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 INHOUDELIJKE PLANNING 
 WERKINGSJAAR 2016 
 
LOGO ZENNELAND vzw - Kerkpleinweg 4, 1742 Ternat | Tel 02 582 75 91 | www.logozenneland.be  

 

 
Dit document geeft de concrete project, actie 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 2016. 
 
De planning werd opgemaakt begin 2016. Verder in dit document lees je wat intussen (op 28/4/2015) al is gebeurd dit 
jaar, en wat nog staat te gebeuren.  
 
De kern van onze inhoudelijke strategie 2016 

- We zetten verder prioritair in op twee settings Lokale besturen en Zorg & Welzijn. Naast inspelen op de 
eigenheden van elke setting zoeken we ook naar verbinding tussen beide zodat ze elkaar kunnen versterken in 
hun werking rond gezondheidsbevordering en ziektepreventie. 

- We behouden de bestaande strategie op de setting onderwijs. 
- We verkennen waar haalbaar de sector werk en zetten in 2016 in op ad hoc projecten 
- We zien het bereiken van kansengroepen als doelstelling die wordt meegenomen doorheen onze hele werking. 

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. Netwerkuitbouw en –onderhoud 

 
Het Logo werkt met heel wat partners samen. Toch is er telkens met elke partner een zekere afstemming nodig en wordt er vanuit het Logo heel wat tijd 
geïnvesteerd in het onderhouden en verder uitbouwen van het lokaal en regionaal netwerk. Sommige partners hebben hun standplaats ook buiten onze 
regio, maar hebben wel een werking of bereik in de regio.  

Het belangrijk aspect van de werking is het verder uitbouwen en onderhouden van het (lokaal) netwerk. Dit met als doel dat de partners of doelgroepen 
waar Logo Zenneland prioriteit aan geeft, het Logo kennen en weten waarvoor ze bij ons terecht kunnen. In 2015 wordt volop ingezet op onderstaande 
groepen. 

LOKALE BESTUREN 

 Vanuit het team is er voor elke gemeente een eerste aanspreekpunt. Elk teamlid heeft m.a.w. het ‘peterschap’ over een 
aantal gemeenten.  

o Voor algemene vragen kunnen de gemeentes bij deze persoon terecht.  
o We bieden ondersteuning bij de welzijnsraden of werkgroepen waar relevant voor gezondheidsbevordering en 

ziektepreventie. 

 We zetten verder in op de mogelijke samenwerkingsverbanden om onze werking specifiek gericht op gezinnen verder uit te 
bouwen. (i.k.v. Huizen van het kind) 

 We bekijken hoe we ons aanbod ook optimaal kunnen dissemineren in de faciliteitengemeenten en hun kunnen coachen 

AF LB  
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doorlopend 
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rekening houdend met de eigenheden van deze gemeenten. 

 Op Vlaams/Provinciaal vlak werken we mee aan de organisatie van de masterclass Gezonde gemeente 

ARTSEN EN ZORG 

 Uitbouw en onderhoud van de contacten met huisartsen(kringen).  

 Afstemming en samenwerking i.k.v. de Pilootprojecten Chronic Care, en breder Vlaams in voorbereiding van de 
eestelijnsgezondheidsconferentie (in 2017). 

 Samenwerking met de SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) en LMN’s (Lokaal Multidisc. Netwerk) waar 
mogelijk en haalbaar. 

 

AF GEN nvt doorlopend 

ONDERWIJS 

 Samenwerking en afstemming met de CLB’s, volgens de afspraken gemaakt in het gezamenlijk Charter (2013).  

 Uitwerken van een aanbod ‘Gezonde School’ met mogelijke projecten voor secundair en basisonderwijs.  

 Min. 2x per jaar overleg, afstemming en samenwerking i.k.v. het aanbod ‘Gezonde School’. 

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

 Verkenning i.k.v. flankerend onderwijsbeleid (FLOB) bij lokale besturen.  
 

