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Dit document geeft de concrete projecten, acties en netwerkplanning weer van het inhoudelijk team van Logo Zenneland. Hierbij werd 

rekening gehouden met de actiefocussen die vanuit de Vlaamse overheid naar voor zijn geschoven voor het jaar 2017. De planning werd 

opgemaakt eind 2016/begin 2017, en vertaalt zich ook in individuele planningen van elke inhoudelijk medewerker van Logo Zenneland. 

De kern van onze inhoudelijke strategie 2017 

• We zetten verder prioritair in op Lokale besturen. 

• De setting Zorg staat op een keerpunt. We spelen in of bereiden ons voor op mogelijke veranderingen. 

• We maken duidelijke keuzes in onze rol en ons aanbod naar de bedrijfssector. 

• 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. 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.  

Meer info over de achtergrond hiervan, welke noden en kansen we zien als Logo is te lezen in het aparte document. 
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1. Inhoudelijke teamwerking 
 
Logo Zenneland ondersteunt de uitvoering van het Vlaams preventieve gezondheidsbeleid: De realisatie van de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen . 

De inhoudelijk medewerkers van Logo Zenneland streven ernaar een sterk inhoudelijk team te zijn met verschillende competenties en inhoudelijke 
expertises, waar ruimte is voor kruisbestuiving. Er is frequent intern overleg  en kennis die relevant is wordt gedeeld. Ieder teamlid is op de hoogte van 
het basisaanbod van het Logo, over de thema’s heen. Elk teamlid bouwt een eigen expertise uit, volgens vooropgestelde thema’s en specifieke settings of 
doelgroepen. De verwachtingen hierover worden weergegeven in individuele planningen.  

Binnen het Logo wordt er  teruggekoppeld over de eigen werking zodat er kan worden ingespeeld op noden en kansen. De verantwoording naar de subsidie 
verlenende overheid (Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid) gebeurt via CIRRO. 

2. Communicatie 

 

Communicatie Actiefocus Streef-

aantal 

Timing Al gebeurd in 2017 / nog ingepland in 2017 

Communicatie vanuit Logo Zenneland over werking, 
acties, gezondheidsbevordering en ziektepreventie als 
thema 

Onze communicatie heeft een 360° aanpak -via 
verschillende kanalen, naar de verschillende 
stakeholders, met een veelvoud aan boodschappen - om 
ons doel te bereiken. 

AF GEN nvt doorlopend Doelstelling van communicatie-inspanningen vanuit Logo Zenneland: 

• Bekendmaking van ons aanbod en informeren en coachen; 

• Verder uitbouwen van ons netwerk; 

• Bestendiging en verbetering van bestaande relaties; 

• Reputatie Logo Zenneland optimaliseren; 

• Betrokkenheid partners en intermediairs genereren; 

• Logomerk en positionering verduidelijken: verwachtingen sturen; 
 

Communicatie van lokale acties, eigen teamwerking, 

relevantie gezondheidsinformatie, info van partners, … 

via  Online Media, Fb, Twitter, … 

AF GEN Fb 500 

Tw 250 

doorlopend • Facebook: www.facebook.com/logozenneland 

• Twitter: @logozenneland 

Opvolging Website Logo Zenneland, online kalender, 

nieuwbrieven/flashes.  

AF GEN  doorlopend • Zie www.logozenneland.be 

• Info wordt uitgestuurd volgens noden en actualiteit. 

Er is jaarverslag 2016 met een tof, aantrekkelijk concept 

(digitaal en gedrukt). 

AF GEN Bereik 

hele 

netwerk 

april • Op de algemene vergadering van 28/4 wordt de Krant van Logo 
Zenneland voorgesteld: ZAP naar Zenneland.  



3 
 

Zeg uw gedacht over onze werking! Samenwerken, 

informeren en een positieve, gezonde gedragsverandering 

stimuleren. Dat zijn onze doelstellingen. En dat kunnen 

we niet zonder onze partners. Daarom organiseren we 

een tevredenheidsenquête over onze werking. 

AF GEN  voorjaar • De tevredenheidsenquête werd begin januari verstuurd naar 
het hele netwerk. Er was een response van meer dan 10%.  

• De resultaten worden meegenomen in ons jaarverslag 

Optimaliseren van intern gemeentefichessysteem AF LB 35 Klaar 

november 

• Uitwerking vanaf midden 2017 

• Gedeeltelijk intern, gedeeltelijk toegankelijk voor onze partners 

3. Horizontale werking (Setting gericht, netwerkuitbouw en –onderhoud, …) 
 

Lokale besturen Actiefocus Streef-

aantal 

Timing Invulling 

Coaching en ondersteuning van Gezonde Gemeenten 

Het inhoudelijk team ondersteunt, begeleidt en coacht lokale 
besturen bij hun lokaal gezondheidsbeleid. Algemene 
ondersteuning en coaching van lokale besturen is de rode draad 
doorheen de werking van het inhoudelijk team. Elke inhoudelijk 
medewerker neemt hiervan een stukje van de puzzel. Vanuit het 
team is er voor elke gemeente een eerste aanspreekpunt. 

AF LB 

ondersteuning 

35 doorlopend • Elk teamlid heeft m.a.w. het ‘peterschap’ over een 
aantal gemeenten. Voor algemene vragen kunnen de 
gemeentes bij deze persoon terecht.  

• We bieden ondersteuning bij de welzijnsraden of 
werkgroepen waar relevant voor 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie 

• In maart ondertekende ook de stad Halle het Charter 
Gezonde Gemeente. 

Inzetten op mogelijke samenwerkingsverbanden i.k.v. Huizen van 

het Kind.  

