per initiatief wordt verwezen naar het thema of de setting waar de klemtoon ligt.  
Ter info: 

LB 
WERK 
ZORG 
OND 
GEN 

Lokale besturen 
Werksetting 
Zorg en welzijn 
Onderwijssetting 
Generiek (Communicatie) 

BVOKA 
GM 
IV 
SP 

TAD 
V 

VB 

Bevolkingsonderzoeken Kankeropsporing 
Gezondheid & Milieu 
Infectieziekten & Vaccinatie 
Suïcidepreventie (Geestelijke gezondheid) 
Tabak, alcohol en drugs 
Valpreventie 
Voeding & Beweging 

 
- Bewegen op verwijzing (doorlopend) (VB, LB en ZORG) 

In 2016 werd ingezet op de bekendmaking van ‘Bewegen op verwijzen’. Partners werden 
geïnformeerd, gemotiveerd en samengebracht door het Logo. Twee regio’s dienden in 2016 in. We 
blijven de ingediende projecten opvolgen en de andere regio’s motiveren om het project op te 
nemen. We ondersteunen als Logo binnen onze opdrachten. 
 

- Tourneé Minerale, een maand zonder alcohol (februari) (TAD) 
Stichting tegen Kanker en VAD organiseren samen 1 maand zonder alcohol. We dragen deze actie mee 
uit als Logo.  
 

- Ik Zie U Zitten (Eerste bekendmaking: feb 2014) (hoofdklemtoon LB en SP) 
In 2017 starten we met een project rond taboedoorbreking, vanuit het kader van geestelijke 
gezondheid. Doelstelling: Iedereen engageert zich om de boodschap te geven dat het ok is 'anders' te 
zijn en dat we 'u' zien zitten. We gaan de uitdaging aan om alles bespreekbaar te maken. 

 Doelgroep: partners die dit project mee ondersteunen en uitdragen 

 Einddoelgroep: Individu (met zijn grote of kleine problemen) bereikt via de partner 

 Termijn: Start februari 2017  - minstens 1 jaar 

 Aan de hand van formules in een toegankelijk draaiboek waaruit de partner kan kiezen, 
wordt er gewerkt rond taboedoorbreking: Materiaal voor infostand, artikel, een reizende 
tentoonstelling van stoelen die elk hun eigen karaktertrekje hebben of die een organisatie 
voorstelt, een aanbod van partners rond veerkracht en taboe … 

Uiteraard zijn er binnen andere settings en thema’s ook taboes die onder de aandacht kunnen worden 
gebracht. Deze kunnen mogelijk als uitbreiding binnen dit project worden aangeraakt.  
 

- Preventie … een evidente en functionele samenwerking met zorg (feb – maart) (ZORG) 
De eerstelijnsconferentie vindt plaats midden februari. Dat er iets zal veranderen is zeker. Wat en 
wanneer is momenteel iets minder duidelijk. Sowieso willen we ons netwerk in de zorg goed 
informeren over de Logo-werking en het aanbod, en inspelen op eventuele veranderingen die eraan 
komen. 
 

- Huis van het kind – Aanbod en lerend netwerk rond gezondheid (maart – mei) (LB) 
De voorbije jaren verkenden we mogelijke noden en samenwerkingen, organiseerden zelf een overleg 
en stemden af met de provincie. Rekening houdend met de haalbaarheid van ondersteuning, zetten 
we in op intergemeentelijke ondersteuning, brengen we mensen samen en zorgen we voor een 
duidelijk overzicht van hoe Huizen van het Kind kunnen werken rond gezondheid leven. We houden 
rekening met de timing van de Buitenspeeldag (april) en de Week van de opvoeding (mei).  
 

- Demowoning Gezond Binnen (maart) (GM) 
In het August De Boeck huis in Merchtem ondersteunt het Logo voor een eerste maal een echte Demo 
woning ‘Gezond (t)huis’. We maken gebruik van bestaande materialen en bekijken welke extra 
(duurzame) extra ondersteuningsmiddelen nog nodig zijn. 
 

- No Steps, No Glory (10000stappen in bedrijven) (voorjaar en najaar) (VB en WERK) 
Stappenclash tussen bedrijven, waarbij er twee maal een actiemaand wordt georganiseerd. 
Verschillende bedrijven in de regio toonden al interesse.  
 

- Week van de valpreventie (24-30 april) (V) 

Zoals elk jaar geven we extra aandacht aan valpreventie tijdens de actieweek. De ‘actieve’ 
ondersteuningsmiddelen blijven dezelfde (onderleggers, valpreventieparcours, …). Het beeld en de 

http://www.logozenneland.be/projecten/totaal-aanbod/all
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slogan wijzigen. Het thema wordt ‘Veilig bewegen’. Afhankelijk van de nood moet mogelijk extra 
materiaal worden bijgedrukt. (cfr ervaring 2016) 
 

- Gezonde Gemeente info/netwerk/leuke dag (moment nog te bepalen) (LB) 
In 2017 willen we de Lokale Besturen samen brengen: Om hen te informeren. Om hen te laten 
uitwisselen hoe ze het Gezonde Gemeente-verhaal aanpakken. Maar ook gewoon om onze goede 
samenwerking in de verf te zetten. Mogelijk combineren we dit met een specifiek project of bestaand 
overleg. 
 

