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 INHOUDELIJK WERKINGSVERSLAG  
 (op basis van de verantwoording in CIRRO) 
 
LOGO ZENNELAND vzw 
Kerkpleinweg 4, 1742 Ternat | Tel 02 582 75 91 | www.logozenneland.be  
 
 

 Werkingsjaar 2014 
 

 

Dit document geeft je een overzicht van de acties en projecten die plaats vonden in de regio van 
Logo Zenneland in 2014, en met welke partners telkens werd samengewerkt.   
 
Sinds enkele jaren gebeurt de verantwoording naar de Vlaamse overheid via het online 
uitwisselingsplatform CIRRO*. Dit werkingsverslag is een bondige weergave van wat wordt 
ingebracht in CIRRO door Logo Zenneland. Vaak wordt er verwezen naar documenten die 
eveneens online zijn opgeladen als bijkomende ondersteuning van de verantwoording. Wie deze 
documenten voor een bepaald project eveneens wil inkijken, kan deze aanvragen bij het Logo.  
Schoolprojecten van het schooljaar 2013-2014 werden in dit rapport niet meer meegenomen. 
 
Elk project is gekoppeld aan een actiefocus. Deze actiefocussen zijn gekoppeld aan de 
gezondheidsdoelstellingen / thema’s. Ze geven richting hoe de specifieke doelstellingen/thema’s 
concreet moeten worden ingevuld. De actiefocussen worden jaarlijks aangepast. 
 
Vooral in het deeltje ‘evaluatie’ van een de projectfiche kan je zien welke lokale partners aan de 
slag gingen met dat specifiek project.  
 
Voor bijkomende vragen kan je uiteraard steeds bij het team terecht: 
www.logozenneland.be . 
 
 
 
 
 
* CIRRO is een ICT-systeem van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid dat toelaat de werking van de Logo’s en betrokkenen te 
ondersteunen, op te volgen, te evalueren en aan te sturen. Het platform stimuleert niet alleen de gegevensuitwisseling tussen Logo’s 
onderling, maar ook tussen Logo’s, partnerorganisaties en de Vlaamse overheid. CIRRO staat voor Communicatie, Interactie, 
Resultaatsgerichtheid, Registratie, Ondersteuning. 
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LEESWIJZER PROJECTEN 

Projectnaam 

Actiefocus Code actiefocus: Beschrijving actiefocus 

Doelpubliek:   
Op wie is het project gericht, de einddoelgroep. 

Setting/context:  
In welke setting of context bevinden de lokale partners 

zich met wie wordt samengewerkt. 

Subsidie 

Met welke middelen. 

Beschrijving Evaluatie 
 

Bondige beschrijving van het project, meer specifiek hoe Logo Zenneland hier heeft op ingezet. 
 

Bondige beschrijving van wat is bereikt. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
 

Ervaringen, suggesties, feedback … die worden meegegeven aan de partnerorganisaties en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 
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Netwerk 
Het Logo werkt met heel wat partners samen (375). Hieronder een overzicht in absolute 

aantallen. Enige voorzichtigheid is nodig bij het lezen van deze cijfers. Gezien er 

verschillende partners ook op regionaal of intergemeentelijk niveau werken, mag je niet 

zomaar vergelijken.  

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.  

 

 aantal procentueel 

Huisartsenkringen 13 3,5 

CLB's 12 3,2 

Interne en externe diensten 23 6,1 

Lokale besturen (gemeente en ocmw) 70 18,7 

Mutualiteiten 6 1,6 

Consultiebureaus (kind&gezin) 9 2,4 

Ziekenhuizen 6 1,6 

Vereniging van apothekers, tandartsen, kinesisten, diëtisten, 
... 

1 0,3 

CGG's 3 0,8 

Screeningscentra 5 1,3 

Provinciediensten 5 1,3 

Residentiële Zorg- en Welzijnssector 54 14,4 

Niet-residentiële zorg- en welzijnssector 42 11,2 

Socioculturele verenigingen 66 17,6 

SEL 1 0,3 

Kansarmenorganisaties 8 2,1 

Wijkgezondheidscentra 2 0,5 

Bedrijven 5 1,3 

Hoger onderwijs 0 0,0 

Andere (politie, huisvesting, preventiewerkers, …) 44 11,7 
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Thema-overschrijdende acties en projecten 
 
LOKALE BESTUREN 
 
2014 - LB - Gezonde Gemeente Actiefocus AF LB :  Het thema-overschrijdend of geïntegreerd dissemineren van gezonde gemeente naar lokale besturen (disseminatie). Vanaf 2014: Het 

thema-overschrijdend of geïntegreerd ondersteunen en begeleiden van lokale besturen (ondersteuning).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Doelpubliek:  Algemene bevolking  Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
In 2014 zetten we verder in op de lokale besturen om hen aan te zetten om effectief een gezonde gemeente te worden en de eerste 
stappen te zetten naar een versterking van hun lokaal en gemeentelijk gezondheidsbeleid. Logo Zenneland is hiervoor o.a. zoveel 
mogelijk aanwezig op lokale welzijnsraden, of werkgroepen die specifiek zijn opgericht i.k.v. gezonde gemeente. Alle acties die in 
een 'Gezonde gemeente' gebeuren, worden zoveel mogelijk gekaderd binnen deze methodiek. (Meer info in de tabel bij verslagen, 
voor de gemeentes waarvoor de info al gekend is.) 

Logo Zenneland zette in 2014 in op het verder inbedden van Gezonde gemeente. De welzijnsraden en werkgroepen worden 
opgevolgd waar advies wordt gegeven en ondersteuning wordt geboden voor de uitvoering van specifieke acties en projecten, of bij 
de uitbouw van het lokaal gezondheidsbeleid. In 2015 zal samen met de gemeentes de groeimeter en matrix verder bekeken 
worden, zodat op maat van de gemeente verder kan worden samengewerkt. 29 gemeentes op 35 ondertekende het charter. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterke: Gezonde gemeente is de ideale kadermethodiek  om in te zetten op 
gezondheid. Het biedt mogelijkheden om op maat en lokaal aan de slag te gaan. 
'Gezonde gemeente' is open genoeg om ook andere thema's (dan deze vanuit de 
Logo's) die een een link hebben met gezondheid onder te brengen. Hierdoor wordt 
samenwerking met andere partners die in de gemeente actief zijn ook gestimuleerd. 
Belangrijk hierbij is met de eigenheid en haalbaarheid van elke gemeente rekening te 
houden. 

/ Ongeacht of het om een kleine of grote gemeente gaat, het ondersteunen/coachen 
ervan vraagt de nodige tijd. Vanuit het Logo vinden we het partnership met elke 
gemeente, groot of klein, belangrijk. Er mag niet steeds vanuit worden gegaan dat een 
gemeente met minder inwoners, ook minder inzet, actie of mogelijkheden betekent (of 
omgekeerd). Heel wat factoren spelen een rol: engagement van een bestuurder of 
ambtenaar, prioriteiten, middelen, ... 

 
 

2014 - 2015 - LB - Huizen van het Kind - verkenning en afstemming     Actiefocus AF LB :  Het thema-overschrijdend of geïntegreerd ondersteunen en begeleiden van lokale besturen (ondersteuning).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Doelpubliek:  Algemene bevolking, Jongeren, Kinderen Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Verschillende lokale besturen zetten in hun beleid het gezin mee centraal door de oprichting van 'een huis van het kind'. 
Verschillende welzijnspartners kunnen hier een rol in spelen, o.a. ook de Logo's. Logo Zenneland gaat na welke rol we kunnen 
opnemen en op welke manier we ondersteuning kunnen bieden vanuit onze werking rond gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie. Waar mogelijk wordt ook de koppeling naar Gezonde gemeente gemaakt. 

Afstemming met gemeentes: o.a. Dilbeek, Grimbergen, Tervuren, Hoeilaart, Vilvoorde, Opwijk, gemeentes van het Pajottenland. 
Deelname aan werkgroepen: bv. Werkgroep vorming binnen Huis van het kind Pajottenland (6 gemeentes). Afstemming met andere 
mogelijk betrokken partners (bv. CLB's, Vormingsplus) 
Vanaf 2015 is er al concrete ondersteuning door Logo Zenneland op volgende initiatieven: Opvoedingsbrunch en informatieavonden 
opvoeding (o.a. organiseren infoavond 'Als kleine kinderen groot worden' met Huis van het kind Pajottenland, ook Opwijk en 
Tervuren). Ook medewerking Huis van het kind Dilbeek in het kader van opvoedingsondersteuning bij de actieve dag '1000 km van 
Kom op tegen kanker' 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: samenwerking tussen verschillende partners die met zelfde doelgroep werken 
of aan de slag gaan.  
Hindernis: staat nog in zijn kinderschoenen. Sommige partners moeten ons op dat vlak 
ook nog ontdekken. 

/ / 
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ONDERWIJS 
 
2014 - TO - Onderwijs - Communicatie, overleg en samenwerking met CLB's (en 
andere schoolnabije partners) 

Actiefocus AF GEN (alle thema’s) 

Doelpubliek:  Kinderen 12 tot 18 jarigen, Kinderen 3 tot 
6 jarigen, Kinderen 6 tot 12 jarigen 

Setting/context:  Lokale gemeenschap, Onderwijs Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Logo Zenneland gaat op verschillende manier de samenwerking aan met de CLB's die hun werking hebben in de regio. Deze 
samenwerking verloopt op basis van het samenwerkingscharter uit 2013 dat door het Logo en alle CLB's werd onderschreven. 
Daarnaast worden steeds vaker ook schoolnabije partners als lokale besturen, lokale preventiewerkers, het CGG, ... betrokken.  
Er vindt twee tot drie keer per jaar een overleg plaats, er is ondersteuning op maat, er wordt gemeenschappelijk gecommuniceerd 
naar scholen i.k.v. het aanbod rond gezondheid op school, er is tussentijdse afstemming of samenwerking op het veld bij specifieke 
projecten, ... 

* Overleg met CLB's en schoolnabije partners: feb en okt '14. In feb is dit meer projectgericht (informeren over projecten), in okt ligt 
de nadruk vaker op samenwerking en afstemming. Besproken agenda: zie bijgevoegde documenten. Dit is bij uitstek een thema-
overschrijdend overlegmoment. * Ondersteuning op maat, o.a. bij CLB VGC omtrent schoolgezondheidsbeleid i.s.m. de VWVJ.  
* Verspreiding, disseminatie van het aanbod 'gezonde school' via de CLB's naar de scholen tijdens de gesprekken bij aanvang van 
het schooljaar. In '14-'15 werd bewust gekozen voor een andere vormgeving (in samenspraak met de CLB's). I.p.v. een boekje werd 
gekozen voor een krantvorm, en kreeg elke school een pakketje van 10 ex om de verspreiding te bevorderen. Dit werd positief 
geëvalueerd. 
* CLB's worden op de hoogte gehouden via nieuwsflashes van relevante zaken. 
* Tussentijds contact i.k.v. specifieke lokale projecten of disseminatie van bepaalde methodieken.  
* ... 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: * Door afstemming binnen het netwerk wordt er meer samengewerkt op het 
terrein. Input van andere schoolnabije partners verruimt en verrijkt de samenwerking. 
 * Het jaarlijks (gedrukt) aanbod 'gezonde school' naar de scholen wordt 
geapprecieerd. 
 Hindernis: * De regio van Logo Zenneland komt niet overeen met de 
werkingsgebieden van de CLB's. Er zijn 12 CLB's werkzaam in onze regio, waarvan er 
maar vier hun hoofdstandplaats in onze regio hebben. Logo Zenneland beschouwt de 
samenwerking met elk van de 12 CLB's uiteraard wel als gelijkwaardig. 