AF LB  

disseminiatie 

ondersteuning 

35 Doorlopend 

(of volgens 

themadagen 

/weken) 

• Deelname in werkgroep HvK Pajottenland (en 
samenwerking ontdekkingsbrunch) 

• Deelname in stuurgroep Buddyproject (ikv. Huis van het 
Kind Asse) 

• Concreet aanbod voor alle HvK i.k.v. Buitenspeeldag en 
Week van de Opvoeding. Verschillende gemeenten 
leenden nu al materiaal. Oa. Hoeilaart, Ternat, Lennik. 
(zie www.logozenneland.be/gezinnen). 

Bevraging Lokale besturen over Gezonde Gemeente 

In het voorjaar van 2017 is er een tussentijdse evaluatie van de 

kadermethodiek Gezonde Gemeente. Er is enerzijds een online-

bevraging en anderzijds interviews. Logo Zenneland zet in op de 

verspreiding van de digitale bevraging en investeert in de 

focusgesprekken met acht lokale besturen. 

AF OE 35 Feb - mei • De onlinebevraging werd via een nieuwsbrief 
uitgestuurd begin februari. 

• Interviews moeten nog doorgaan in: Galmaarden, 
Merchtem, Steenokkerzeel en Ternat 

• Interviews zijn al doorgegaan in: Dilbeek, Kapelle-op-
den-Bos, Lennik, Hoeilaart en Machelen.  
 

http://www.logozenneland.be/gezinnen


4 
 

Samenwerking met en ondersteuning van de 

faciliteitengemeenten (gemeente én ocmw) 

We streven ernaar om de samenwerking met de 

faciliteitengemeenten op een zo goed mogelijke manier invulling 

te geven. In 2016 hadden we een positieve structurele 

afstemming met de secretarissen van de OCMW's en ad hoc 

samenwerking met de gemeenten. In 2017 nemen we het initiatief 

om de gemeenten én OCMW's aan tafel te brengen, met als doel 

een planning 'Gezonde Faciliteitengemeenten' op te stellen en 

afspraken te maken hoe de samenwerking optimaal kan gebeuren 

in 2017 en 2018. 

We houden rekening met het specifieke karakter van de 

gemeenten, en ondersteunen acties zodat de 

gezondheidsboodschappen elke inwoner bereiken. Hierbij houden 

we uiteraard rekening met het wettelijk kader en specifieke 

randvoorwaarden binnen de opdrachten van de Logo's en de 

gemeenten.  

AF LB 

ondersteuning 

6 (7) Doorlopend • We streven ernaar een Intergemeentelijke 
gezondheidsraad op te zetten. 

• 31/03 was er een overleg 'Gezonde 
Faciliteitengemeenten' . Het voorstel tot structurele 
samenwerking wordt als agendapunt op alle CBS 
gebracht. 

• Een tweede overleg is ingepland in juni. 

We zorgen voor een bundeling van het aanbod bruikbaar voor 

kansengroepen. Dit wordt gebruikt als basis voor de 

samenwerking bij specifieke actiedagen/weken. 

AF LB 

disseminiatie 

10 Voorbereiding 

voorjaar. 

Vanaf najaar 

verspreiding 

• Toegankelijk vormgeven en verspreiden naar lokale 
besturen (bv. Omwc’s, integratiediensten) en 
kansengroepenorganisaties. 

• Ondersteuning in het najaar of tijdens relevantie 
actiemomenten (bv. DTA, week van het geld, 
inleefweek) 

 

Zorg Actiefocus Streef-

aantal 

Timing Invulling 

De setting Zorg staat op een keerpunt (cfr Eerstelijnsconferentie). 
We spelen in of bereiden ons voor op mogelijke veranderingen bij 
onze partners in de zorg.  

AF GEN  doorlopend • De Logo’s hebben een veel ruimere opdracht dan de 
zorgsector en we hebben bewust gekozen om hen op 
een regionale zorgzone te situeren. 

• Zij zullen uiteraard ondersteuning moeten bieden aan 
de eerstelijnszones binnen hun eigen opdracht maar het 
is geen optie om hen tot op de eerstelijnszone te 
brengen. Dit is niet werkbaar voor hun andere 
opdrachten. 

Verder onderhoud en uitbouw van samenwerking met de 

huisartsen(kringen), de SEL en de LMN’s.   

AF GEN  Doorlopend • Deelname aan overleg wanneer mogelijk, haalbaar en 
relevant.  

• Disseminatie van de preventiewijzer 
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Dag van de Zorg 2017 AF GEN  april • We sturen een mail uit met ons aanbod naar de 
zorgorganisaties die zich inschreven voor dag van zorg. 

• Voor de Vlaamse Logo's was Logo Zenneland, samen met 
Logo Waasland aanwezig op het Congres Dag van de 
Zorg. 

• Het WGC De Vaart gaf extra aandacht aan preventie.  

• In het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius was er 
aandacht voor Geestelijke gezondheid en het taboe 
rond psychische zorg. Er was Fit in hoofd-infostand en 
een wandeling zodat ook algemeen welbevinden in de 
kijker komt te staat. 
 

Samenwerking met het Brabants Apothekersforum.  

In samenwerking met en de Vlaams-Brabantse Logo's worden de 

apothekers geïnformeerd over verschillende preventieve 

gezondheidsthema's. 

AF Gen Afh van 

initiatief 

2 maandel. + 

ad hoc 

• De Logo's voorzien frequent een pakket met materiaal 
en achtergrondinfo rond een specifiek thema voor de 
deelnemende apothekers. Het BAF zorgt voor de 
communicatie en verspreiding. In deze regio engageren 
zich een 27tal apothekers om de aanboden materialen 
actief te gebruiken. 