AF OND 12 + 
andere 
actoren 

doorlopend 

WERK 

 Op Vlaams niveau worden afspraken gemaakt met de externe diensten voor bescherming en preventie op het werk.  

 Lokale afstemming met de externe en interne DBPW’s i.k.v. concrete acties of projecten. Samenwerking waar haalbaar en 
relevant. 

 We zetten in op het bereiken van sociale economie bedrijven.  
 

AF WERK nvt doorlopend 

COMMUNICATIE 

 Afstemming en samenwerking met regionale perscontacten en media die relevant zijn om mee af te stemmen in onze 
werkregio. 

 Samenwerking met externe marketing & communicatiecontacten wordt verdergezet en uitgebreid. 

 Nvt doorlopend 

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 

nvt 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) 

nvt doorlopend 
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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) 

nvt 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) 

nvt doorlopend 

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

AF GEN 
(gericht op 

Gezondheid & 
Milieu) 

nvt 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) 

nvt doorlopend 

NETWERK i.k.v. Voeding & Beweging 

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

 Uitbouw van een pool van bewegingsdeskundigen. Er zijn duidelijke afspraken bij samenwerking. 
 

AF GEN 
(gericht op 
Voeding & 
Beweging) 

nvt doorlopend 

 

3. De rode draad in 2016 

 

De samenwerking met lokale besturen i.k.v. Gezonde Gemeente 

Doel: Algemene ondersteuning en coaching van lokale besturen is de verdere rode draad doorheen de werking van het inhoudelijk team. 29 gemeenten in 
Logo Zenneland engageerden zich als Gezonde Gemeente. Logo Zenneland zet in op de ondersteuning en coaching van de lokale besturen en hun lokaal 
gezondheidsbeleid.  Het volledige inhoudelijke team is betrokken bij de implementatie van ‘Gezonde Gemeente’ in de regio. 
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Op maat van de gemeente wordt ingezet op een diepgaander traject naar een gezonde gemeente. Hiervoor wordt in overleg met de gemeente, de 
welzijnsraden, de gezondheidsraden, … onder andere gebruik gemaakt van de groeimeter en de gezondheidsmatrix. Dit is geen ‘extra project’, maar bij 
uitstek een kaderproject waarin alle lopende en nieuwe projecten met aandacht voor gezondheid onder kunnen worden gebracht.  

Door ‘Gezonde Gemeente’ wordt stap voor stap gewerkt op maat van, en volgens de noden van het lokaal bestuur. Het vergroot daarenboven ook de 
zichtbaarheid van de inspanningen die worden gedaan i.k.v. gezondheid, en brengt verschillende diensten en verenigingen bij elkaar. Dit laatste is een grote 
sterkte van deze methodiek, aangezien hierdoor ook het draagvlak voor acties en lokaal gezondheids- of welzijnsbeleid van onderuit vergroot. 

Verkenning en uitbouw (samen)werking met de setting artsen en zorg 

Zorg- en welzijnspartners erkennen het belang van preventieve gezondheid, hebben ondersteuningsmiddelen en omkadering om dit op een haalbare 
manier op te nemen in hun werking. Vanuit Logo zien we de zorgverstrekker zelf als einddoelgroep en worden ze ambassadeur voor preventie binnen hun 
werkterrein. Je bepaalt binnen je eigen werking waar mogelijke linken liggen naar de setting zorg en welzijn en waar er hierbij verbanden  zijn met andere 
thema’s/doelgroepen. 

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. 

 

TABAK ALCOHOL & DRUGS Actiefocus Streef-
aantal 

Timing Al gebeurd in 2016 / nog ingepland in 2016 

Initieert en ondersteunen van rookstoptrajecten  
- voor de algemene bevolking   
- voor de werkende bevolking   

AF TAD 8 
AF TAD 4 

 

 
3 
3 

Doorlopend  Ingepland bij Kapelle-op-den-Bos en Pepingen.  

 In Asse voor specifieke doelgroep (traject uitgerookt) 

 Voor werkende bevolking: Contact met Colruyt en brouwerij 
Palm.  