/ Lokale onderwijspartners (als de CLB's) zijn blijvend belangrijke actoren voor het Logo 
om mee samen te werken. Logo kan een nuttige draaischijffunctie vormen i.k.v. 
gezondheidsbevordering op school voor alle (lokale/regionale) actoren die op school of 
in de schoolomgeving actief zijn. 

 

ZORG EN EERSTELIJN 
 
2014 - TO - In de zorg - Afstemming en samenwerking met artsen en zorgactoren 
(1e lijn) 

Actiefocus AF GEN (alle thema’s) 

Doelpubliek:  Algemene bevolking Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Niet-
residentiële zorg- en welzijnssector 

Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Afstemming, communicatie en samenwerking met actoren in de zorg. O.a. in kader van de zorgregio's en het pilootproject dat in 
onze regio wordt opgestart, volgt Logo Zenneland deze werkingen nauw op. Betrokken actoren zijn de huisartsenkringen, SEL, de 
LMN's, ... Daarnaast worden relevantie nieuwsflashes en informatie verstuurd naar deze setting (bv. via de HA-kringen). Ook bij 
specifieke lokale initiatieven is er vaak samenwerking. 

* Logo Zenneland is betrokken in de stuurgroep van het pilootproject zorgregio Pajottenland (zorgregio op subniveau). Ook worden 
de provinciale overlegmomenten i.k.v. de indeling van de zorgregio's opgevolgd.  
* Logo Zenneland werkt samen op vraag of proactief met de LMN's, de huisartsen i.k.v. lokale projecten. Bv. op een beurs 
(infosessie of stand),  i.k.v. de griepcampagne ('de prikactie'), i.k.v. preventiedagen op school, ...  
* Logo Zenneland werkt sinds dit jaar samen met de apothekers i.k.v. een algemene tweemaandelijkse preventiecampagne.  
* Infomoment op een school door arts, ondersteund door Logo (Vilvoorde). 
* Infosessie voor studenten huisartsgeneeskunde (over GB en ZP), i.s.m. artsen en gemeente in Hoeilaart. * Samenwerking i.k.v. 
lokale campagne (bv. over fijn stof in Meise).    
* ... 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: Verschillende zorgactoren geven steeds meer ruimte aan werken rond 
preventie. Logo Zenneland speelt hierop in door partners bij elkaar te brengen binnen 
het netwerk, door informatie en ondersteuningsmiddelen aan te brengen, op maat van 
de partner, ...  
De afstemming tussen de eerste lijn en de werking van het Logo op het meso-niveau 
biedt een een grote meerwaarde, gezien elk z'n eigen rol heeft, maar het één het 
andere wel kan versterken. Er ontstaat een goede wisselwerking tussen wat Logo kan 
bieden aan informatie, ervaring en ondersteuning, en wat de noden zijn in het veld 
(bottom-up >< (regio)top down) 

Thema-overschrijdende kadermethodiek gericht op de eerste lijn. 

* De eerste lijn speelt een belangrijke rol dicht bij de burger/patiënt. N.a.v. de 
tendensen die momenteel aan de gang zijn i.k.v. de zorgregio's is er een wil tot 
samenwerking. Het Logo kan hier vanuit het meso-niveau op inspelen.  
* De werking naar artsen en zorg is in vele gevallen niet-themagebonden, of net 
thema-overschrijdend. Een generieke actiefocus voor 'zorg' of '1e lijn' (vergelijk met 
LB) zou de specifieke investering die Logo's doen in het netwerken en samenwerken 
met deze heel relevante en belangrijke partners een duidelijkere plaats geven in onze 
verantwoording. 
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2014 - GEN - Preventiecampagne publieksruimte bij Vlaams-Brabantse 
apothekers 

Actiefocus AF GEN (alle thema’s) 

Doelpubliek:  Algemene bevolking Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
In samenwerking met BAF (Brabants Apothekers Forum) en de Vlaams-Brabantse Logo's worden de apothekers geïnformeerd over 
verschillende gezondheidsthema's. Het Logo voorziet frequent een pakket met materiaal en achtergrondinfo rond een specifiek 
thema voor de deelnemende apothekers. Het BAF zorgt voor de communicatie en verspreiding. Zie meer info - documenten - rond 
welke thema's er materiaal werd verspreid. Gezien de diversiteit werden deze niet allemaal apart opgenomen in de feedback. 

2014 wordt gezien als een pilootjaar. Volgende thema's komen aan bod: tabak, alchohol en drugs, geestelijke gezondheid, 
gezondheid en milieu, gezonde voeding en beweging en bevolkingsonderzoeken. Dit laatste thema is door omstandigheden 
verschoven naar begin 2015. In het najaar werd een evaluatie uitgevoerd o.a. via een bevraging bij de deelnemende apothekers. 
Hieruit bleek dat het project positief werd ervaren, en verder zal worden gezet in 2015. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: Er wordt ook samengewerkt met BAF (Brabants Apothekers Fonds) voor de 
verspreiding van materiaal voor de Vlaamse campagnes zoals griep en 'week van de 
valpreventie'. Deze samenwerking wordt als zeer waardevol ervaren aangezien geen 
nieuwe kanalen worden gecreëerd maar wordt ingezet op bestaande structuren die 
gekend zijn door de apothekers. 

Naast papieren materialen, bondige digitale communicatiedrager om bv. te gebruiken 
op schermen. 

Apothekers zijn een belangrijke partner in het brengen van informatie omtrent 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Een samenwerking met hen is een 
belangrijk stap in de afstemming tussen het klein-stedelijk niveau en het meso-niveau. 

 
 
 

KANSENGROEPEN 
 
2014 - SES - Dag tegen armoede Actiefocus AF SES :  Aflopend (tot eind WJ 2014): Het thema-overschrijdend of geïntegreerd stimuleren van het bereik van groepen met lagere sociaal 

economische status.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Doelpubliek:  Algemene bevolking, Groepen met lagere 
SES 

Setting/context:  Lokale gemeenschap, Thuismilieu Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Logo Zenneland werkte mee aan de activiteiten Dag tegen Armoede in Asse en Meise, met als doel initiatieven op maat te 
initialiseren en haar netwerk verder uit te bouwen. Hiervoor worden diverse ondersteuningsmiddelen gebruikt, op maat aangepast. 

* In Asse neemt Logo Zenneland deel aan de 'Dag tegen armoede', samen met heel wat andere organisaties. Zo hadden we “de 
winkelkarren”: aanwezigen kunnen deelnemen aan de wedstrijd om de inhoud van een winkelkar te winnen. We proberen de link te 
leggen naar gezondheid onder de slogan 'gezond is niet duur'. * Dag tegen Armoede Meise: In samenwerking met woonconsulent 
van 3wplus het voorzien van een infostand rond gezond binnen. * OCMW Merchtem wil ook in het voorjaar 2015 aan de slag met 
het winkelkarren-project. Hiervoor was er al overleg in het najaar van 2014. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte:  
* Er wordt ingespeeld op een bestaand concept en er wordt samengewerkt met 
partners die al heel nauw betrokken zijn bij de doelgroep.  
* Het overleg Dag Tegen De armoede zit mee verankerd als werkgroep binnen het 
algemeen welzijnsoverleg in Asse.  
Hindernissen 
* Het blijft moeilijk om de juiste manier te vinden om mensen te bereiken en te zorgen 
voor een goede opkomst. Dit vraagt veel energie van de partners.  

Dag tegen armoede kan als kapstok worden gebruik om deze doelgroep te bereiken. 
Vlaamse samenwerking/voorbereiding zou een grote meerwaarde betekenen. Te 
vergelijken met werelddag tegen tabak, de maanden van ... 

Het bereiken van deze doelgroep vraagt vaak meer tijd en meer middelen dan de 
algemene publiekscampagnes. Dit mag niet onderschat worden.  
Het verdwijnen van de actiefocus SES betekent een verlies van het juist kunnen 
weergeven van thema- en domeinoverschrijdende initiatieven.  
Acties gericht op deze doelgroep mogen niet van de radar verdwijnen. 

 
 

2014 - SES - Winkelkarrenproject - Gezond én budgetvriendelijk Actiefocus  

Doelpubliek:  Algemene bevolking, Groepen met lagere 
SES 

Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Het thema-overschrijdend of geïntegreerd stimuleren van het bereik van groepen met lagere sociaal economische status. Aan de 
hand van wat mensen in hun winkelkar leggen, kunnen heel wat linken worden gelegd naar gezondheidsthema's: voeding, 
gezondheid&milieu, tabak, welbevinden, ... Waar mogelijk wordt ook aangeraakt dat gezondheid niet duur hoeft te zijn, m.a.w. het 
verlagen van de drempel en aantonen dat gezond leven ook budgetvriendelijk kan zijn. 

OCMW Merchtem: verkennend gesprek in november 2014. Overlegmomenten concrete invulling van het project voorzien voor 
december 2014. Start actie voorzien voorjaar 2015, nader te bepalen. Duur van de actie: 1 maand.  
Doelgroep: OCMW-cliënteel/mensen met lage SES. Ook in Asse was er overleg met het inloopcentrum, en zal het project in 2015 
worden ingepland in de kringwinkels. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: Koppeling van verschillende thema's op een heel laagdrempelige, 
dagdagelijkse en herkenbare manier aangebracht. De specifieke uitwerking en waar de 
klemtonen worden gelegd worden bepaald door de lokale partner. 

/ Ruimte voorzien om themaoverschrijdend, op maat en gericht op deze doelgroep 
initiatieven te kunnen ondersteunen. 

 



Logo Zenneland vzw - Inhoudelijk werkingsverslag 2014 - www.logozenneland.be – p. 7 

 

COMMUNICATIE & NETWERK 
 
2014 - LB - Algemene communicatie en bekendmaking Logo-aanbod Actiefocus AF GEN (alle thema’s) 

Doelpubliek:  Algemene bevolking Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap, Niet-residentiële zorg- en welzijnssector, 
Onderwijs, Werk 

Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Via verschillende kanalen (zowel lokaal, gemeentelijk als regionaal) wordt het aanbod van en mogelijkheid tot samenwerking met 
Logo Zenneland  bekend gemaakt. Zo geeft het Logo een inhoudelijke update van alle thema's op een plenair overleg (min. 1x 
perjaar, partner overschrijdend), daarnaast wordt er doelgroepgericht overleg georganiseerd of wordt hieraan deelgenomen. 
Logo Zenneland stuurt nieuwsflashes, nieuwsberichten, ... uit wanneer relevante informatie voor de partners beschikbaar is. Dit kan 
themagebonden of thema-overschrijdend zijn. 
Logo Zenneland is aanwezig te zijn op welzijnsraden, gezondheidsraden en werkgroepen Gezonde gemeente,…;  
Logo Zenneland investeert in een duidelijke klantgerichte website. ... Er werd geen bereik/adoptie aangeduid gezien de grote 
hoeveelheid en breedte van de bereikte doelgroep. De samenwerking als gevolg van deze communicatie is terug te vinden in de 
specifieke projecten. 