• Logo ZL stond 9 maart in voor een interactieve 
workshop ‘preventie bij de apotheker’ 
 

We werken samen met en stemmen af met AZ Sint-Maria Halle om 

hun rol ikv. preventie mee op de kaart te zetten, in eerste instantie 

vooral ikv. de borstunit. Op termijn mogelijk ook breder.  

AF GEN 1 Doorlopend • Logo Zenneland is aanwezig op de 'It's time to MOC' 
25/4, een infovoormiddag voor huisartsen over 
kankerbehandeling waar ook aandacht is voor 
preventie. Een 80tal (huis)artsen werd bereikt. 

• In het najaar gaan we na op welke manier samen 
kunnen werken rond het communiceren over preventie 
van borstkanker en hoe de toegankelijkheid van de 
mammografische eenheid van het ziekenhuis hierin een 
rol speelt. 
 

 

Werk Actiefocus Streef-

aantal 

Timing Invulling 

Ondersteuning bij het tot stand brengen van een duurzaam 
gezondheidsbeleid op het werk binnen de methodiek Gezond 
Werken/Jobfit. Er wordt gezocht naar een afstemming en 
samenwerking met de interne en externe diensten voor preventie 
en bescherming op het werk.  

 

AF WERK  doorlopend • De ondersteuning begint vaak bij de opstartfase: 
uitwerken van een visie rond gezondheid en preventie, 
doelstellingen bepalen op korte en lange termijn en een 
jaarplanning en keuze activiteiten. 
 Einddoel: het gezondheidsbeleid verankeren in de 
bedrijfsdoelstellingen. Vaak wordt Logo gevraagd voor 
de ondersteuning van 1 gezondheidsactiviteit, waarop 
door de Logo ondersteuning toch vaak een traject wordt 
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ingezet op lange termijn, in samenwerking met de 
externe en interne diensten. 

• Dit jaar is er al afstemming met ExxonMobile (Diegem), 
KBC, Coca Cola (Londerzeel) 
 

Disseminatie van de Gezond vergaderen-box.  

Dit is een doos met tips, vooral bestemd voor de lokale besturen. De 

box bestaat uit een doos met wikkel, checklists, bladwijzers, 

tafelstaanders en stickers die focussen op 7 gezondheidsthema’s: 

Drink water, zorg voor verse lucht, snoep gezond, onderbreek lang 

stilzitten, voel je goed in je vel, werk efficiënt, beweeg. 

AF WERK  Start vanaf 

april ’17 

• 30 boxen werden al verdeeld 

In Sociale Economie Werkplekken spelen we in op vragen om te 

werken rond gezondheidsbevordering en Ziektepreventie. Het idee 

van ‘Goed in je vel’ in de SE wordt geconcretiseerd. 

AF WERK  Doorlopend • Verschillende activiteiten worden geïmplementeerd in 
de sociale werkplekken van 3Wplus.   

 

Onderwijs Actiefocus Streef-

aantal 

Timing Invulling 

Logo Zenneland gaat op verschillende manier de samenwerking aan 
met de CLB's die hun werking hebben in de regio. 
In 2017 zetten we extra in op het belang van 'Gezonde School' als 
kadermethodiek. 
Via de CLB's is er een eerste communicatie hierover voor de zomer, 
na de zomer voorzien we (samen met de CLB's) een infomoment 
voor de scholen ikv. Gezondheidsbeleid - en initiatieven op maat 
van hun school. 

AF OND 12 + 

extra 

relev. 

partners 

Tijdens 

schooljaar 

• Samenwerking en afstemming met de CLB’s, volgens de 

afspraken gemaakt in het gezamenlijk Charter (2013).  

• Overleg met alle CLB’s 27/04 

• Afstemming met schoolnabije partners als Stichting 
Vlaamse Schoolsport (SVS), lokale preventiewerkers, 
CGG (Centra Geestelijke gezondheidszorg), … 

• Voorzien in najaar (1e vrijdag van okt): Infodag voor 
scholen. 

Ondersteuning op perventiedagen 

Scholen stellen i.k.v. specifiek preventie- en gezondheidsdagen of 

weken vaak de vraag naar ondersteuning en inspiratie. Dit kan 

themagebonden als thema-overschrijdend zijn. Waar mogelijk en/of 

relevant stimuleert het Logo om het CLB en schoolnabije partners 

(bv. lokale preventiewerkers, CGG's, ...) te betrekken. 

AF OND  Tijdens 

schooljaar 

• Via de uitleendienst van ons Logo worden heel wat 
materialen uitgeleend. Oa. Scholen uit Dilbeek, Ternat,  
Vilvoorde, Herne en Merchtem. 
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NETWERK ikv. doelgroepen en thema’s   

We organiseren een ontmoetingsmoment voor lesgevers Logo Zenneland. 

• Er is een duidelijk overzicht van het vormingsaanbod dat Logo Zenneland ondersteunt in deze regio.  

Terug te vinden op www.logozenneland.be/workshops-en-infosessies  

• 15 mei van 19 tot 22 uur organiseert Logo Zenneland een ontmoetings- en vormingsmoment met en voor al onze lesgevers (een 25-

tal) in het cultuurhuis van Meise. Lesgevers in onderwerpen als geestelijke gezondheid, voeding en beweging, bevolkingsonderzoeken  

en tabakologen uit onze 'pools' worden uitgenodigd.    

Op de agenda: Goede afspraken, goede samenwerking (De Vlaamse Logo's werken uniform ivm. contract, afspraken, tarief, ...), 

Interactieve vorming: Overtuigen met je boodschap! (Op een interactieve manier aan de slag met vaste inhoud en klassieke 

ondersteuningsmiddelen, Uitwisseling: noden en vragen. 

 

AF GEN Voorjaar  

NETWERK i.k.v. kansengroepen 

• We werken met sociale partners die relevant zijn om mee samen te werken rond GB en ZP bij kansarmen/kansengroepen, o.a. partners 
binnen de sociale economie.  