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.  Verschillende initiatieven in Dilbeek, Asse, Overijse, 
Vilvoorde, Opwijk.  

Inzetten op het onder de aandacht brengen van 
‘werelddag tegen tabak 31mei’. De rol van de 
tabakoloog wordt in de kijker gezet.  

AF TAD 8  Maart/april  Er is een algemene communicatie via de lokale besturen. 

 Samenwerking met Brabants Apothekers Forum 

 Infostanden in Wezembeek-Oppem, Wemmel, Kraainem, 
Linkebeek en Drogenbos. 

Ondersteunen en inspireren van initiatieven in basis- AF TAD 1 20 Doorlopend.  In het aanbod van de scholen 16-17 is er extra aandacht voor 
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en secundaire scholen met het oog op preventie 
van Tabak, alcohol en drugs, in afstemming met CLB  
Extra aandacht voor ‘toneel Adembenemend’ 

projecten gericht op Tabak, Alcohol, Drugs en Gamen 

 Sec.School Opwijk, Regina Caeli in Dilbeek, IMI Roosdaal, OLV 
Vilvoorde werken al rond deze thema’s. 

Verkennen en ondersteunen van initiatieven gericht 
op de gezondheids- en welzijnssector en de 
vrijetijdssector.  

AF TAD 7 
AF TAD 6 

3 Doorlopend  Project Sportivos in Roosdaal, Ternat en gemeenten in het 
Pajottenland. 

 Lokale monitor (i.s.m. VAD) in Dilbeek en Herne, mogelijk ook 
in te plannen in de Faciliteitengemeenten via de lokale 
preventiewerker. 

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  Sessie ingepland in Dilbeek (mei) 

 Haalbaarheid wordt bekeken in Opwijk.  

Opvolgen van de voorbereiding, organisatie, evaluatie 
op van studiedag ‘Gamen’ op 10/10 i.s.m. de lokale 
preventiewerkers 

AF TAD 2  Voorbereiding: 
Maart/sept 
Studiedag: 

10/10 

 Uitwerking i.s.m. CGG Ahasverus, CGG VBO en de lokale 
preventiewerkers. 

 Studiedag zal doorgaan in Asse en Leuven. 

 

VALPREVENTIE Actiefocus Streef-
aantal 

Timing Al gebeurd in 2016 / nog ingepland in 2016 

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. 
De opstart en opvolging van de lesgeverspool. 
 

AF V 3 50   60tal organisaties namen initiatieven, leenden materiaal, … in 
ondersteuning van het Logo. Voornamelijk Woonzorgcentra en 
lokale besturen.   

 BAF (Brabants Apothers Forum) gebeurde er ook een 
communicatie naar 300 apothekers. 

In de regio gaan vormingen door rond valpreventie, 
waarbij wordt samengewerkt met de 
referentiepersoon.  
O.a. hierover is er afstemming met SEL. 

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

 Overleg met SEL is ingepland midden mei. 

 

GEESTELIJKE GEZONDHEID Actiefocus Streef-
aantal 

Timing Al gebeurd in 2016 / nog ingepland in 2016 

Organisatie, evaluatie en afsluit en afsluit van 
studiedag ‘Veerkracht  in sociale economie 
bedrijven’ 

AF SP 2 75 
deeln. 

Jan – maart 
mei 

 Begin januari vond de studiedag plaats voor bedrijven uit de 
sociale economie uit Vlaams-Brabant met concrete handvaten 
om de veerkracht van hun medewerkers te vergroten. Enkele 
bedrijven uit de sector zijn betrokken bij de uitwerking van de 
studiedag. Pluspunt vzw, IN-Z vzw en Entiris gaven 
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bijvoorbeeld feedback over het concept. Tijdens de studiedag 
laten we ook enkele van deze bedrijven aan het woord. Op de 
studiedag waren een meer dan 90 mensen aanwezig. 

Opvolging van de workshops en of reeksten van 
Zilverwijzer. 