- Preventie Baarmoederhalskanker (mei) (BVOKA) 
Mei is de maand waarin baarmoederhalskanker internationaal onder de aandacht wordt gebracht.  
Op een ludieke manier willen we één grote actie opzetten die onze partners betrekt én de nodige 
aandacht naar zich toe trekt om het belang van preventie van BHK in de kijker te zetten.  
 

- Seminarie TAD-beleid in Lokale besturen (mei) (TAD) 
We ondersteunen, in nauwe samenwerking met de CGG’s, de gemeenten bij de uitwerking van hun 
TAD-beleid. 11 mei plannen we een seminarie voor lokale besturen. Actuele info en goede 
praktijkvoorbeelden staan centraal. 

 
- Aanbod Gezonde School (juni) (OND) 

Na drie jaar dezelfde stijl is er vanuit de CLB’s en de scholen vraag naar een nieuwe vorm. We zoeken 
naar een even toegankelijke, maar wel goedkopere vorm om ons aanbod bekend te maken. Een optie 
die momenteel voorligt is te werken via ‘uitdagingen’ voor de school waaraan projecten worden 
gekoppeld. De communicatie naar de scholen verloopt steeds in samenspraak met de CLB’s. (Het 
verspreiden van het gedrukte aanbod en) de bespreking ervan gebeurt door het CLB. 

 
- Update koffers Welbevinden op school en uitbreiding naar basisonderwijs. (September) (SP en 

OND) 
De spelkoffers Geestelijke gezondheid voor secundaire scholen maken al sinds het project 
‘Preventiecoach op school’ deel uit van het Logo-aanbod. In 2017 is er, in samenspraak met de 
partners binnen VLASP Vlaams-Brabant, een actualisatie en eventueel vereenvoudiging. Daarnaast zal 
ook een aanbod voor het basisonderwijs worden samengesteld met als doel een koffer te kunnen 
aanbieden in het schooljaar 2017-2018. 
 

- Dag tegen armoede met aandacht voor gezondheid (oktober) (LB) 
Elk jaar worden we in het najaar betrokken bij initiatieven rond de dag tegen armoede. Dit jaar 
werken we ondersteuningsmiddelen rond ‘gezonde en budgethaalbare voeding’ af en streven we naar 
het verspreiden van een overzicht van verschillende mogelijke gezondheidsacties.  
 

- Goed in je vel in de sociale economie (doorlopend) (SP en WERK) 
Ook in de sociale economie vindt werken rond welbevinden ingang. Het aanbod ‘fit in je hoofd, goed 
in je vel in de sociale economie’ wordt afgelijnd, zodat dit in ons vast aanbod kan passen.   
 

- Week van Gezond Binnen (najaar) (GM) 
In 2016 was er aandacht voor Een rookvrij huis. Infosessies en een online ondersteuning rond 
motiverende gespreksvoering waren deel van het aanbod. We bekijken of we de bekendmaking en 
implementatie van dit aanbod in 2017 nog beter kunnen afstemmen op de artsen en andere 
professionelen uit de zorg.  
 

- Communicatie i.k.v. info over en positionering van Logo ZL (GEN) 

We zetten verder in op onze sociale media (Facebook en Twitter).  
We bekijken hoe de inhoud van de website meer toegankelijke thema-overschrijdende 
overzichtspagina’s kan bieden (bv. alle workshops, alle gezondheidsrally’s, …) 
We groeperen het aanbod voor verschillende doelgroepen (kansengroepen, Huizen van het kind, …) 
We stellen onze jaarwerking 2016 voor in origineel jaarverslag (verspreiding april).  

 
- Afstemming met sprekerspool volgens Vlaamse afspraken. (voorjaar) (GEN) 

Goede afspraken, goede vrienden en goede samenwerking. We brengen diëtisten, tabakologen en 
andere sprekers, lesgevers en begeleiders samen om afspraken te maken. Doel: Gelijke afspraken rond 
tarief, rond evaluatie, rond annulatie, rond intervisie, … 
 

- Onder voorbehoud… 

Afhankelijk van de timing en planning van, de aangeleverde methodieken of achtergrondinfo vanuit de 

Vlaamse Partnerorganisaties en Vlaamse Overheid zal ook iets gebeuren rond volgende initiatieven: 

o Het nieuwe model voor gezonde voeding ‘De nieuwe voedingsdriehoek’ (VB) 

o Gezonde kamptips rond Ozon, Hitte en rustverstoorders (GM) 

o Nieuwe beelden en huisstijl rond bevolkingsonderzoeken (BVOKA) 
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Ter info: stand van zaken regio-specifieke initiatieven 2016. 