• In kader van specifieke projecten verken we samenwerkingsverbanden uit die versterkend kunnen zijn om thema-overschrijdend  te 
werken aan gezondheidsbevordering. 

• N.a.v. dag tegen de armoede in oktober stimuleren we lokale besturen ook aandacht te hebben voor gezondheid 

AF GEN 

(gericht op spec. 

doelgroepen) 

AF WERK 

AF LB 

doorlopend 

NETWERK i.k.v. Tabak, Alcohol & Drugs 

• Er is een overzicht van de pool van tabakologen. We onderhouden de contacten en breiden de pool uit wanneer er noden en kansen 
zijn. Er zijn duidelijke afspraken bij samenwerking. 

• Onderhouden en opvolgen van de samenwerking met de lokale preventiewerkers (T)AD, het CGG en andere relevantie 
regionale/provinciale partners verder op. 
 

AF GEN 

(gericht op TAD) 

doorlopend 

NETWERK i.k.v. Valpreventie 

• Het (lokaal) netwerk relevant voor valpreventie: Afstemming met Expertisecentrum Valpreventie Vl. waar lokaal relevant, duidelijk 
wie referentiepersonen VP zijn, overzicht van andere mogelijke partners i.k.v. Valpreventie (bv. toneelgezelschap). 

• I.k.v. de Week van de Valpreventie bouwen we een pool van sprekers uit.   
 

AF GEN 

(gericht op 

Valpreventie) 

doorlopend 

NETWERK i.k.v. Geestelijke Gezondheid 

• Afstemming met de lokale CGG’s op in kader van suïcidepreventie. 

• Afstemming en opzetten van samenwerking waar mogelijk op het VLASPoverleg (Vlaams Actieplan Suïcidepreventie) 

AF GEN 

(gericht op 

welbevinden, SP) 

doorlopend 

  

http://www.logozenneland.be/workshops-en-infosessies
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NETWERK i.k.v. Gezondheid & Milieu 

• Onderhoud en verdere uitbouw van het netwerk met partners, relevant voor Gezondheid&Milieu, o.a. de milieuambtenaren, de 
huisvestingsambtenaren, intergemeentelijke woonconsulenten 

• We verkennen verder de contacten met de sociale huisvestingsmaatschappijen of SVK’s met het oog op een samenwerking rond 
‘binnenmilieu’ 

AF GEN 

(gericht op 

Gezondheid & 

Milieu) 

doorlopend 

NETWERK i.k.v. Kankeropsporing 

• Onderhoud en uitbouw van het netwerk relevant voor bevolkingsonderzoeken. (o.a. lokale screeningscentra en CvKO) 

• Er is een pool van begeleiders en lesgevers voor de verschillende workshops, infosessies, … Er zijn duidelijke afspraken bij 
samenwerking. 
 

AF GEN 

(gericht op 

Kankeropsporing) 

doorlopend 

NETWERK i.k.v. Voeding & Beweging 

• Er is een overzicht van de pool van dïetisten en beweegdeskundigen. We onderhouden de contacten en breiden de pool uit wanneer 
er noden en kansen zijn. Er zijn duidelijke afspraken bij samenwerking. 

• Opbouw netwerk rond beweging. Oa. Contact met de sportdiensten & Sport- Provincie (zolang relevant, erna Vlaanderen) 

AF GEN 

(gericht op 

Voeding & 

Beweging) 

doorlopend 

4. De specifieke voorbereiding, implementatie en evaluatie van acties/projecten. 

 
Doel: Lokale partners zetten op verschillende manieren in op gezondheidspromotie en ziektepreventie, in ondersteuning van het Logo. 

GEESTELIJKE GEZONDHEID Actiefocus Streef-

aantal 

Timing Al gebeurd in 2017 / nog ingepland in 2017 

IK ZIE U ZITTEN!  

Verschillende gemeenten in de regio Logo Zenneland 

zetten in op geestelijke gezondheid, meer specifiek 

taboedoorbreking.  Logo Zenneland draagt dit project in 

de regio. Maar het zijn de lokale besturen die telkens 

enkele weken extra aandacht besteden aan dit thema.  

Ze zetten dit in de kijker met de stoelentenoonstelling 

en kiezen uit een aanbod van verschillende initiatieven. 

AF SP 5 

AF SP 9 

5 a 8 in 

2017 

10 

volgend 

jaar 

Start comm: 

februari 

Startmoment 

21 maart 

Implementat

ie: 

Doorlopend 

• www.ikzieuzitten.be  

• IK ZIE U ZITTEN is een initiatief van Logo Zenneland dat tot stand 
kwam in samenwerking met Archeduc, CAW en JAC Halle Vilvoorde, 
CGG Ahasverus, CGG Passant, CGG VBO, Denk, Expertisecentrum 
Dementie Memo, PZ Sint-Alexius, SEL Zenneland, Te Gek!?, VIGeZ en 
Werkgroep Verder. Een samenwerking van 11 regionale partners! 

• De startdag vond plaats op 21 maart in Meise 

• Voor 2017 engageerden zich tot nu toe: Halle, Opwijk, 
Steenokkerzeel, Zemst 

Opvolging van de workshops en of reeksten van 

Zilverwijzer. 

AF SP 4  Doorlopend • I.s.m. liberale mut wordt sessie ingepland in een sessie in Sint-
Pieters-Leeuw 

http://www.ikzieuzitten.be/
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Ondersteunen van initiatieven in onze regio met een 

link naar Fit in je hoofd.  

AF SP 1 

 

5 Doorlopend • Workshop doorgegaan in Inloopcentrum Zellik. 

• Ingepland: oa. Kapelle-op-den-Bos en Vilvoorde ikv. De 
Alzheimercode.  