AF SP 4  Doorlopend  I.s.m. liberale mut. was er een sessie in Sint-Pieters-Leeuw 

 In het najaar wordt een sessie ingepland in Dilbeek 

Ondersteunen van initiatieven in onze regio met een 
link naar Fit in je hoofd.  

AF SP 1 
 

5   Fijh-workshops in Kester (Kvlv Agra), Overijse (Markant) 

 Fijh-carrousel in Opwijk, Zemst, Ternat 

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   Gemeente Ternat zet heel traject uit rond welbevinden. 

 OCMW Ternat werkt traject uit rond zelfdoding (ook i.s.m. 
Arch’educ) 

 In Asse rond welbevinden bij kinderen (meer spec. Rouw en 
verlies) 

 In Wemmel worden de mogelijkheden momenteel bekeken. 

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: scholen in Halle en Pajottenland (via lokale 
preventiewerkers), Via CLB Pieter-Breughel en CLB NW Brabant 

 In de sociale economie 

 Voor de algemene bevolking op specifieke workshops of 
initiatieven. 

Initiatieven en vragen i.k.v. Geestelijke gezondheid 
op School 

AF SP7  Doorlopend  Don Bosco Halle 

 In Opwijk (via HvK) 

Nok Nok  en meer specifiek pilootproject - Nok Nok 
Kom eens bij ons kloppen.  

AF SP 3  Doorlopend 
Voorjaar 

 In Lennik (april): kussengevecht voor de jongeren (12-16j). Op 
de kussenslopen is er een verwijzing naar NOK NOK. I.s.m. 
jeugddienst, CGG, JAC, preventiedienst etc 

 Voor de ouders: 31 maart - Gevoelens en het omgaan met 
pubers. 

Opvolgen waar mogelijk van initiatieven i.k.v. 
Geestelijke gezondheid bij de werkende bevolking. 
O.a. Burnout 

AF SP 8  Doorlopend  ‘Van passie tot Burn Out’: In Vilvoorde organiseren heel wat 
partners samen zes lezingen en workshops die hierop inspelen. 
Logo Zenneland geeft mee insteek met een belangrijke insteek 
naar algemeen welbevinden fit in je hoofd. 

Waar mogelijk ondersteunen van initiatieven rond 
taboedoorbreking i.k.v. SP, o.a. Te Gek, 1813 

AF SP 5  Doorlopend 
 

Najaar 

 Op initiatieven van Te Gek ook link naar Fijh (Vilvoorde) 

 Communicatiemateriaal 1813 wordt meegenomen naar 
initiatieven waar relevant. 

Het bevorderen van geestelijke gezondheid in 
gezondheids- en welzijnssector. 

AF SP 10    Op Welzijnsbeurs in Halle (juni): promotie zelftest Fijh 

 Disseminatie ondersteuningsmiddelen via BAF 

 

INFECTIEZIEKTEN EN VACCINATIE Actiefocus Streef-
aantal 

Timing Al gebeurd in 2016 / nog ingepland in 2016 

Opvolging van de taken die Logo’s toegewezen krijgen AF IV 2 2 
sessies 

Jan-feb  Organisatie van regionale Overlegtafels vaccinatie en 
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i.k.v. de vaccinatie van asielzoekers.  vluchtelingen in Halle en Vilvoorde (februari). 

 Zie www.logozenneland.be/vaccinatie-asielzoekers 

We zetten de Europese Vaccinatieweek – Mazelen in 
de kijker. Thema: Mazelen bij volwassenen. 

AF IV 3 nvt Voorjaar  Bekendmaking, verdeling van materialen en 
communicatiemateriaal (bv. artikels) 

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 (Halle). 

Sensibilisatie rond kinkhoest en seizoensgriep bij 
zwangere vrouwen. 

AF IV 4 nvt Najaar  Verdeling van relevante materialen: affiche en folder naar 
gynaecologen en kinderartsen. 

Reguliere ondersteuning en disseminatie van 
ondersteuningsmiddelen vaccinatie 

AF IV 3  doorlopend  Uitleen naar CLB Pieter-Breughel.  