- Vertegenwoordiging van Logo op welzijnsraden/gezondheidsraden/werkgroepen gezondheid,... in heel wat gemeenten.  
- De inhoudelijke update van de verschillende thema's en bestaande projecten worden voorgesteld op de jaarlijkse algemene 
vergadering. 
 - Wanneer er actuele zaken zijn, vertrekken er nieuwsflashes naar de relevantie partners. - Op de website www.logozenneland.be is 
er een kalender van activiteiten, en worden nieuwe projecten of acties in de kijker gezet. - ... 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Aandacht voor algemene communicatie is belangrijk om gezien en betrokken te 
worden. Deelname aan de verschillende gemeentelijke raden vergroot de 
samenwerking en vertrouwensband met de partners. In een grote regio, qua aantal 
gemeentes en geografisch vrij uitgestrekt, is dit tijdsintensief en vraag de nodige 
flexibiliteit. Daarnaast is informatie brengen tot bij de 35 lokale besturen, elk met hun 
eigenheid een uitdaging. 

Logo Zenneland heeft een werkingsgebied in de rand rond Brussel. De inwoners 
hiervan vertonen een sterk internationaal karakter. Om in te kunnen spelen op de 
noden van onze partners/lokale besturen, met het oog op een gezonde bevolking, zou 
meertalige materiaal vaak een meerwaarde bieden. 

/ 

 
 

2014 - LB - Informeren en dissemineren i.k.v. gezondheidspromotie en 
ziektepreventie op evenementen, beurzen en infomomenten 

Actiefocus AF LB :  Het thema-overschrijdend of geïntegreerd dissemineren van gezonde gemeente naar lokale besturen (disseminatie). Vanaf 2014: Het 
thema-overschrijdend of geïntegreerd ondersteunen en begeleiden van lokale besturen (ondersteuning).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Doelpubliek:  Algemene bevolking, Jongeren, Senioren Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
In kader van projecten, evenementen, samenwerkingen met lokale besturen kan op bv. een beurs of evenement een infostand 
worden opgebouwd. De inhoud wordt bepaald in samenspraak met de organiserende partner. Dit kan of thema-overschrijdend, of 
heel gericht op een specifiek project. Deze momenten zijn van belang i.k.v. de ondersteuning van ons lokaal netwerk, het onderhoud 
ervan en de verder uitbouw door o.a. op deze momenten met andere welzijnsorganisaties in contact te komen. Ook lokale partners 
ontlenen graag ondersteuningsmiddelen rond gezondheidsthema's om op hun stand te gebruiken. Op die manier wordt informatie 
verder verspreid via de partners, zonder dat het Logo altijd zelf hoeft aanwezig te zijn op een beurs.  
*(In het netwerkbereik enkel de partners waar Logo zelf actief betrokken was, de lijst van partners die materiaal ontleenden in 2014 
is uiteraard langer) 
*(Er zijn geen OM's opgenomen in dit project gezien enorm divers en op maat van de partner.) 

In 2014 gaat dit o.a. over Roparun Asse, beurs Herne, seniorenbeurs Roosdaal, welzijnsbeurs Zemst, vrouwendag Vilvoorde, 
infostanden i.k.v. dag de zorg, Diabetesbeurs in Halle, ...  
Waar mogelijk wordt een infostand gecombineerd met een extra activiteit of wordt een stand samen met een partner opgebouwd 
(bv. Logo en CGG). Enkele vbn: stand DDK samen met infosessie door CvKO en lokale arts. Bv. valpreventie en een 
beweegmoment, ...  
Daarnaast wordt er geregeld materiaal ontleend voor infostanden in gemeentehuizen, op scholen, op infodagen, ...  
De partner zorgt hierbij zelf voor de bemanning en ondersteuning van de infostand of het evenement. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte:  
* Op een eenvoudige manier kan met heel wat beschikbaar materiaal een informatieve 
stand worden opgebouwd, op maat van de doelgroep en passend binnen het kader 
van een beurs of evenement.  
* I.k.v. het project Gezonde Gemeente kan een lokaal bestuur 'gezondheid' nog eens 
extra in de kijker zetten.  
* Op een evenement of beurs zijn vaak ook andere relevante lokale of regionale 
partners aanwezig. Het biedt vaak de mogelijkheid het netwerk te onderhouden en/of 
te versterken.  

/ / 
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Thema-gerichte acties en projecten 
 
BEVOLKINGSONDERZOEKEN KANKEROPSPORING 
 
2014 - BVOKA - Begeleiding van partners voor de sensibilisatie 
Borstkankeropsporing 

Actiefocus AF BVOKA 2 :  Het op vraag, ondersteunen en begeleiden van lokale besturen bij hun lokaal beleid m.b.t. het informeren en sensibiliseren tot 
deelname aan de BVO naar kanker, in afstemming met CvKO, en, voor Brussel, met de GGC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Doelpubliek:  Groepen met lagere SES, Volwassenen, 
Vrouwen 

Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap 

Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Lokale besturen, het buurtwerk, de artsenkringen, het ziekenhuis en  het CvKO werken samen om zoveel mogelijk vrouwen te 
bereiken om deel te nemen aan het programma voor borstkankeropsporing. Logo Zenneland brengt deze partners samen, inspireert 
en ondersteunt de voorbereiding en tijdens de screeningsperiode. De lokale besturen passen dit eveneens in het groter concept 
'Gezonde Gemeente. 2014 is vooral een jaar van afstemming en netwerkuitbouw met mogelijk betrokken partners.  
Concreet: Samen met RISO Vlaams-Brabant (project "Zorg en gezondheid Pajottenland-Zennevallei") wordt een ziekenhuisdag "op 
je gezondheid" voorbereid (voorzien op 12 maart 2015). Zie ook "meer info-documenten"  . 
Dit alles met als belangrijke doelstelling: Hoe bereiken we (of leiden we toe) vrouwen uit doelgroep kansengroepen i.k.v. 
sensibilisatie BKO. 

De Ziekenhuisdag "Op je gezondheid" zal doorgaan op 12 maart 2015 in het Sint-Maria-ziekenhuis in Halle i.s.m. Huisartsenkring 
Halle en omgeving, Huis voor gezondheid Brussel, RISO Vlaams-Brabant. Volgende afspraken zijn gemaakt op de voorbereidende 
overlegmomenten met alle betrokken partners: Recrutering van de doelgroep via alle Halse organisaties met flyers, mails, 
belrondes, bezoeken. Mammobox voor de doelgroep 50-69 vrouwen. GMD+ en rol van de huisarts voor gemengd publiek. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Hindernissen:  
Voorlopig nog geen in deze project voorbereidende fase (overleg met partners, 
netwerkvorming,...) 
Sterktes:  
De bereidheid van 10 betrokken partners (zie "meer info-documenten" voor verslag) 
om lage SES groepen intensief te begeleiden in gezondheidspromotie. Een eerste 
overleg ging door in het buurthuis 't Onderonsje in Halle op 23 juni 2014. Elke partner 
neemt een stukje op van de sensibilisatie. 
Het ziekenhuis toont zich ook erg bereid om deze vrouwen zo goed mogelijk toe te 
leiden naar de screening: zaaltje voor mammoboxspel, gratis broodjes op de middag, 
rondleiding op de mammografie, groepsscreening,... 

(Nieuwe) laagdrempelige materialen, met voldoende beeldmateriaal blijft noodzakelijk 
om deze doelgroep te bereiken. 

/ 

 
 

2014 - BVOKA - Bekendmaking van screening bij specifieke doelgroepen m.b.v. 
mammobox 

Actiefocus AF BVOKA 1 :  Het via lokale preventieorganisaties informeren en sensibiliseren tot deelname van de doelgroepen voor de drie 
bevolkingsonderzoeken naar kanker, in afstemming met het CvKO, en, voor Brussel, met de GGC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Doelpubliek:  Etnisch culturele minderheden, Groepen 
met lagere SES, Vrouwen tussen 50 en 69 jaar 

Setting/context:  Lokale gemeenschap, Vrije tijd Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Via het spel mammobox wordt borstkanker en het belang van preventief onderzoek bespreekbaar. Waar mogelijk gebeurt dit in de 
periode voorafgaand aan de screeningscampagne in een gemeente, maar dit is niet noodzakelijk. 

Ging door in volgende gemeentes:  
Machelen (5x) en Opwijk (2x). In Sint-Pieters-Leeuw zijn 3 sessies afgelast wegens ziekte lesgever. In Halle zijn de sessies 
verschoven naar 2015 (ziekenhuisdag). Een overzicht is terug te vinden in bijgevoegd document. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Hindernissen: het uitvallen van de lesgevers maakte dat een aantal sessies niet 
konden doorgaan. Voldoende begeleiders vinden is een blijvende nood.  
Sterktes: telkens blijkt dat het spel enorm veel losmaakt bij de deelnemers. Voor 
kansengroepen is het de ideale opstap naar een groepsscreening. Opwijk is een mooi 
voorbeeld van de samenwerking tussen LOGO, gemeente, OCMW, 
tewerkstellingsproject 't Kapstokske, Screeningscentrum VUB (mammobiel). 

De mammobox uitbreiden met info over de twee andere bevolkingsonderzoeken. Blijvend aandacht besteden aan extra methodieken om ook kansengroepen te 
bereiken bij het sensibiliseren rond de bevolkingsonderzoeken. Tijd en ruimte geven 
om die methodieken uit te proberen, zeker voor deze doelgroep. 
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2014 - BVOKA - Disseminatie materialen partners i.k.v. gemeentelijke 
Borstkankeropsporing 

Actiefocus AF BVOKA 1 :  Het via lokale preventieorganisaties informeren en sensibiliseren tot deelname van de doelgroepen voor de drie 
bevolkingsonderzoeken naar kanker, in afstemming met het CvKO, en, voor Brussel, met de GGC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Doelpubliek:  Vrouwen tussen 50 en 69 jaar Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Tweejaarlijks wordt in elke gemeente het belang van borstkankeropsporing onder de aandacht gebracht. Verschillende methodieken 
en materialen worden voorgesteld. De gemeente maakt hieruit een keuze al naargelang de draagkracht van personeel en 
meewerkende organisaties. Een gezondheidsrally (quiz met 8 vragen) werd in 2014 op vraag van Affligem ontworpen om bij de 
mammobiel te gebruiken als extra sensibilisatiemiddel.  
Voor 26 van onze 35 gemeenten is de komst van de mammobiel de kapstok voor acties. In het licht daarvan beginnen de 
gesprekken 4 maanden voor de komst van de mammobiel. In de 9 andere gemeenten met erkende radiologen gebeurt de 
sensibilisering meer verspreid over het jaar. Zie "Meer info-documenten" voor details per gemeente. 

In 2014 kwamen volgende gemeentes aan bod:  
via Mammobiel: Kapelle-op-den-Bos, Linkebeek, Pepingen, Bever, Galmaarden, Gooik, Sint-Genesius-Rode, Kraainem, Machelen, 
Affligem, Zemst, Roosdaal, Herne, Ternat, Steenokkerzeel, Sint-Pieters-Leeuw, Opwijk. 
Via een vaste medische eenheid: Grimbergen, Lennik, Liedekerke, Wemmel. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: Goede samenwerking met gemeentes. Hindernis: De onduidelijkheid over de 
dekkingsgraad in de gemeenten in de rand rond Brussel. (cfr Suggestie voor 
aansluiting beleid). 

Het CvKO is bezig met een eye-catcher te ontwikkelen. Die zal in 2015 beschikbaar 
zijn. 