• Geestelijke gezondheidsbingo in dorpscafé Galmaarden.  

Je ondersteunt rechtstreeks (of via de collega’s die 

aanspreekpunt zijn voor de gemeente) lokale 

gemeentelijke initiatieven die aandacht hebben voor 

geestelijke gezondheid  

AF SP 9 5 Doorlopend • O.a. in  OCMW Ternat 

• Afstemming met Archeduc ikv. De Alzheimercode (ism. de 
gemeentelijke cultuurdiensten) 

• Ingepland dit najaar: 10 daagse van de Geestelijke gezondheid 
(begin oktober) 

Hulp KOMt van PAS – Je ondersteunt verschillende 

initiatieven die inzetten op toeleiding in onderwijs en 

bij de algemene bevolking.  

AF SP 1 
(specifieke 

doelgroepen 

aanduiden) 

Of AF SP 2, 

AF SP 3 

 Doorlopend 

 

 

• In onderwijs ism. CGG de lokale preventiewerkers. In Merchtem ging 
de hulpverleningscarrousel door. 

• In sociale economie: 3Wplus 

• Voor algemene bevolking: oa. Op dag van de Zorg.  

Er is een update van de koffers Welbevinden op school 

secundair en uitbreiding naar basisonderwijs. Ook 

initiatieven en vragen i.k.v. Geestelijke gezondheid op 

School worden opgevolgd. 

AF SP7  Voorjaar 

Doorlopend 

• De spelen voor de koffer voor het basisonderwijs zijn bepaald en 
aangekocht. Dit voorjaar wordt het geheel samen bekeken. 
Verspreiding vanaf september.  

• Oa. Worskhop rond GG in school Dilbeek.  

Opvolgen waar mogelijk van initiatieven i.k.v. 

Geestelijke gezondheid bij de werkende bevolking.  

AF SP 8  Doorlopend • Momenteel wordt nagegaan of ism. de interne dienst van 
Exxonmobile de Fijh-campagne inpasbaar is in een Internationaal 
bedrijf.  

Het bevorderen van geestelijke gezondheid in 

gezondheids- en welzijnssector. 

AF SP 10   • Geestelijke gezondheid was de hoofdklemtoon op Dag van de Zorg in 
St. Alexius.  

• I.k.v. het project ‘de alzheimercode’ wordt de link gelegd naar Fijh 
(oa. Naar draagkracht voor mantelzorgers).  

 

TABAK ALCOHOL & DRUGS Actiefocus Streef-

aantal 

Timing Al gebeurd in 2017 / nog ingepland in 2017 

Initieert en ondersteunen van rookstoptrajecten  

- voor de algemene bevolking   

- voor de werkende bevolking   

AF TAD 8 

AF TAD 4 

3 

3 

Doorlopend • Trajecten worden ingepland in Steenokkerzeel, Herne, Kraainem, 
Kapelle-op-den-Bos, 3Wplus, Palm. 
  

Logo Zenneland spoort lokale besturen, bedrijven en 

organisaties om deel te nemen aan Tournée Minérale. 

We konden hen ondersteunen met materiaal, tools en 

website die door VAD ontwikkeld werden. 

AF TAD 8  Februari • DC Eureka in Wemmel heeft een hele maand activiteiten 
georganiseerd voor bewoners en senioren. Er worden zelfs blijvende 
preventieve maatregelen genomen.  

• Een aantal andere lokale besturen stimuleerden hun personeel om 
deel te nemen.  



10 
 

• KBC heeft met een groot bereik naar 14.000 werknemers getracht om 
deel te nemen aan een maand zonder alcohol. 

Verkennen en ondersteunen van initiatieven die 

inzetten op preventie van gezondheidsschade door 

tabak, alcohol en drugs bij kwetsbare groepen   

AF TAD 3  Doorlopend • Project Asse: doelgroep kwetsbare zwangere vrouwen, i.s.m. 
HUBrussel (Buddyproject) 

• Rookstoptraject in sociale economie (3Wplus) 

Ondersteunen en inspireren van lokale 

(inter)gemeentelijke projecten rond TAD.  

AF TAD 9 

AF TAD 10 

 Doorlopend. • Oa. Overijse en Opwijk zetten hier stappen in vooruit ism. Logo 
Zenneland.   

• Logo organiseert, samen met CGG Ahasverus 11 mei een 
middagseminarie voor Lokale besturen om hen aan te zetten een TAD-
beleid op te zetten.  

Inzetten op het onder de aandacht brengen van 

‘werelddag tegen tabak 31mei’.  

AF TAD 8  Maart/april • Manier van aanpak afhankelijk van Vlaams implementatieplan en 
afstemming met tabakologen. 

• Wel afstemming met lokale preventiewerkers en BAF.  

Ondersteunen en inspireren van initiatieven in basis- en 

secundaire scholen met het oog op preventie van 

Tabak, alcohol en drugs, in afstemming met CLB  

AF TAD 1 20 Doorlopend. • Verschillende scholen ontlenen materiaal rond tabak.  

• Toneel adembenemend wordt mogelijk ingepland in Roosdaal en 
Tervuren.  

Verkennen en ondersteunen van initiatieven gericht op 

de gezondheids- en welzijnssector en de 

vrijetijdssector.  

AF TAD 7 

AF TAD 6 

3 Doorlopend • Verspreiding van projecten sportivos, zot op kamp.  

Ondersteunen van de organisatie en omkadering van 

initiatieven TAD gericht op gezinnen o.a. de vorming 

‘Als kleine kinderen groot worden’.  

AF TAD 2  Doorlopend • Momenteel zijn nog geen sessies ingepland.   