 Ingepland: op familiepicknick Opwijk door K&G 

 In het najaar i.k.v. de griepcampagne 

 

VOEDING & BEWEGING Actiefocus Streef-
aantal 

Timing Al gebeurd in 2016 / nog ingepland in 2016 

Opvolging van de reguliere projecten gericht naar 
basisscholen waardoor volgende projecten in de 
regio doorgaan: Tutti Frutti, Proefkampioen, … 

AF VB 2 nvt schooljaar  De proefkampioen: o.a. De Klim Op Vilvoorde 

 Tutti Frutti: Schooljaar ’15-’16: 75 lagere en 4 sec. scholen 

 Winkeloefening/Kieskeurig: Ingepland in College Vilvoorde en 
St-Martinus Asse 

 Stappencompetitie tussen leerkrachten: Droomgaard Ternat 

Opvolging en implementatie Waterpas, project voor 
basisonderwijs. Extra aandacht in de week van de 
wereldwaterdag. 

AF VB 2 nvt Schooljaar  44 lagere scholen nemen deel (=416 klassen, =8359 
leerlingen) 

 Evenementje i.k.v. Wereldwaterdag in Sint-Victor Bulo, 
Alsemberg 

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  

Gemeentelijke 10000stappenclash 2016 
(Lokaal concept: Zemst daagt uit!) 

AF VB 1 18 Voorjaar  16 gemeenten in onze regio doen mee. (zie 
www.logozenneland.be/stappenclash2016) 

 Zemst daagt uit! 

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  Affligem: Infosessie Gezond Opgroeien ingepland. 

 Asse (in CC): workshop Gezonde Voeding in najaar 

 Infomateriaal op infosessie (door LSW) – Zin en Onzin van 
diëten (Londerzeel en Affligem) 

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  DHL toont interesse over thema V&B: o.a. fietsen, gezond 
ontbijt, … 

 3Wplus, sociale economie: aandacht voor water drinken 
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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. rond gezonde brooddozen en 
smoothies) op buitenspeeldag en picknick: Lennik, Overijse, 
Hoeilaart, Grimbergen.  

Actieve kinderopvang (AKO) (Gezonde voeding en 
bewegen bij voor- en naschoolse kinderopvang). 
Ondersteuning van (inter)gemeentelijke infosessies. 

AF VB 5 2 Voorbereiding 
en bepalen 
strategie: 
voorjaar. 

Uitwerking: 
najaar 

 Momenteel nog geen sessies ingepland.  

BOV – Bewegen op verwijzing – nieuwe project 
 

AF VB 8 Nog te 
bepalen 

Voorjaar 
Vanaf start 

implementatie 
(vermoedelijk 

najaar) 

 Verkenning en voorbereidingen voor het indienen van dossiers 
is gestart.  

 Mogelijkheden: Halle (+ Drogenbos/Lennik), i.s.m. LMN, 
Artsenkring, … ; Vilvoorde (via Wijkgezondheidscentrum) 

Gezonde voeding en beweging in kinderdagverblijven. 
Nagaan rol en mogelijkheden voor Logo: project . 

AF VB (na 
te gaan) 

Nog te 
bepalen 

Doorlopend  Nog na te gaan wat rol van Logo hierin is.  

 

BEVOLKINGSONDERZOEKEN KANKEROPSPORING Actiefocus Streef-
aantal 

Timing Al gebeurd in 2016 / nog ingepland in 2016 

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. 

 In het voorjaar kwamen volgende gemeentes aanbod: 
Tervuren, Kapelle-op-den-Bos, Pepingen, Linkebeek, Bever, 
Galmaarden, Gooik, Affligem, Sint-Genesius-Rode, Machelen, 
Zemst, Herne, Kraainem. 

 Doorlopend: Dilbeek, Grimbergen, Liedekerke, Roosdaal, 
Lennik. 