Op 23 april 2013 stelde Logo Zenneland deze vraag aan het CvKO: "Wannneer gaat 
men cijfers kennen van de Vlaamse vrouwen uit de Brusselse rand die naar een 
Brusselse erkende eenheid gaan? Antwoord van het CvKO: "Dit is een heel interessant 
punt. Het is ook een moeilijk punt omdat het betekent dat de 3 Gemeenschappen 
ervoor moeten samenzitten. Dit wordt besproken op de eerstkomende werkgroep 
monitoring. De cijfers bestaan, maar de beste weergave is eigenlijk dat we 3 tegelijk 
presenteren: Vlaamse vrouwen die opkomen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Tot 
nu toe zijn deze cijfers niet beschikbaar op de website van de bevolkingsonderzoeken 
"incijfers". Ook eind 2014 zijn deze cijfers nog steeds niet beschikbaar. Een oplossing 
hiervoor (dus de cijfers wel beschikbaar maken) blijft belangrijk om juist te kunnen 
communiceren naar onze partners, en na te gaan of intensieve sensibilisering wel nog 
nodig is. 

 
 

2014 - BVOKA - Project "Brief van de huisarts" Actiefocus AF BKO 1 :  Het stimuleren tot participatie van de doelgroep (vrouwen tussen de 50 en 69 jaar) en haar leef-, werk- en vrijetijdsomgeving, in 
afstemming met het Centrum voor Kankeropsporing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Doelpubliek:  Vrouwen tussen 50 en 69 jaar Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap 

Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
De huisarts kan de participatiegraad naar het bevolkingsonderzoek naar borstkanker verhogen: door een persoonlijke brief naar de 
vrouwen te sturen die in de laatste 4 jaar geen screeningsmammografie hebben laten doen. Uit een kleinschalig proefproject uit 
2010 in de regio Brugge bleek dat door de tussenkomst van de huisarts met een persoonlijke brief,de deelnamegraad met 18% was 
gestegen. Sinds 2013 loopt een pilootproject in Vlaanderen, waaraan ook Logo Zenneland ook medewerking verleend, ook in 2014 
(bv. zie brief aan huisartsen in bijgevoegd document). 

Sint-Pieters-Leeuw en Halle zijn pilootregio met 12 geïnteresseerde huisartsen (zie documenten). Een mail of sms sturen is niet 
meer gebeurd wegens tijdsdruk en onvoldoende ondersteuning. Bij de volgende screeningsronde wordt dit wel opnieuw opgenomen. 
Artsen zijn dan al meer vertrouwd met het project. De sms/mail-oproep blijft wel een optie bij het project. Zeker 6 artsen doorliepen 
het hele traject.  
Uit de algemene evaluatie (zie bijgevoegde documenten) blijkt dat de deelname verdubbelt nadat vrouwen naast de algemene 
uitnodigingsbrief, ook worden aangeschreven/aangesproken door de huisarts. Dit bewijst het nut van de inzet en interventie van de 
huisarts in het screeningsprogramma. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Hindernissen: In de gemeente waar een mammobiel komt moet de recrutering van de 
artsen 6 maand vooraf starten. In gemeenten met een vaste radiologische eenheid 
speelt dit geen rol. Er werd door de artsen niet ingegaan op de mogelijkheid om een 
SMS of mail te versturen wegens tijdsdruk en onvoldoende ondersteuning. Wanneer 
een arts deelneemt aan het project wordt deze mogelijkheid opnieuw aangeboden om 
uit te proberen en dit blijft een aandachtspunt voor de volgende screeningsronde bij de 
artsen die reeds deelnamen.  
Sterktes: Betrokkenheid van de geïnteresseerde artsen. Duidelijk significante 
verschillen in de participatie als de huisarts aanschrijft (zie documenten). 

Er zijn niet echt ondersteuningsmiddelen nodig vanuit het Logo bij dit project. 
Recrutering van de artsen gebeurt via hun huisartsenkringen waarmee Logo  een 
goede relatie heeft. Er wordt verwezen naar de website bevolkingsonderzoeken. 

- Methodiek 'Project Brief van de huisarts' kan ook toepasbaar zijn op de 2 andere 
bevolkingsonderzoeken. 
- Op de voorbeeldbrief van de artsen staat nu "Ook registratie van de preventieve 
onderzoeken, zoals de borstfoto en het uitstrijkje, maken deel van uit van het GMD." 
Suggestie: Dit aanvullen met "dikkedarmkanker". 
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2014 - BVOKA - Sensibilisatie van de twee nieuwe BVO's bij lokale besturen: 
Dikkedarm en baarmoederhals 

Actiefocus AF BVOKA 2 :  Het op vraag, ondersteunen en begeleiden van lokale besturen bij hun lokaal beleid m.b.t. het informeren en sensibiliseren tot 
deelname aan de BVO naar kanker, in afstemming met CvKO, en, voor Brussel, met de GGC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Doelpubliek:  Mannen, Vrouwen Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap 

Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Sensibilisering van dikkedarmkanker- en baarmoederhalskankeropsporing behoort sinds april 2014 tot de officiële taak van de 
Logo's. Op dit ogenblik is er zijn er slechts beperkte materialen en methodieken beschikbaar ter ondersteuning van de lokale 
besturen. We verwijzen voorlopig door naar de website bevolkingsonderzoek. Daarnaast kunnen we rekenen op een spreker vanuit 
het CvKO en teksten voor gemeenteblad en -website. Vanuit de themagroep BKO wordt een inspiratiegids bevolkingsonderzoeken 
gemaakt voor de lokale besturen met alle mogelijke info en acties van partners (VLK, Think-Pink,enz...). Het informeren van 
kwetsbare doelgroepen behoort tot de prioriteiten van Logo en Lokaal bestuur. Een nauwere samenwerking met de 
huisartsen/kansarmenorganisaties dringt zich ook op. Voor meer zicht op vragen/acties binnen onze 35 lokale besturen zie "meer 
info - documenten". 

Dikkedarmkanker: Initatieven in Beersel, Gooik, Machelen, Roosdaal, Steenokkerzeel, Vilvoorde. Voor details zie "meer info-
documenten".  
- Op de seniorenbeurs In Roosdaal was de dubbel-spreekbeurt CvKO en huisarts een succes. Er waren 40 aanwezigen. Ook de 
stand met de demotest/toiletbril/folders/banners werd goed bezocht. Het onderwerp "screening" leeft bij de doelgroep senioren.  
Baarmoederhalskanker: Aftoetsing voor sensibilisering van elkaars doelgroep op het jaarlijks CLB-overleg. De werkgroep 
communicatie van adm. Zorg en Gezondheid neemt dit verder op. Folders worden evt. aangepast.  
- Franstalig materiaal voor de 7 faciliteitengemeenten blijft een aangeven nood. Momenteel wordt doorverwezen naar naar de 
website bevolkingsonderzoek en Stichting tegen Kanker (tweetalig). De internationalisering in de rand rond Brussel brengt sowieso 
de nood aan van meertalige materialen om de doelgroep volledig te bereiken. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Hindernissen: Nood aan meer ondersteuningsmiddelen. Ook nood aan extra OM's 
voor anderstaligen en laaggeletterden. BMHK en DDK-acties zijn nog aan het 
"ontspruiten". Dit is nog een aanloopfase.  
Sterktes: Het Logo heeft goede contacten met de CLB's, lokale besturen, en 
huisartsen(kringen). 

De inspiratiegids bevolkingsonderzoeken is in de maak. Waar mogelijk koppeling tussen de drie bevolkingsonderzoeken. Vooral een 
meerwaarde bij kadermethodieken als Gezonde Gemeente. 

 
 

GEZONDHEID & MILIEU 
 
2014 - 2015 - GM - Gezond binnenmilieu op school: Lekker Fris & air@school 
(schooljaar 2014-2015) 

Actiefocus AF GM BI 2 :  Verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu in basisscholen en secundaire scholen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Doelpubliek:  Kinderen 12 tot 18 jarigen, Kinderen 6 tot 
12 jarigen 

Setting/context:  Onderwijs Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Stimuleren van de basis- en secundaire scholen in de regio om deel te nemen aan het project Lekker Fris of Air@School, via 
nieuwsflashes en via voorstelling op CLB-overleg, het opvolgen van inschrijvingen en het verspreiden van de materialen. Lokale 
besturen die CO2-meters aankochten worden hierbij betrokken. Air@school zet secundaire scholen aan te werken aan gezonde 
binnenlucht in de klas a.d.h.v. een DVD, toolkit en poster. Meer info op www.airatschool.be. Meer info over Lekker Fris op 
www.lekkerfris.be 

Deze projecten werden extra in de kijker gezet i.k.v. Week van Gezond Binnen 2014 met een aangepaste affiche dat verdeeld werd 
via de CLB's. Ook een aparte nieuwsflash naar aanleiding van Dikke Truiendag 2015 werd uitgestuurd. Logo Zenneland maakt elk 
jaar deze projecten bekend via het algemeen scholenaanbod bij de start van het schooljaar. Voor het schooljaar 2014 - 2015 namen 
tot nu toe 5 scholen (waarvan ongeveer 30 klassen) deel aan het project Air@School en 1 school(waarvan 2 klassen) deel aan het 
project Lekker Fris. Ook namen 4 scholen het initiatief om CO2-meters en elektrokoffers rond het thema binnenmilieu op school te 
ontlenen. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Aangezien de projecten al verschillende jaren na elkaar in dezelfde vorm worden 
aangeboden, is het geen evidentie om scholen blijvend te overtuigen in te stappen in 
deze projecten. 

Nood aan vernieuwing, actualisering van de ondersteuningsmiddelen en de 
omkadering van de projecten. 

/ 

 
 

2014 - 2015 - GM - Omgaan met ongerustheid in een bedrijfsomgeving actietype: 
Ondersteuning   

Actiefocus AF GM BU BIO 1, AF GM BU CH 1, AF GM BU FY 1 

Doelpubliek:  Algemene bevolking Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Logo Zenneland, Logo Oost-Brabant, de Limburgse Logo's en de afdeling Preventie van het VAZG regio Limburg en Vlaams-
Brabant organiseren een symposium/workshop op 02 04 2015 met als doel: Lokale besturen en onszelf deskundiger maken in het 
omgaan met ongerustheid in de buurt van bedrijven(terreinen), handvaten destilleren en aanreiken die kunnen helpen om zulke 
lokale processen vorm te geven, een actieplan en engagement creëren voor de vervolgacties. De voorbereiding hiervan werd 
uitgewerkt in het najaar van 2014. In het voorjaar van 2015 werden de uitnodigingen breed verspreid (zie info - meer documenten) 

Het symposium zal doorgaan in Hasselt op 02/04/2015. Ter voorbereiding heeft Logo Zenneland ad hoc enkele gemeentes 
bevraagd, o.a. Meise en Sint-Pieters-Leeuw, voor de invulling en interesse van in deze studiedag. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Regio nogal uitgebreid, Hasselt mogelijks te ver voor deelname gemeentes regio 
Halle-Vilvoorde. 

Na evaluatie symposium in Hasselt kan een tweede infodag georganiseerd worden 
centraal in de regio van Logo Zenneland. 

/ 
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2014 - GM - Advisering bij vragen en klachten omtrent milieugerelateerde 
gezondheidsrisico's in het BINNENmilieu 

Actiefocus AF GM B, BI 1, BI 3 

Doelpubliek:  Algemene bevolking Setting/context:  Lokale gemeenschap, Niet-
residentiële zorg- en welzijnssector, Thuismilieu 

Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
In kader van het Vlaams Binnenmilieubesluit adviseert de medisch milieukundige preventieorganisaties, lokale besturen, artsen, of 
rechtstreeks burgers omtrent milieufactoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid in het binnenmilieu. Wanneer er een 
gemotiveerde aanvraag wordt gestuurd, kan hier mogelijk een woningonderzoek volgen.  
De opvolging van de vragen en klachten gebeurt in nauwe afstemming met dienst Preventie Vlaams-Brabant. Het gedetailleerd 
bereik is terug te vinden onder 'verslagen' in het ingediende rapport 'vragen en klachten', (is m.a.w. dus niet in deze 
projectbeschrijving opgenomen), algemeen bereik: zie vak evaluatie. 