 

VALPREVENTIE Actiefocus Streef-

aantal 

Timing Al gebeurd in 2017 / nog ingepland in 2017 

Bieden van ondersteuning in de lopende  Boebsgemeenten 

(Dilbeek, Vilvoorde). Waar mogelijk, haalbaar: 

ondersteuning van andere gemeenten.  

AF V 4 nvt  • BOEBS GEMEENTEN: Dilbeek, Vilvoorde 

• Ad hoc initiatieven i.k.v.Valpreventie: Kapelle-op-den-Bos en 
Steenokkerzeel 

De voorbereiding,  de implementatie van de Week van de 

valpreventie, en de initiatieven die hieruit volgen. 

AF V 3 50  • 50tal organisaties namen initiatieven, leenden materiaal, … in 
ondersteuning van het Logo. Voornamelijk Woonzorgcentra en lokale 
besturen.   

• Via BAF (Brabants Apothers Forum) gebeurde er ook een 
communicatie naar de apothekers. 
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In de regio gaan vormingen door rond valpreventie, 

waarbij wordt samengewerkt met de referentiepersoon.  

AF V 1 5  • Er werd vorig jaar initiatief genomen om een lesgeverspool voor dit 
thema te hebben. Momenteel zijn twee mensen opgeleid. Er is zijn 
tot nu toe geen losstaande vormingen aangevraagd. 

 

INFECTIEZIEKTEN EN VACCINATIE Actiefocus Streef-

aantal 

Timing Al gebeurd in 2017 / nog ingepland in 2017 

We zetten de Europese Vaccinatieweek. Dit jaar is het 

thema ‘Jezelf en iedereen rondom jouw beschermen’. 

AF IV 3 nvt april • Bekendmaking, verdeling van materialen en communicatiemateriaal 
via de website, sociale media, …  
(de materialen werden heel laat aangeleverd waardoor 
communicatie vooraf niet mogelijk was) 

Uitrol van de jaarlijkse griepcampagne uit in onze regio. 

Je streeft ernaar om verschillende initiatieven te 

organiseren of ondersteunen die verder gaan dan de basis. 

AF IV 1 nvt Najaar • Voorbereiding en disseminatie van basisaanbod naar relevante 
partners. Disseminatie elektrokoffers en banners. Ondersteuning of 
aanzetten tot organisatie van aandachtsmomenten, bv. prikactie . 
 

Reguliere ondersteuning en disseminatie van 

ondersteuningsmiddelen vaccinatie 

AF IV 3  doorlopend • Dit najaar op gezondheidsbeurs Herne: infostand Vaccinatie. 

 

VOEDING & BEWEGING Actiefocus Streef-

aantal 

Timing Al gebeurd in 2017 / nog ingepland in 2017 

Logo Zenneland ondersteunt lokale partners bij de 

uitwerking van het project Bewegen op Verwijzing. 

Bij aanvang brengen we de mogelijke partners van de 

kleinstedelijke zorgregio samen om een algemene 

toelichting te geven. 

Bij de opstart van gesprekken motiveren we relevante 

partners om alsnog mee in te stappen (bv. door overleg 

met schepenen). We delen onze ervaringen tussen de 

verschillende zorgregio's. We communiceren via onze 

reguliere kanalen over het project. 

AF VB 8 4 Doorlopend • Verschillende projecten in de KSZ (Kleinstedelijke zorgregio’s) zijn 
opgestart of zitten in opstartfase. Logo brengt partners als lokale 
besturen, huisartsenkringen, SEL, LMN, … bij elkaar.  
 

• KSZ Halle heeft ingediend eind 2016. Dossier werd goedgekeurd. 
(het project gaat (momenteel) door in Halle, Beersel en Sint-
Pieters-Leeuw en trekker is RISO-Vlaams-Brabant)  
 

• KSZ Vilvoorde en KSZ Asse dienden hun dossier 31/3/2017 in. 
(Voor KSZ Asse: Trekker de hogeschool Odisee. Deelnemende 
gemeenten: Affligem, Ternat, Liedekerke, Roosdaal, Merchtem en 
Dilbeek. 
Voor KSZ Vilvoorde: Trekker is het Wijkgezondheidscentrum De 
Vaart in Vilvoorde, deelnemende gemeenten: Vilvoorde, Wemmel 
en Kapelle-op-den-Bos. Er zal een overleg gepland worden tot 
uitbreiding begin 2018.) 
 

• KSZ Tervuren is in ontwikkeling. 
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Opvolging van de reguliere projecten gericht naar 

basisscholen waardoor volgende projecten in de regio 

doorgaan: Tutti Frutti, Proefkampioen, … 

AF VB 2 nvt schooljaar • Tutti Frutti: Schooljaar ’16-’17: 66 scholen 

• Uitleen van de proefkampioen bij voorkeur via de CLB’s naar de 
scholen. 
 

Ondersteuning en inspireren initiatieven in secundaire 

scholen met het oog op voeding en/of beweging. 

AF VB 2 5 Schooljaar • Ondersteuning met info, materialen, vastleggen sprekers, …: Sint 
Martinus en Vijverbeek Asse (i.s.m. CLB, LMN en diëtisten), In 
College Vilvoorde  

• Workshop Gezond ontbijt: RC Dilbeek. 

Ondersteunen van initiatieven in gemeentes gericht op de 

algemene bevolking, i.s.m. lokale partners of via lokale 

besturen. 

AF VB 1 

AF VB 5 

17 Doorlopend • In 2017 tot nu toe verschillende workshops doorgegaan en nog 
ingepland. (Gezond opgroeien, Gezond ontbijt, Kookworkshop).  
Oa. in Sint-Pieters-Leeuw, Asse,  Pepingen, Affligem, Galmaarden,  
Wemmel 

Ondersteuning van lokale initiatieven i.s.m. met lokale 

partners gericht op werkende bevolking rond het thema 

voeding en beweging.  