 In het najaar zijn volgende gemeentes ingepland: Wemmel, 
Steenokkerzeel, Ternat, Sint-Pieters-Leeuw, Opwijk.  

Dikkedarmkanker: De Pot op!  
Brons, Zilver of Goud. Van basisinformatie tot grote 
marktacties. 
Voorbereiding, implementatie en ondersteuning van 
de partners. 

AF BVOKA 1 
AF BVOKA 2 

½ 

regio 
Januari – April 

Maart: 
hoofdprioriteit 

 Zie www.depotop.vlaanderen of 
www.logozenneland.be/depotop  

 22 gem.: Affligem, Bever, Grimbergen, Halle, Hoeilaart, 
Kapelle-ODB, Lennik, Liedekerke, Londerzeel, Machelen, 
Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-
Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Vilvoorde, 
Wemmel, Zaventem 
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Waar mogelijk ondersteun je gemeenten hun werking 
rond BVOKA (BKO, DDK en/of BHK) in hun beleid op 
te nemen. 
We streven naar een vierde van onze gemeenten die 
hierin een stap verder gaan. 

AF BVOKA 2 ¼  
regio 

Volgens 
mogelijkheden. 

 In verschillende gemeenten hierboven vernoemd werden heel 
wat extra zaken ondernomen: Mammoboxsessies, 
infoavonden, betrekken van scholen, … waardoor de 
gemeente hierin ook extra in investeerd. 

Je streeft naar een communicatie en disseminatie 
van bestaand materiaal rond BHK, DDK, BKO op 
vraag en proactief tijdens specifieke ‘actiemaanden 
of momenten’, …  

AF BVOKA 1  Doorlopend 
BHK focus in 

mei. 
BKO focus in 

okt. 

 Bekendmaking van informatie (artikel, folder, soc. media, …) 

 Info naar 35 gemeenten. Cijfers opgevraagd door Overijse en 
Zaventem. 

Uit je contacten i.k.v. BVOKA, maar proactief, 
detecteer je extra noden om sensibilisatie mogelijk 
te maken. Je speelt erop in indien mogelijk, je 
neemt 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 2016 / nog ingepland in 2016 

Verder inzetten op Gezond Wonen, waar mogelijk op 
een structurele manier. 

AF GM BI 1  Doorlopend.  Er vonden workshops plaats in Drogenbos (Ag. inburg. & 
Integr.), Londerzeel (OCMW), Vilvoorde (Zennelab 
buurtwerking), Vilvoorde Basiseducatie, Ternat (OCMW) 

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 3 Volgens 
planning 

 In Tervuren was er in februari een demowoning. 

 In Merchtem zijn de eerste voorbereidingen gestart 

Bekendmaking van het project ‘Roken doe je buiten’ 
(Kom op tegen kanker) 

AF GM BI 1  Jan/Feb 
I.k.v. 31 mei 

 Bekendmaking en disseminatie van de materialen in februari. 
In het najaar wordt er tijdens de Week van Gezond Binnen 
verder op dit thema gewerkt.  

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  Voorbereiding en strategie nog in te plannen. 

We nemen initiatief om te sensibiliseren rond asbest 
en impact op gezondheid, i.s.m. lokale partners.  

AF GM BU FY 
1 

 Feb – mei: 
verkennen en 

strategie 
bepalen. Waar 

mogelijk al 
contacten 
leggen. 

 Opmaak van inventaris van wat eerder is gebeurd en welke 
plannen er zijn lokaal, Vlaams. 

 In april werd een bevraging uitgestuurd naar de lokale actoren 
in Vlaams-Brabant. 
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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 
(doelgroepg

ericht) 

3 Doorlopend  Eerste contacten met SHM Providentia. Er werd een folder 
verspreid aan de huurders en tentoonstellingsmateriaal 
uitgeleend. 