In 2014 werd voor binnenmilieuproblemen het volgende ondernomen in de regio Logo Zenneland: 
- Binnenmilieu vragen van burgers: 25. 
- Binnenmilieu vragen van lokale actoren: 6.  
- Binnenmilieudossiers: 9 waarvan voor 2 een plaatsbezoek nodig was.  
Een volledig overzicht is terug te vinden in de ingediende verslagen. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen 
AF GM BI 3 :  Binnenmilieuonderzoeken in het kader van het binnenmilieubesluit en 
hierover rapporteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Sterkte: adviesverlening en sensibilisatie bij het ondersteunen van 
'preventieorganisaties' is een wisselwerking. Adviseren kan soms leiden tot een meer 
duurzame samenwerking. Een sensibilisatieactie kan ook leiden tot concrete vragen. 
Hindernis: Wanneer vragen vanuit burgers, zijn de verwachtingen soms hoger dan wat 
kan worden geboden binnen bevoegdheid mmk. Voornamelijk bij mensen in de rand, 
die eerst bij het Brussels gewest terecht komen waar de dienstverlening anders is dan 
in Vlaanderen (bv. i.k.v. metingen). 

/ I.k.v. dit aspect van de mmk-functie is blijvende inhoudelijke ondersteuning en up to 
date blijven van kennis in dit vakgebied noodzakelijk. 

 
 

2014 - GM - Advisering bij vragen en klachten omtrent milieugerelateerde 
gezondheidsrisico's in het BUITENmilieu 

Actiefocus AF GM B, BU BIO 1, BU CH 1, BU FY 1, BU FY 2 

Doelpubliek:  Algemene bevolking Setting/context:  Lokale gemeenschap, Niet-
residentiële zorg- en welzijnssector, Thuismilieu 

Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Binnen de Logo-werking voert de medisch milieukundige een eerstelijnsfunctie uit. Hierbij worden preventieorganisaties, lokale 
besturen, artsen, of rechtstreeks burgers geïnformeerd en geadviseerd omtrent buitenmilieufactoren die van invloed kunnen zijn op 
de gezondheid. De opvolging van de vragen en klachten gebeurt in nauwe afstemming met Toezicht Volksgezondheid Vlaams-
Brabant. Het gedetailleerd bereik is terug te vinden onder 'verslagen' in het ingediende rapport 'vragen en klachten', (is m.a.w. dus 
niet in deze projectbeschrijving opgenomen), algemeen bereik: zie vak evaluatie. 

In 2014 werd voor buitenmilieuproblemen het volgende ondernomen in de regio Logo Zenneland:  
- Buitenmilieu vragen van burgers: 6  
- Buitenmilieu vragen van lokale actoren: 1.  
Een volledig overzicht is terug te vinden in de verslagen. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: directe ondersteuning van 'preventieorganisaties' en wat mogelijk aanleiding 
geeft tot verdere vertrouwensbasis voor duurzame samenwerking i.k.v. sensibilisatie. 
Opvangen van lokale problematieken. 

/ / 

 
 

2014 - GM - Gezond Onderweg Actiefocus AF GM Verkeer :  Op lokaal niveau werken aan bewustmaking van de gezondheidseffecten van verkeer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Doelpubliek:  Algemene bevolking Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Gezond Onderweg is een project dat aan de hand van infosessies en/ of interactieve workshops, lokale adviesraden en/of 
gemeenten wil informeren over de gezondheidseffecten van verkeer met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen. De medisch 
milieukundigen informeren en adviseren over het opnemen van gezondheid als criterium bij het opstellen van gemeentelijke 
mobiliteitsplannen en over lokale maatregelen die kunnen genomen worden. 

In Meise werd tijdens een open milieuraad een infoavond georganiseerd voor de algemene bevolking en huisartsen, i.s.m. de 
gemeente, de huisartsenkring Harno met sprekers cardioloog Marc Goethals (OLV Aalst), Frans Fierens van de Vlaamse 
Milieumaatschappij en de medisch milieukundige van Logo Zenneland. Aansluitend aan deze infoavond werd tijdens een gesloten 
milieuraad de eerste voorstellen gedaan en ondersteuning verleend om met een werkgroep een gedragen advies te formuleren om 
gezondheid als criterium op te nemen in het gemeentelijk mobiliteitsplan.  
Naar aanleiding van het hertekenen van het wagenpark in Dilbeek ondersteunde Logo Zenneland met info over o.a.  het STOP-
principe te hanteren. De suggestie werd gegeven een infomoment te organiseren voor de werknemers van de gemeente en/of de 
betrokken bij het hertekenen van het wagenpark. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sensibiliseren rond het thema (zeker in een regio dicht bij een snelweg) spreekt aan, 
het thema is zeer actueel en houdt veel mensen bezig. De workshop naar 
intermediairs  dissemineren is geen evidentie. Interesse van de workshop gaat samen 
met lokale infrastructuur, mogelijkheden voor duurzame mobiliteit, stand van zaken van 
de ruimtelijke ordenings- en mobiliteitsplannen. En dit heb je als Logo niet zelf in de 
hand. 

/ Het onderwerp heeft linken met andere thema's, een meer integrale aanpak kan de 
bewustwording meer ingang doen vinden. Suggesties: 
- Koppeling met andere thema's zoals Beweging kan een meerwaarde bieden. 
- Koppeling met woon-werkverkeer (cfr setting werk) kan het thema toegankelijker en 
heel concreet maken. 
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2014 - GM - Gezond wonen, een persoonlijke inkijk Actiefocus AF GM BI 1 :  Het ondersteunen, adviseren en informeren van onder meer professionelen uit de gezondheidszorg, preventieorganisaties en 
gemeentebesturen bij potentiële milieugerelateerde gezondheidsproblemen of incidenten veroorzaakt door factoren in het binnenmilieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Doelpubliek:  Algemene bevolking, Groepen met lagere 
SES 

Setting/context:  Lokale gemeenschap, Thuismilieu Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
‘Gezond wonen, een persoonlijke inkijk’ is een project dat via persoonlijke groepsgesprekken informatie geeft over verschillende 
aspecten van het thema ‘Gezond wonen’. De uitbouw van dit project gebeurt op basis van bestaande inhoudelijke kennis en 
materialen, die op maat van de doelstellingen verder worden aangepast en verbreed. 
Aan de hand van o.a. filmmateriaal aangepast aan de doelgroep, aangevuld met eigen ervaringen van de deelnemers. Om de 
gesprekken te voeden zijn er naast de film nog materialen zoals bijvoorbeeld elektrokoffers en een doorverwijskaart die toeleiding 
biedt naar de juiste diensten.  
Dit project richt zich op meerdere doelgroepen. Daarnaast worden professionelen die in aanraking komen met de thematiek ‘Gezond 
wonen’ bewuster gemaakt. Concreet: Het hoofddoel van dit project is mensen bewust maken over de manier waarop ze hun woning 
bewonen en hoe dit ook hun gezondheid kan bepalen. Ze worden gemotiveerd te werken aan een gezondere woonomgeving, en 
worden wegwijs gemaakt om daaraan te kunnen werken. Daarnaast streven we naar deskundigheidsbevordering van de mensen 
die met het project aan de slag gaan.  
Voor dit project engageerde het grootste deel van onze gemeentes (en/of ocmw's) zich (via engagementsverklaring) om met het 
project aan de slag te gaan. (Zie netwerkbereik). (De verslaggeving is verder aangevuld bij 'disseminatie', bij ondersteuning werd 
met hetzelfde netwerk samengewerkt, en werd daarom geen tweede maal ingevoegd) 

Tijdens de voorbereiding van het project werd er met verschillende partners in het veld teruggekoppeld (o.a. Buurtwerking, CAW, 
woonactoren, De Link vzw, het agentschap, VIGeZ). Hun reflectie was mee bepalend voor de verdere uitbouw en disseminatie van 
het project.  
In het voorjaar 2014 werd ons netwerk met lokale partners verder verkend en uitgebouwd in voorbereiding van dit project. De 
voorbereiding van het project werd in het najaar van 2014 afgerond. De bekendmaking en implementatie startte in 2014 en loopt 
verder in 2015. 
Het basispakket van het project bestaat uit een DVD, een inspiratiemap voor de begeleider en extra ondersteuningsmiddelen. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Met dit project heeft Logo Zenneland haar netwerk met lokale actoren verder kunnen 
uitbouwen en wordt de samenwerking versterkt. Deze actoren worden sterk betrokken 
in de voorbereiding en implementatie van het project zodat we kunnen inspelen op hun 
noden en wensen, en ook deze van de einddoelgroepen. De lokale actoren krijgen 
meer voeling met het thema 'Gezond Wonen', wat in hun dagdagelijkse werking ook 
een meerwaarde kan zijn. 
Naast specifieke aandacht voor de einddoelgroep werd in dit project materiaal 
uitgewerkt voor de mensen die als begeleider met het project aan de slag zullen gaan. 
Niet alleen creëer je hiermee een breder draagvlak (de mmk moet niet zelf alle 
infosessies in 35 gemeentes begeleiden), ook professionelen worden bewust gemaakt 
over de manier waarop men een woning bewoont, hoe dit een impact heeft op de 
gezondheid, en wat men kan adviseren om te werken aan een gezondere 
woonomgeving. 

/ Bevolkingsgroepen worden onderverdeeld in wat wij noemen specifieke doelgroepen, 
welke een aangepaste benadering vereisen. Deze specifieke doelgroepen (bv. mensen 
uit kansengroepen) zijn zelf nog heel divers en kunnen nog verder onderverdeeld 
worden.  
Deze verdere onderverdeling en een verder verfijning van onze aanpak is nodig om ze 
te bereiken. Dit vraagt heel wat tijd en maatwerk, en een intensieve samenwerking met 
de lokale partners die reeds een vertrouwensband met de einddoelgroep hebben 
opgebouwd. De samenwerking met professionelen in deze sector en kennisdeling is 
dus cruciaal om ons einddoel te bereiken. 

 
 

2014 - GM - Interactieve workshops 'Gezond Wonen' Actiefocus AF GM BI 1 :  Het ondersteunen, adviseren en informeren van onder meer professionelen uit de gezondheidszorg, preventieorganisaties en 
gemeentebesturen bij potentiële milieugerelateerde gezondheidsproblemen of incidenten veroorzaakt door factoren in het binnenmilieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Doelpubliek:  Etnisch culturele minderheden, Groepen 
met lagere SES, Senioren 

Setting/context:  Lokale gemeenschap, Niet-
residentiële zorg- en welzijnssector 

Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Samen met lokale besturen ondersteunt het Logo workshops rond verschillende aspecten van gezond wonen. Op een 
laagdrempelige manier worden mensen waarmee het OCMW, lokale besturen of de welzijsnorganisaties in contact komen 
geïnformeerd en gesensibiliseerd over mogelijke risico’s in het binnenmilieu. Op maat van de doelgroep wordt de inhoud of 
deelaspecten van deze workshops in een gemeente uitgevoerd. 