Hieronder een bondige toelichting van de stand van zaken. Wat is doorgegaan, wat niet en wat erbij kwam.  
De verantwoording en registratie voor het werkingsjaar 2016 wordt afgewerkt voor maart 2017. De volledige 
beschrijving per project, de hindernissen en sterktes zullen in het jaarrapport 2016 terug te vinden zijn. 
(Voorzien begin april 2017). 
 

- Voorzien: Studiedag Weerbaarheid in de sociale economie (januari) 
Resultaat: Is doorgegaan en positief geëvalueerd.  
 

- Voorzien: Huis van het kind (HvK) – lerend netwerk (trimestrieel, eerste keer terug in februari)  
Resultaat: Afstemming met de provincie bleek nodig. Hierdoor liep de samenwerking wel vertraging 
op. Lokaal werd wel insteek gegeven aan (inter)gemeentelijke initiatieven.  
 

- Voorzien: Maart – Maand van de dikkedarmkanker 
Resultaat: Is doorgegaan met succes met betrokkenheid van een groot deel van de regio.  
 

- Voorzien: Week van de Valpreventie (18/04 – 24/04) – Voorbereidende inspiratiedag (begin maart) 
Resultaat: De ondersteuning is doorgegaan met succes. De studiedag werd niet georganiseerd gezien 
er geen vernieuwing was in het aanbod. De middelen die voorzien waren, werden verschoven naar 
‘studiedag gamen’.  
 

- Voorzien: NOK NOK – Kom eens bij ons kloppen! (April) 
Resultaat: Is doorgegaan als pilot. Over het algemeen goed verlopen maar er zijn wel verschillende 
knelpunten naar boven gekomen die worden meegenomen bij verdere implementatie.  
 

- Voorzien: Gefeliciteerd, je hebt een Burn Out. Regio Stad Vilvoorde, start 14 april 
Resultaat: Is doorgegaan en positief geëvalueerd.   
 

- Voorzien: 10000 stappenclash – Zemst daagt uit! (mei) 
Resultaat: Is doorgegaan met actieve deelname van heel wat besturen. Bever werd winnaar.  
 

- Voorzien: In het algemeen ‘aanbod Gezonde School’, extra aandacht voor een project in het 
basisonderwijs en in het secundair onderwijs. 
Resultaat: Is aangemaakt en in samenspraak goed verspreid. De nadruk lag op projecten TAD.  
 

- Voorzien Project Winkelkarren – Gezond en budgettair leven. (voorbereiding voorjaar) 
Resultaat: Het initiatief werd in verschillende settings opgenomen en positief bevonden. De 
ervaringen vormen een goede basis om dit aanbod concreet af te ronden volgend voorjaar. 
 

- Voorzien: Aandacht voor Tabakspreventie bij jongeren – Toneel Nico & Tine 2 (werktitel) 
Resultaat: Het toneel ‘Adembenemend’ ging dit najaar door in Halle. Er is al interesse van andere 
gemeenten om dit volgend jaar in te plannen.  
 

- Voorzien: Demowoning Gezond Binnen 
Resultaat: In 2016 vond geen Demowoning plaats. Wel voorbereidingen voor een demowoning begin 
2017. Er werden wel betere contacten gelegd met sociale huisvestingsmaatschappijen wat mogelijk 
ook nog kansen biedt voor later.  
 

- Voorzien: Toegankelijkheid en kennis van partners van Geestelijke Gezondheid (in het 
Pajottenland) 
Resultaat: Dit project ging niet door. Er werd gekozen door de trekkers van de WG om eerst in te 
zetten op de oproep van de Chronic Care projecten.  

 
- Voorzien: Zorgdag ‘Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie – zorgverlener en patiënt 

centraal’ (najaar 2016 of voorjaar 2017) 
Resultaat: Deze dag werd (nog) niet georganiseerd. Logo Zenneland investeerde wel lokaal in het 
netwerk van zorg (o.a. omwille van BOV), Vlaams in de voorbereiding van de eerstelijnsconferentie, 
en intern om het team mee te informeren over de setting en de mogelijke veranderingen.  

 
- Voorzien: Gezonde Gemeente  

Resultaat: We bleven gezonde gemeente coachen en ondersteunen op welzijnsraden, werkgroepen en 
lokaal overleg. Er vond dit najaar een provinciale ‘masterclass Gezonde Gemeente’ plaats waar de 
meerderheid van de deelnemers uit onze regio kwam. We versterkten de samenwerking met de 
ocmw’s van de faciliteitengemeenten wat nu leidt tot een vraag tot duurzame afstemming met 
ocmw’s en gemeenten.  
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- Voorzien: Communicatie: lokale media, sociale media, … 

Resultaat: Bij heel wat projecten werd lokale pers (RingTV, kranten) betrokken. Op sociale media 
verdubbelde het aantal volgers en de interactie met hen is groot (in vergelijking met andere Logo’s).  
Het jaarverslag 2015 van Logo Zenneland werd op een originele manier uitgewerkt.  
 

- Extra: Studiedag Gamen voor de onderwijssector. 
Resultaat: Ging door begin oktober en werd positief geëvalueerd.  

 
 

*** 