We bekijken de mogelijkheid en nood aan een 
intervisie Vocht en Schimmel  
(voorbereiding ism. Logo Oost-Brabant) 

AF GM BI 1 
(ondersteuni

ng) 

 Voorbereiding
: doorlopend. 
Uitvoering: 

Najaar 

 Er gebeurt een inventarisatie van wat in andere provincies is 
gebeurd. Mogelijkheid tot intervisie wordt bekeken in het 
najaar 2016 of voorjaar 2017. 

We nemen initiatieven om met lokale partners de 
link mobiliteit, verkeer en gezondheid onder de 
aandacht te brengen. Waar mogelijk met het project 
‘Gezond Onderweg’ 

AF GM 
VERKEER 

5 Doorlopend  In Zemst wordt een workshop ingepland op een open 
milieuraad.  

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. 

 

 Volgens de kalender.  

We streven naar een behoud van het aantal 
inschrijvingen van Lekker Fris en air@school.  
 

AF GM BI 2    7 Scholen schreven in. Komend schooljaar bekijken we of 
extra inspanningen mogelijk zijn om het aantal te verhogen. 

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 2016, 16 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  Dit voorjaar werd er bij 3 incidenten en ongerustheden 
ondersteund.  

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

Timing Al gebeurd in 2016 / nog ingepland in 2016 

Opvolging van het project ‘Gezondheidsbevordering 
bij de apotheker’ i.s.m. BAF op, en de initiatieven 
die hierop aansluiten. 

AF’n van 
verschillende 

thema’s 

30 2-
maandelijks 

 31 apothekers in de regio verspreiden materialen. 

 In jan/feb: Binnenmilieu, maart/april: 
Dikkedarmkankerpreventie en mazelelen, mei/juni: tabak 

Organisatie van contact/netwerkmomenten met de 
lokale Huizen van het kind. (waar mogelijk link met 
kinderarmoede) 

AF LB  nvt  We investeren in verschillende werkgroepen lokaal. 

 We stemmen af met de Provincie Vlaams-Brabant 

 We bekijken of een lokaal overleg in het najaar 
nodig/haalbaar is.  

Ondersteuning van thema-overschrijdende lokale 
initiatieven.  

Divers nvt Doorlopend  Samenwerking met de ILV woonbeleid Noord-Pajottenland en 
de lokale besturen (TARL)  voor de infonamiddagen ‘Hou je 
huis en jezelf jong en Gezond’ (maart) 

 Samenwerking/afstemming met Sportregio Pajottenland: 
beweegtips voor moeilijk bereikbare senioren (i.k.v. 
stappenclash) 

Project Gezonde en budgetvriendelijke 
winkelkarren. Aandacht voor betaalbare gezonde 
voeding. 

Divers  
AF VB, Werk 

 Doorlopend  Aandacht voor Gezonde budgetvriendelijke voeding en 
winkelproducten: 3Wplus Sociale economie, tijdens traject 
Uitgerookt te Asse, in Vilvoorde i.s.m. buurtwerking. 

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, … 

 

COMMUNICATIE Actiefocus Streef-
aantal 

Timing Al gebeurd in 2016 / nog ingepland in 2016 

Opvolging Online Media, Fb, Twitter, … AF GEN  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. 

In 2016 is er een evenement ‘Lokale besturendag’  AF LB  Nog te 
bepalen 

 Mogelijke inplanning in najaar. 

Er is een voorstellingspakket van het Logo, specifiek 
gericht op gezonde gemeente  

AF LB  Nog te 
bepalen 

 Uitwerking vanaf midden 2016 

Er is een duidelijk TO-aanbod ‘Gezonde School’ 
gericht op onderwijs (CLB’s, scholen, schoolnabije 
partners) 

AF OND  Maart-mei  Aanmaak in april/mei. Verspreiding vanaf juni.  

 Door Logo Zenneland: digitaal aan de scholen, op papier aan 
de lokale besturen, schoolnabije partners. 

 Door de CLB’s: ‘pakje gezonde school’ met krantjes aan elke 
school in de regio. 

Optimaliseren van intern gemeentefichessysteem AF LB  Nog te 
bepalen 

 Uitwerking vanaf midden 2016 

 