In 2014 werden verschillende infonamiddagen georganiseerd met als thema 'Gezond Wonen, i.s.m. met de dienstencentra van het 
OCMW Sint-Pieters-Leeuw, de gemeentelijke integratiedienst, de woonwinkel, het provinciaal integratiecentrum en de vrouwengroep 
integratiebuurtwerking Ruisbroek. In Dilbeek werd de mogelijkheid bekeken hoe via een wijkgerichte aanpak moeilijk bereikbare 
doelgroepen over dit thema te informeren en adviseren zijn. Dit is momenteel nog in verkenningsfase. In Halle was er een workshop 
rond CO in een lokaal dienstencentrum. Hiervoor werd samengewerkt met de brandweer. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: samenwerking met integratiedienst en lokale partners zodat deze workshops 
kunnen worden ingebed in hun programma (het is niet iets bijkomend). Gebruik van 
laagdrempelig ondersteuningsmateriaal is een meerwaarde.  
Hindernissen: Het is geen evidentie om mensen vanuit specifieke doelgroepen bij 
elkaar te krijgen. 

/ Aanmaak van materiaal voor mensen met lage SES of van allochtone origine mag niet 
gelijk staan aan versimplifiëring of betutteling. 
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2014 - GM - Kinderopvang en gezond binnenmilieu: Gezond binnen Klein 
beginnen 

Actiefocus AF GM BI 1 :  Het ondersteunen, adviseren en informeren van onder meer professionelen uit de gezondheidszorg, preventieorganisaties en 
gemeentebesturen bij potentiële milieugerelateerde gezondheidsproblemen of incidenten veroorzaakt door factoren in het binnenmilieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Doelpubliek:  Kinderen 0 tot 3 jarigen, Kinderen 3 tot 6 
jarigen, Kinderen 6 tot 12 jarigen 

Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
In samenwerking met Kind&Gezin (Afd. Vlaams-Brabant Brussel), de lokale overlegcellen Kinderopvang, de lokale besturen en het 
Logo worden (inter)gemeentelijke workshops georganiseerd. Doelgroep zijn de mensen die instaan voor crèches, kinderopvang of 
naschoolse opvang. De workshops gaan door in de organiserende gemeente. De inhoud wordt interactief gebracht m.b.v. stellingen, 
elektrokoffers, proefjes, ...  
Verschillende onderwerpen komen aan bod: o.a. ventileren, poetsen, schimmelaanpak, loden leidingen. Na de workshop blijven 
toolboxen met o.a. een CO2-meter in de gemeente die gedurende een trimester kunnen worden ontleend. Elke deelnemer ontvangt 
ook een grote poster met tips voor het hele jaar door. 

Dit jaar ging er één workshop door, maar hiermee werden wel medewerkers uit tien gemeenten bereikt. De 'Maantjes', de 
buitenschoolse kinderopvang van het Centrum KinderOpvang Breugelkind organiseerde samen met Logo Zenneland de workshop 
Gezond Binnen, klein beginnen in Ternat. Een 20-tal deelnemers vanuit verschillende gemeentes in onze regio waren hierop 
aanwezig en hebben, in navolging van de workshop, ook gebruik gemaakt van de toolbox met CO2-meter in hun eigen 
kinderdagverblijf. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: Na de workshop is er een vervolgtraject door de ontlening van de toolbox. De 
combinatie zorgt ervoor dat er geen snelle vervaging is van de inhoud. De workshop is 
laagdrempelig opgebouwd, maar wel uitgebreid qua inhoud. Door de interactieve 
aanpak van de workshop komen ook gerichte en heel concrete vragen naar voren. Het 
is een sterkte om als medisch milieukundige bij het Logo hier dadelijk op in te kunnen 
gaan, als het ware een directe adviesverlening te kunnen geven, aansluitend op 
algemene sensibilisatie. 
Aandachtspunt: Het decreet kinderopvang werd aangepast, waarbij enkele elementen 
qua inhoud ook aan bod komen in de workshop (o.a. ventilatie, gebruik van 
poetsproducten, ...), hierdoor werd in 2014 eerder omzichtig omgegaan met de 
promotie van dit project. 

/ / 

 
 

2014 - GM - Week van gezond wonen Actiefocus AF GM BI 1 :  Het ondersteunen, adviseren en informeren van onder meer professionelen uit de gezondheidszorg, preventieorganisaties en 
gemeentebesturen bij potentiële milieugerelateerde gezondheidsproblemen of incidenten veroorzaakt door factoren in het binnenmilieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Doelpubliek:  Algemene bevolking Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap, Onderwijs 

Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
In 2014 werd van 24 t.e.m. 30 november in Vlaanderen de eerste actieweek ‘Gezond Binnen’ georganiseerd door de Vlaamse 
Logo’s, het VIGeZ en de Vlaamse Overheid. Het thema van de actieweek in 2014 was Ventileren en Verluchten voor het creëren 
van een gezonder binnenmilieu in onze woningen, scholen, werkomgeving, etc.  
Meer info op: www.gezondbinnenmilieu.be. De algemene campagne materialen werden verspreid. Verschillende gemeentes en 
organisaties namen extra initiatieven om het thema in de kijker te zetten, n.a.v. de week van gezond wonen (zie evaluatie). 

De campagne werd bekend gemaakt naar de coördinatoren van de wooninfopunten in april 2014. De gemeenten Halle, Sint-Pieters-
Leeuw, Tervuren, Zaventem, Ternat, Affligem, Liedekerke, Roosdaal en Meise organiseerden acties (informatieve artikels, 
wachtzaalactie, workshop gezond wonen, tentoonstelling, infostanden).  
In totaal werden ongeveer 350 affiches van de campagne verspreid naar alle gemeenten, naar alle wooninfopunten. Op vraag van 
de CLB's zelf, zorgden ze mee voor een verspreiding van affiches, met een extra link naar Lekker Fris en air@school. I.k.v. de train-
de-trainer 'Je longen, je lucht, je leven' (soc. mut), was er ook aandacht voor gezond wonen.  
Er wordt gewerkt aan een algemeen Vlaams evaluatieverslag. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: Een sterk beeld en duidelijke communicatie zorgt voor een groot aantal 
deelnemende partners aan de actieweek. In de meeste gemeentes werd er over de 
actieweek gecommuniceerd. Slechts 1 van de 6 faciliteitengemeentes heeft 
deelgenomen aan de campagne, mogelijk omwille van het beschikbaar zijn van enkel 
Nederlandstalig materiaal. De actieweek heeft er toe geleid dat Logo Zenneland haar 
netwerk verbreed heeft en dat de samenwerking met lokale actoren sterker is 
geworden. 

Meer tijd en vooral budget om nieuwe materialen en methodieken aangepast aan de 
doelgroepen te ontwikkelen zou een grote meerwaarde betekenen. De menukaart die 
werd samengesteld voor de eerste actieweek was voornamelijk een oplijsting van 
bestaande acties en materialen. Hiermee werd het thema op zich in de kijker gezet, 
maar om elk jaar partners mee te krijgen, is uitbreiding en vernieuwing noodzakelijk. 

De voorbereidingstijd mag niet onderschat worden. Om de deelname van de lokale 
besturen te verhogen is het nodig om de actieweek vroeger aan te kondigen zodat ze 
tijd hebben om acties te organiseren. Nu was dit vrijwel beperkt tot communicatie via 
een artikel, de affiche van de campagne en folders. 
We moeten ons niet alleen focussen op het ontwikkelen van materialen en 
methodieken, om het aantal acties te verhogen en meer mensen te bereiken. 
Deskundigheidsbevordering van professionelen en inzetten op beleidsaspecten is hier 
minstens even belangrijk. 
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INFECTIEZIEKTEN EN VACCINATIE 
 
2014 - IV - Operatie Vaccinatie Actiefocus AF IV 3 :  Het mee sensibiliseren over vaccinaties in het algemeen of vaccins in het bijzonder naar aanleiding van de jaarlijks terugkerende 

Europese vaccinatieweek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Doelpubliek:  Kinderen 6 tot 12 jarigen Setting/context:  Onderwijs Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Tijdens deze week werd ingezet op de verspreiding van materialen rond mazelen specifiek voor leerlingen van het 5de leerjaar. De 
CLB's werden door Logo Zenneland geïnformeerd via een nieuwsflash en op het jaarlijks CLB-overleg. Verdere bekendmaking 
gebeurt via de reguliere kanalen (mailing, website). O.a. ook de huisartsenkringen en de contactpersonen bij de lokale besturen 
werden op de hoogte gebracht van Vaccinatieweek. 

Het materiaal werd op het Logo verdeeld via een verdeelsleutel en verspreid naar de CLB's met standplaats in onze regio, met de 
nodige informatie omtrent het materiaal. De CLB's stonden op hun beurt in voor de verspreiding van het materiaal naar de scholen. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
De verdeling van het materiaal werd berekend op het aantal CLB's. De Logo's 
ontvingen de ondersteuningsmiddelen enkel voor de CLB's die hun standplaats in de 
regio hebben. Logo Zenneland stond in voor de verpreidng naar 4 CLB's, terwijl er wel 
12 CLB's actief zijn in onze regio. Vanuit die CLB's gingen er dus materialen naar 
scholen buiten onze regio.  
Dit was de eerste maal dat de verspreiding niet Logo-regio-gebonden was, maar wel 
CLB-gebonden. De communicatie hierover was daarom geen evidentie en moest 
duidelijk genoeg zijn naar de CLB's om misverstanden te vermijden. 

/ Vanuit de CLB's kregen we het signaal dat afstemming met bestaande brieven rond 
vaccinatie die reeds worden gebruikt door CLB-medewerkers, een meerwaarde zou 
zijn. 

 
 

2014 - IV - Vlaamse Griepvaccinatiecampagne (en Kinkhoest) Actiefocus AF IV 1 :  Het verhogen van de participatie aan de seizoensgriepvaccinatie bij de door de Vlaamse overheid gedefinieerde doelgroepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
AF IV 4 :  Het verhogen van de participatie aan de vaccinaties kinkhoest en seizoensgriep bij zwangere vrouwen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Doelpubliek:  Senioren, Zwangere vrouwen en/of 
partner 

Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Naar jaarlijkse gewoonte worden in het najaar materialen i.k.v. de Vlaamse Griepcampagne gedissemineerd naar verschillende 
doelgroepen met als doel te sensibiliseren en de vaccinatiegraad te verhogen.  
Er wordt opnieuw ingezet om lokale besturen te motiveren een brief te verzenden naar alle 65+ jarigen. Voor gezondheidswerkers is 
er een gepersonaliseerde affiche en badge. Persartikel, brief 65-jarigen en motivatiebrief werd per mail verzonden naar alle lokale 
besturen op 8/7/2014.  
Materiaal (affiches en folders) werd verdeeld in augustus 2014 naar alle lokale besturen, huisartsen, LMN, pediaters, 
preventiediensten, SEL en vroedvrouwen. Naar de pediaters en de vroedvrouwen werd er eveneens een affiche 'kinkhoest' en een 
aantal folders 'zwangerschap en vaccinatie' aan toegevoegd. Sommige partners nemen extra initiatieven om het belang van 
griepvaccinatie in de kijker te zetten. 

Naast de algemene disseminatie ondersteunde Logo Zenneland verschillende intiatieven.    
De prikactie van de artsenkring Halle en omgeving en LMN Halle.  
WZC Vander Stokken en WZC Sint-Carolus hebben enkele banners van de vaccinatietentoonstelling (over griep) en de elektrokoffer 
ontleend om hun actie zichtbaarder te maken.  
In het voorjaar van 2015 wordt er een bevraging gedaan bij de lokale besturen om na te gaan wat er effectief met de materialen 
werd gedaan. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
De verdeling van de materialen naar de Lokale Besturen, WZC, artsen via de 
Huisartsenkringen, pediaters, vroedvrouwen, ... verliep goed. 
Vorig jaar ontving elke organisatie/partner een kleine hoeveelheid affiches en folders 
en konden ze via een bijgevoegd bestelformulier extra hoeveelheden aanvragen. Er 
zijn toen heel weinig extra aanvragen binnengekomen. Vandaar dat we dit jaar 
opnieuw werkten met een verdeelsleutel. De lokale besturen krijgen affiches in functie 
van het aantal inwoners. 