AF VB 3 10 Doorlopend • Verschillende stappencompetities oa. Personeel PZ St. Alexius 
Grimbergen, Leerkrachtenteams. BS De Klim Op Lembeek. 

Je verkent de mogelijkheden en ondersteunt min. 7 

initiatieven in de gezondheids- en welzijnssector en de 

vrijetijdssector.  

AF VB 6 

AF VB 7 

 Doorlopend • Ondersteuningsmateriaal (o.a. info over gezonde tussendoortjes, 
gezondheidsrally) op buitenspeeldag en picknick: Lennik, Hoeilaart, 
Ternat.  

• Ondersteuning van workshops:  
Gezonde Voeding op Babycafé in Drogenbos (april), in WZC De Oase 
(Opwijk) 

Actieve kinderopvang (AKO) (Gezonde voeding en 

bewegen bij voor- en naschoolse kinderopvang). 

Ondersteuning van (inter)gemeentelijke infosessies. 

AF VB 5 2 Doorlopend. • Voorstelling van project (28/3) op LOK (overleg lokale 
kinderopvang) in Kapelle-op-den-Bos. 

• Momenteel nog geen sessies ingepland.  
 

 

BEVOLKINGSONDERZOEKEN KANKEROPSPORING Actiefocus Streef-

aantal 

Timing Al gebeurd in 2017 / nog ingepland in 2017 

We ondersteunen de gemeentes minimaal met het 

basissensibilisatiepakket waar in 2015 de 

uitnodigingsbrieven worden uitgestuurd i.k.v. het 

bevolkingsonderzoek borstkanker (zowel waar 

mammobiel komt als waar niet) 

We nemen het initiatief om de betrokkenheid van 

artsen te stimuleren bij de lokale sensibilisatie rond de 

bevolkingsonderzoeken. 

AF BVOKA 

1 

AF BVOKA 

3 

 Volgens 

kalender CvKO 

• Basis: artikel, folders, spandoeken. Verdeling nieuwe materialen. 
Op maat van de gemeente worden extra noden en mogelijkheden 
nagegaan. 

• Mammobiel 2017: Beersel 10/11-11/12, Londerzeel 18/9-20/10, 
Zaventem 17/11-13/12, Merchtem 9/1-10/2, Overijse 25/10-7/11, 
Hoeilaart 12/11 - 20/11, Drogenbos 6/11-9/11 

• Hebben een vaste radioloog (in een huis) waar je doorlopend kan 
gaan (brief is een jaar geldig): Dilbeek-Grimbergen-Liedekerke-
Roosdaal-Lennik-Galmaarden-Wemmel-Asse-Halle-Vilvoorde-
WezembeekOppem  
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Maart ... maand van de dikkedarmkanker 

Maart is de internationale maand van de strijd tegen 

dikkedarmkanker. Het ideale moment om het 

bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker te promoten 

bij de partners. Logo Zenneland zet in op het 

piekmoment volop in op de disseminatie van de 

sensibilisatiematerialen rond Dikkedarmkanker. 

AF BVOKA 

1 

17 Klemtoon 

maart  

(kan ook op 

andere 

momenten) 

• 18 lokale besturen plaatsten De Pot Op!-wc-rolletjes, gecombineerd 
met het Vlaams materiaal(folder, affiche, banner).  

• Deze organisaties plaatsen ook de actiematerialen: WGC De Vaart, 
Vilvoorde (dag van de zorg 19/3), Ziekenhuis Halle (MOC-congres 
25/3), Brouwerij Lindemans Sint-Pieters-Leeuw (actiemaand in de 
foyer). We streven naar samenwerking met Stop Darmkanker (Asse 
14/3 BAF, Dilbeek Huisartsenkring 7/9, Hoeilaart 
Gemeenschapscentrum Felix Sohie 6/6, Zaventem Femma 1/3) 

Mei ... maand van de baarmoederhalskanker.  

Sterke korte focus op dit Bevolkingsonderzoek in mei en 

de verspreiding van materialen, artikels … 

AF BVOKA 

1 

3 Mei 

(kan ook op 

andere 

momenten) 

• Nog niet bekend 

Ondersteuning van initiatieven genomen die partners 

nemen i.k.v. het informeren over de 

bevolkingsonderzoeken. 

AF BVOKA 

1 

Ad hoc Doorlopend • Ondersteuning van infosessies (oa. Zoeken van lesgever uit onze 
pool): oa. In Wemmel 18/5 

Uit onze contacten i.k.v. BVOKA, detecteren we extra 

noden om sensibilisatie mogelijk te maken. We spelen 

erop in indien mogelijk, nemen het signaal mee naar het 

contact met de PO’s. 

AF BVOKA 

3 

 Doorlopend • Doorgeven signaal aan CvKO nood aan afstemming Brief van de 
Huisarts en kalender Mammobiel.  

• Nagaan waar extra kansen liggen.  

• Nagaan welke mogelijkheden er zijn om de drie BVO’s samen te 
nemen in de communicatie of in de bestaande 
ondersteuningsmiddelen) 

 

GEZONDHEID & MILIEU Actiefocus Streef-

aantal 

Timing Al gebeurd in 2017 / nog ingepland in 2017 

Verder inzetten op Gezond Wonen, waar mogelijk op een 

structurele manier. 

AF GM BI 1 5 Doorlopend. • Uitleen van materiaal rond binnenmilieu voor workshops (oa. CBE) 
 

Ondersteunen van Demo’woningen’ in onze regio. Waar 

mogelijk ook linken leggen  met VP of andere relevante 

(gezondheids)thema’s. Waar mogelijk intergemeentelijk.  