/ / 
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SUÏCIDEPREVENTIE (Geestelijke Gezondheid) 
 
2014 - 2015 - SP - Weerbaarheid bij ouderen (Studiedag Oud is niet Out) Actiefocus AF SP 4 :  Het bevorderen van de geestelijke gezondheid bij ouderen, in het kader van suïcidepreventie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Doelpubliek:  Senioren Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Niet-
residentiële zorg- en welzijnssector, Residentiële zorg- 
en welzijnssector 

Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Studiedag i.k.v. het Vlaams Actieplan Suicidiepreventie.  
Een samenwerking van het Locoregionaal overleg Vlaams-Brabant (CGG's, Logo's, VLABO, Provincie) op 15 januari 2015. 
Uitnodiging met programma: zie info documenten.  
De voorbereiding en afstemming met de samenwerkende partners gebeurde in het najaar van 2014. 

Tijdens het plenaire deel van de studiedag kwamen twee sprekers met ervaring toelichting geven.  
Met een positieve insteek werd stilgestaan bij de preventie van geestelijke gezondheid bij ouderen, door klinisch psycholoog Luc 
Van de Ven.  
Vervolgens sprak Kirsten Pauwels (directrice CPZ) over de ervaringen en bruikbare handvatten vanuit de zelfmoordlijn 1813.  
In de namiddag kregen de deelnemers de kans om te proeven van een aantal thema's en onderwerpen aan de hand van workshops. 
Ook hier probeerden we een positieve insteek voorop te stellen.  
De dag werd positief geëvalueerd. Een overzicht van de evaluatie is terug te vinden in bijgevoegde documenten. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: goed samenwerkingsinitiatief. Zeer positief onthaald thema en grote interesse 
bij de deelnemers. 
Hindernis: provinciaal blijkt het steeds een uitdaging om een geschikte centrale locatie 
te vinden, gezien onze zeer uitgestrekte provincie. 

/ / 

 
 

2014 - SP - VLASP Vlaams-Brabant (Locoregionaal overleg) Actiefocus AF SP GEN :  Opbouwen en onderhouden van een netwerk rond het thema suïcidepreventie (tot eind 2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Doelpubliek:  Algemene bevolking Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Logo Zenneland maakt deel uit van het Vlasp Vlaams-Brabant. Dit samenwerkingsverband is opgezet in functie van het Vlaams 
actieplan suïcidepreventie. Sinds dit jaar is dit geen ad hoc opdracht meer. Toch zijn alle partners gemotiveerd om dit verder te 
zetten en blijft Logo Zenneland een actieve rol opnemen in dit locoregionale samenwerkingsverband (bestaande uit o.a. de Logo's 
van de provincie Vlaams-Brabant, de CGG's, de provincie en preventiewerkers). 
Logo Zenneland neemt deel aan de overlegmomenten, dissemineert de methodieken rond geestelijke gezondheidsbevordering en 
maakt waar mogelijk ook de activiteiten van de CGG's bekend. Dit overleg biedt een sterkte meerwaarde op het veld, gezien dit 
samenwerking en afstemming bevordert. Zonder de focus suïcidepreventie uit het oog te verliezen, is er de nodige aandacht voor 
GGB, wat een belangrijke stap is om suïcide te voorkomen. 

Het Locoregionaal Vlaams-Brabants VLASP overleg ging vier maal door in 2014.  
Naast intervisie, afstemming van intiatieven en communicatie werd in 2014 ook sterk ingezet op de voorbereiding van de studiedag 
weerbaarheid bij ouderen 'Oud is niet out'. Deze werd uitgewerkt door een aparte werkgroep. Meer info hierover in de aparte 
projectbeschrijving. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: Afstemming tussen de verschillende partners die rond een zelfde thematiek 
bezig zijn, zij het elk vanuit een andere invalshoek. 

/ Afstemming tussen partners die werkzaam zijn in het volledige continuüm van de 
Geestelijk gezondheid is nodig.   
Naast gerichte preventie i.k.v. suïcide, blijft het nodig voldoende aandacht te hebben 
voor preventie i.k.v. geestelijke gezondheidsbevordering. 

 
 

2014 - SP - Disseminatie van de Goed Gevoel Stoel Actiefocus AF SP 2 :  Het bevorderen van de geestelijke gezondheid bij groepen met lagere sociaal economische status, in het kader van suïcidepreventie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Doelpubliek:  Groepen met lagere SES Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
De Goed Gevoel Stoel is een methodiek om in groep te werken rond geestelijke gezondheidsbevordering en beoogt geestelijke 
gezondheidsbevordering bij kansengroepen.   
Logo Zenneland ondersteunt door het zoeken van een begeleider en het aanbrengen van de nodige ondersteuningsmiddelen 

Er liep één GGS-traject in 2014. 
I.s.m. "Vrienden van het Huizeke" startte in september bij vzw "Open armen" te Halle - Groep Intro - de eerste sessie van de GGS. 
In de weken nadien volgden de aansluitende sessies, die goed zijn verlopen.  
Er waren 8 deelnemers. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
De methodiek werkt als je deze kunt gebruiken binnen bestaande groepen, of 
bestaande organisaties die al werken naar de doelgroep.  
De kostprijs is vrij hoog voor een organisatie die het al vaak niet breed heeft (omwille 
van betaling lesgever). 

/ / 
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2014 - SP - Nok Nok  en Nok Nok Pimp je fiets Actiefocus AF SP 3 :  Het bevorderen van de geestelijke gezondheid bij jongeren, in het kader van suïcidepreventie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Doelpubliek:  Jongeren, Kinderen 12 tot 18 jarigen Setting/context:  Lokale gemeenschap, Vrije tijd Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
We willen de bestaande Nok Nok campagne (momenteel vooral website) lokaal extra leven in te blazen door naast de site een actief 
programma aan te bieden met als thema 'geestelijke gezondheid' (doelgroep jongeren) (m.a.w. lokale aanpassing van bestaande 
strategie). 
In 2014 wordt ingezet om NOK NOK onder de aandacht te brengen op evenementen en i.s.m. jeugdbewegingen. Elke jongere die 
z'n fiets pimpt, krijgt een NOK NOK fietsbel (zie foto in bijgevoegde documenten).  
Daarnaast blijft de reguliere bekendmaking en disseminatie van de ondersteuningsmiddelen eveneens lopen. 

Nok Nok wordt gekoppeld aan 'pimp je fiets' op het evenement 'Roparun' in Asse (juni 2014). Ook de jeugddienst is vooraf op de 
hoogte en jeugdbewegingen worden uitgenodigd op langs te komen op het evenement. Op de welzijnsbeurs in Zemst is er een NOK 
NOK pimp je fiets stand waar jeugdbewegingen van de gemeente langskomen en hun fiets kunnen pimpen en intussen 
geïnformeerd worden over waar NOK NOK om draait (oktober 2014).  
Nok Nok postkaartjes en poster worden gedissemineerd i.k.v. infoavonden rond opvoeding en jongeren (bv. Affligem). 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Hindernis: De materialen zijn momenteel heel beperkt om concreet mee aan te slag te 
gaan en betrokkenheid te creëren.  
Sterkte: Door Nok Nok te koppelen aan het pimpen, wordt dit concreet. Het pimpen 
van iets, bv. een fiets, (het mooie uit dingen halen) kan makkelijk gelinkt worden naar 
de thematieken van Nok Nok. 

Meer concrete tastbare 'doe-materialen'. Door de verbreding naar Pimp je fiets spelen 
we hier al gedeeltelijk op in. 

/ 

 
 

2014 - SP - Spelkoffer Geestelijke gezondheid Actiefocus AF SP 3 :  Het bevorderen van de geestelijke gezondheid bij jongeren, in het kader van suïcidepreventie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Doelpubliek:  Kinderen 12 tot 18 jarigen Setting/context:  Onderwijs Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
De spelkoffer Geestelijke Gezondheid bevat verschillende spelen die verschillende aspecten van ‘welbevinden op school’ belichten 
en is bruikbaar binnen het secundair onderwijs. Er zijn spelen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten.  
Werken met de spelkoffer kan een eerste stap zijn in een versterking van onderlinge positieve relaties. Met verschillende educatieve 
materialen en spelen, kunnen leerkrachten en leerlingen onderwerpen als verbondenheid en eenzaamheid, gevoelens uiten of 
sociale vaardigheden aan bod laten komen. 

Het aanbod wordt gedaan aan alle CLB's. Met volgende CLB's werd samengewerkt in 2014: VCLB Leuven, CLB VGC, CLB Pieter 
Breughel, CLB Noord-West-Brabant.  
Sommige scholen komen de koffers ook rechtstreeks ontlenen bij het Logo (o.a. ZAVO Zaventem). Hiervan wordt het CLB op de 
hoogte gebracht tijdens de reguliere overlegmomenten. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: De spelen worden als pakket ontleend, waardoor scholen die van de koffer 
gebruik maken, ook andere spelen leren kennen. Welzijn op school, meer specifiek 
geestelijke gezondheid, wordt op die manier in een ruime context geplaatst. 

/ / 

 
 

2014 - SP - Toeleiding van jongeren naar hulpverlening (o.a. via Hulp KOMt van 
PAS) 

Actiefocus AF SP 3 :  Het bevorderen van de geestelijke gezondheid bij jongeren, in het kader van suïcidepreventie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Doelpubliek:  Jongeren, Kinderen 12 tot 18 jarigen Setting/context:  Lokale gemeenschap, Onderwijs Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Met o.a. de bladwijzer 'hulp KOMt van PAS', die steeds gekaderd wordt gebruikt door een leerkracht, preventiewerker of CLB-
medewerker worden jongeren toegeleid naar de juiste lokale hulpverleningsdiensten, zowel buiten als op de school. Door deze 
toeleidingen kunnen ook verschillende taboes worden besproken. Logo Zenneland brengt dit ter sprake op de verschillende 
overlegmomenten met de bovenstaande partners, via het jaarlijkse aanbod 'gezonde school', ... 

Gebruikt door CLB's, lokale preventiewerkers, scholen. Overzicht terug te vinden in bijgevoegd document. O.a. 
Hulpverleningscarrousel Asse (scholen en lokale partners), op preventiedagen in scholen te Lennik, Halle, Wemmel, Zaventem 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
sterkte: bekendmaken bestaande organisaties via gedragen netwerk van CLB's, lokale 
preventiewerkers, ... 
Dit materiaal legt de link tussen thema's binnen TAD en SP/Welbevinden. Thema's die 
voor jongeren heel dicht bij elkaar liggen. 

Affiche passend bij de bladwijzer (wordt voorzien in 2015) / 
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2014 - SP - Zilverwijzer Actiefocus AF SP 4 :  Het bevorderen van de geestelijke gezondheid bij ouderen, in het kader van suïcidepreventie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Doelpubliek:  Senioren Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Zilverwijzer is een groepsmethodiek om bij 60-plussers de veerkracht te versterken. In het najaar van 2013 werden begeleiders door 
het VIGeZ opgeleid en wordt geïnvesteerd in de bekendmaking en ondersteuning van de groepssessies van Zilverwijzer. In 2014 
werd het project verder bekend gemaakt. Zilverwijzer vond zowel als traject, als in eenmalige sessies plaats. Logo Zenneland 
ondersteunt op maat, wanneer een partner met dit project aan de slag gaat. 