AF GM BI 1 2 Volgens 

planning 

• Van maandag 13 maart tot vrijdag 17 maart 2017 loopt het project 
“Gezond (t)Huis” in Merchtem. 

Disseminatie naar en ondersteuning van de partners bij 

het project passief roken, doelgroep zorg en 1e lijn. 

Onder andere de ‘On the go-tool. 

AF GM BI 1  Start • Inplannen om vanaf mei verschillende zorgactor-overleggen te 
contacteren.  
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Voorbereiding en implementatie van de Week van 

Gezond Wonen in onze regio, gericht op passief Roken.  

AF GM BI 1 1/3 

van de 

regio 

November • Implementatie volgens Vlaams projectplan.  

Je zet samenwerkingen op met sociale 

huisvestingsmaatschappijen en sociaal verhuurkantoor 

om te ondersteunen rond informeren en sensibiliseren 

rond kwaliteitsvol en gezond wonen.   

AF GM BI 1 

(doelgroep

gericht) 

3 Doorlopend • Verder opvolgen van lopende contacten.  

We dissemineren de materialen van rustverstoorders, 

seizoensgebonden info wanneer actueel. Je speelt in op 

extra noden of kansen om hier iets meer mee te doen.  

AF GM BU 

CH, BIO, 

FY 1 

nvt Volgens 

toepasselijk 

moment in 

het jaar. 

• Inspelen op warmteactieplan. 

• Verspreiding van Gezonde Kamptips (oa. Ikv. aanbod Week van de 
Opvoeding en buitenspeeldag)  

• Er wordt een gezondheidsrally gemaakt, met oa. aandacht voor ozon 
en hitte.  

We streven naar een behoud van het aantal inschrijvingen 

van Lekker Fris en air@school.  

 

AF GM BI 2  Tijdens 

schooljaar 

• Verschillende scholen werken met deze projecten en lenen hiervoor 
CO2-meters uit. Oa. St. Angela Ternat, De Droomgaard Ternat, St. 
Martinusscholen TSO BSO Asse. 

We nemen initiatief om lokale partners te informeren 

over asbest en impact op gezondheid, aansluitend op de 

bevraging door de Logo’s en de stappen die OVAM heeft 

gezet. 

AF GM BU 

FY 1 

 Nog te 

bepalen 

• Verdere afstemming met OVAM (wie in onze regio kreeg al info).  

• Link nagaan met informeren rond risicocommunicatie.  

• Verkennen van mogelijkheden (ook qua netwerk) met oog op verdere 
uitwerking van concreet lokaal aanbod. 

Invulling geven aan de eerstelijnsfunctie binnen het medisch milieukundig netwerk voor de regio Logo Zenneland. Doel: Burgers en professionelen worden op een 

kwalitatieve, objectieve en professionele manier ondersteund bij hun (acute) vragen en klachten rond milieugerelateerde gezondheidsvragen. 

Opvolgen van de inkomende vragen en klachten van 

burgers, professionelen. Opvolgen van gemotiveerde 

aanvragen op i.k.v. het BiMibesluit en uitvoeren van een 

plaatsbezoek uit wanneer nodig. 

AF GM B, 

AF GM 

divers, AF 

GM BI 3 

nvt doorlopend • Tot nu toe werden in 2017, tiental vragen beantwoord en/of 
geadviseerd.   

De MMK zet in op afstemming en 

deskundigheidsbevordering van lokale professionelen 

met het oog op een efficiëntere en meer toegankelijke 

doorstroom van informatie en advies naar burgers. 

AF GM 

divers 

nvt doorlopend • I.k.v. advisering en MMK-dienstverlening doorgeven van, 
ondersteunen met informatie volgens nood. 

De MMK ondersteunt lokale partners bij concrete milieu-

incidenten of –ongerustheden die van impact zijn op de 

gezondheid. 

AF GM 

divers 

nvt Ad hoc   
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De MMK heeft oog voor tendensen, regionale 

ongerustheden en problemen, speelt hierop in waar 

haalbaar en signaleert deze aan het Agentschap. 

AF GM BI 3 nvt doorlopend • Er is frequent overleg met het Agentschap Zorg & Gezondheid, team 
preventie (afdeling gezondheid & milieu) 

 

MEERDERE THEMA’s samen in een project/actie Actiefocus Streef-

aantal 

Timing Al gebeurd in 2017 / nog ingepland in 2017 

In samenwerking met de interlokale vereniging regionaal 

woonbeleid, 4 gemeentebesturen en OCMW's (Affligem, 

Ternat, Roosdaal en Liedekerke), gemeentelijke 

seniorenraden en vrijetijdsorganisatie's PASAR Ternat en 

PASAR Roosdaal, organiseren we een 

gezondheidswandeling. Met op het parcours interessante 

tussenstops waar men meer te weten komt over 

valpreventie, ozon en hitte. 

AF GM BU 

FY 1 

AF V 1 

 mei • Er is een nauwe afstemming met de woonconsulenten van de TARL-
gemeenten. 

• De wandeling gaat door op 12 mei en start in Liedekerke. 

Project Gezonde en budgetvriendelijke winkelkarren. 

Aandacht voor betaalbare gezonde voeding. (momenteel 

nog in testfase) 

Divers  

AF VB, Werk 

 Doorlopend • Aandacht voor Gezonde budgetvriendelijke voeding en 
winkelproducten: 3Wplus Sociale economie, CBE Halle Vilvoorde. 

Losse uitleen (los van projecten) van materialen zoals 

banners, tentoonstellingen, elektrokoffers, … voor acties 

op maat van de lokale partner 

Divers nvt Doorlopend • Uitleen door diverse partners: Lokale besturen, groepspraktijken, 
scholen, … 

 

*** 