Een Zilverwijzertraject ging door in Opwijk, meer specifiek i.s.m. het WZC de Oase voor de bewoners van de serviceflats. De 6 
sessies werden ingepland. De eerste sessie startte met succes op woensdag 8 oktober, maximum aantal deelnemers (10). Het 
bestaande programma werd door de begeleider afgestemd op de noden van deze specifieke groep deelnemers. De leeftijd van deze 
groep schommelt tussen 70 en 94 jaar. 12 deelnemers. De andere sessies werden ingepland in de weken erna.  
Enige aanpassing/uitbreiding van de materialen was nodig, zonder aan de eigenlijke (evidence based) inhoud te raken. Dit werd 
gedaan door de begeleidster. Daarnaast vond er in het najaar voorbereidend overleg plaats met lokale dienstencentra en de soc. 
mutualiteit, om in het voorjaar van 2015 Zilverwijzersessies in te plannen. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Het doelpubliek voor Zilverwijzer is momenteel vrij beperkt. Een uitbreiding naar WZC 
zou nuttig zijn.  
De betrokken deelnemers zijn enthousiast. 
Hindernis: De kostprijs is hoog om alle sessies te kunnen organiseren 

De methodiek is soms onvoldoende vertaald naar specifieke noden/vragen van 
einddoelgroep senioren, bv. groter lettertype. 

/ 

 
 
 

TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGSPREVENTIE 
 
2013 - 2014 - TAD - Cannabiscampagne actietype: Disseminatie   Actiefocus AF TAD AH 2 :  Ondersteuning van een cannabiscampagne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Doelpubliek:  Jongeren 18 tot 25 jarigen, Kinderen 12 
tot 18 jarigen, Volwassenen 

Setting/context:  Lokale gemeenschap, Onderwijs, 
Thuismilieu, Vrije tijd 

Subsidie 

Vlaams ad hoc 

Beschrijving Evaluatie 
Vanaf november 2013 wordt de cannabiscampagne gelanceerd.  
Algemene info is terug te vinden op www.laatjenietvangen.be. Er is verspreiding van de affiches gebeurd naar alle secundaire 
scholen, gemeentediensten, jeugddiensten, politiezones, CLB's, apothekers, BJZcentra en JAC's. De campagne werd ook bekend 
gemaakt via een nieuwsflash, er werd aandacht aan besteed op het CLB-overleg (oktober 2013), de Algemene vergadering 
(november 2013), het CLB-overleg i.v.m. de wedstrijd (februari 2014)  
In het voorjaar 2014 werden voor specifieke doelgroepen drie soorten vormingen geörganiseerd (naar onderwijs, naar jeugdwerk en 
naar BJZ/OCMW's. Hiervoor werd nauw samengewerkt met De Sleutel, het CGG en de gemeentelijke preventiewerkers. Meer info: 
Zie inhoudelijk eindverslag bij 'Meer info - documenten' 

De verdeling van het campagne materiaal verliep vlot (verdeelsleutel: zie bijgevoegd document).  
De vormingen voor onderwijs, bijzonderde jeugdzorg/ocmw's konden op duidelijke interesse rekenen: 
 - vorming naar het onderwijs (gegeven door De Sleutel) op 16 januari 2014 met follow up op 9 mei 2014. Door het grote succes van 
de eerste, een tweede vorming naar onderwijs (gegeven door De Sleutel) op 23 januari met follow up op 23 mei 2014. Follow-up van 
9 mei groot succes, 23 mei geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen.  
- Vorming naar BJZ/OCMW (gegeven door CGG Ahasverus) op 24 februari 2014. De vorming naar jeugdwerk (gegeven door CGG 
Ahasverus) op 21 februari 2014, werd geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. Het is niet evident een moment te vinden 
waarop deze doelgroep kan worden samengeroepen. De groepen die inschreven worden door Logo individueel geïnformeerd. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
sterktes: 
- aansluitend bij noden van de doelgroepen/settings onderwijs en BJZ.  
- vorming op maat d.m.v. praktijkgerichte follow-up momenten. - geslaagde 
samenwerking tussen De sleutel, CGG en Logo, gespecialiseerde instellingen rond 
(drug)preventie, elk vanuit eigenheid en expertise. 
- platform van waaruit DOS-beleid op menige scholen vorm zal krijgen. - uitgebreid 
ondersteuningsmateriaal voor deelnemers. 
Hindernissen: 
- jeugdwerkers heel moeilijk te bereiken doelgroep,wegens op vrijwillige basis reeds 
sterk geëngageerde mensen. - duur van de campagne te kort om duurzame 
veranderingen te bewerkstelligen. 

/ / 
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2014 - TAD - HaVi-Overleg Tabak, alcohol en drugs Actiefocus AF TAD GEN :  Opbouwen en onderhouden van een netwerk rond de thema's tabak, alcohol en drugs (tot eind 2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Doelpubliek:  Algemene bevolking, Jongeren Setting/context:  Lokale gemeenschap, Onderwijs Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
In het kader van het Vlaams Actieplan TAD, worden de opdrachten en verantwoordelijkheden van de Vlaamse actoren afgebakend. 
Ook op lokaal vlak (regio Halle/Vilvoorde > HaVi) maakt Logo Zenneland afspraken met de CGG's, de intergemeentelijke 
preventiewerkers en lokale preventiewerkers. 4x per jaar vindt er overleg en intervisie plaats waar ruimte is tot afstemming en 
mogelijkheden worden gezocht tot samenwerking. 
In gemeenten waar geen gemeentelijke of intergemeentelijke preventiewerkers zijn gebeurt de ondersteuning door het CGG. 

De havi-overlegmomenten werkingsjaar 2014 zijn doorgegaan op 17/12/2013, 27/3/2014, 23/9/2014 en 1/12/2014.  
Overleg gebeurt met intergemeentelijke preventiewerker Pajottenland, intergemeentelijke preventiewerker Ternat/Roosdaal, 
intergemeentelijke preventiewerker faciliteitengemeente, lokale preventiewerker Dilbeek, lokale preventiewerker Halle, lokale 
preventiewerker Vilvoorde, CGG  en logo.  
Samenwerking kan rond het uitwerken van preventiedagen in school, organiseren ouderavonden, rookstopcursussen, opzetten 
lokale werkgroepen TAD,... 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: Door goede afstemming en samenwerking wordt efficiënter gewerkt en kunnen 
de sterktes van de verschillende partners en netwerken worden gebundeld. Er wordt 
vermeden dat er naast elkaar wordt gewerkt. 
Hindernissen: Het werkingsgebied van de partners is niet volledig gelijk aan dit van 
Logo Zenneland. 

/ Blijven inzetten op het stimuleren van de samenwerking tussen de verschillen spelers 
in het veld, i.k.v. tabak, alcohol en drugs. 

 
 

2014 - TAD - Nog tijd Zat Dilbeek Actiefocus AF TAD 1 :  Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs in het onderwijs. 
AF TAD 2 :  Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol of drugs bij gezinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Doelpubliek:  Algemene bevolking, Jongeren, Jongeren 
18 tot 25 jarigen, Kinderen 12 tot 18 jarigen, Rokers 

Setting/context:  Lokale gemeenschap, Onderwijs, 
Thuismilieu, Vrije tijd 

Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Binnen het kader van de ‘Nog Tijd Zat’ campagne werd in het najaar 2013 door de lokale werkgroep drugs een enquête voor 
jongeren en hun ouders gelanceerd rond middelengebruik. Volgende thema’s kwamen aan bod: alcohol, tabak, cannabis, andere 
illegale drugs en het stellen van grenzen.  
Dit project is een samenwerking van de gemeente, de preventiewerkers, het Logo, lokaal onderwijs, ... In 2014 werd de 
samenwerking verder gezet. 

In 2013 konden jongeren en ouders deelnemen via de scholen, via de website Nog Tijd Zat (www.nogtijdzat.be) of tijdens de Dag 
van de Dilbekenaar, de jaarmarkt,… Maar liefst 1668 jongeren tussen 12 en 24 jaar vulden de vragenlijst in, net zoals 283 ouders 
dat deden. Doel van deze enquêtes: meer te weten komen over de invloed van het gedrag van ouders, vrienden,… op jongeren zelf; 
meer te weten komen over hoe ouders en vrienden reageren op het gebruik van genotsmiddelen ten aanzien van de gebruiker,… 
Naar aanleiding van deze enquête werd in 2014 een campagne opgezet, met allerhande materiaal: flyer voor ouders, affiches voor 
ouders en jongeren, spandoek, spiegelstickers, tatoeages etc. Al het materiaal kan je bekijken via www.nogtijdzat.be. In 2015 zullen 
deze materialen gebruikt worden binnen verschillende activiteiten van de scholen en de gemeente. Ook zullen er vanuit deze 
werkgroep activiteiten en infoavonden georganiseerd worden. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: sterke samenwerking tussen de gemeente, scholen, cgg en politiediensten we blijven de materialen evalueren en aanpassen indien nodig aan de specifieke 

doelgroepen. 
Toepasbaar format voor andere lokale besturen 

 
 

2014 - TAD - Gat in de haag Actiefocus AF TAD 1 :  Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs in het onderwijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Doelpubliek:  Kinderen 3 tot 6 jarigen Setting/context:  Onderwijs Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Het project 'Het gat in de haag' helpt scholen op een speelse manier sociale vaardigheden van kleuters te trainen. Zo leren kinderen 
al van kleins af wat het betekent om keuzes te maken bij wat later allemaal op hen af zal komen, zoals alcohol en drugs.  
Logo Zenneland biedt het pakket gratis aan om te ontlenen, zodat scholen kennis kunnen maken met het pakket. Idealiter wordt wel 
het hele jaar door met het project gewerkt. 

Het pakket werd voorgesteld op het overleg met de CLB's en de schoolnabije partners. Daarnaast werd het mee opgenomen in het 
aanbod 'gezonde school' dat naar alle scholen wordt verspreid. Vanaf het schooljaar 2014 2015 is het pakket uitleenbaar.  
In februari 2015 wordt een infosessie gepland voor scholen die met het project aan de slag willen gaan.  
Hierna wordt verder ingezet op de disseminatie van het pakket. Voor de bekendmaking hiervan werd in het najaar van 2014 
samengewerkt met de CLB's. Het pakket is in het najaar van 2014 al uitgeleend aan het basisschooltje in Alsemberg (Beersel). 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Met het pakket willen we basisschooltjes toch de mogelijkheid bieden om kennis te 
maken, alvorens het pakket te moeten aankopen.  
We hebben slechts 2 pakketten aangekocht, wat maakt dat de pakketten vaak 
ontleend zijn en dus niet altijd onmiddellijk ter beschikking zijn van de scholen. 
Afhankelijk van de nood zal het aanbod mogelijk vergroot worden. 

/ / 
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2014 - TAD - Onderwijsprojecten en -initiatieven Actiefocus AF TAD 1 :  Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs in het onderwijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Doelpubliek:  Kinderen 12 tot 18 jarigen Setting/context:  Onderwijs Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Logo Zenneland ondersteunt, i.s.m. lokale partners de scholen die projectdagen of activiteiten willen opzetten rond TAD.  
Eén ervan is de ‘Wedstrijd Rookvrije klassen’ die kadert in een Europees project (Europese website: www.smokefreeclass.info) 
waarbij jongeren in klasverband ondersteund worden om niet te roken. Via de wedstrijd engageren leerlingen zich om na zes 
maanden ten minste voor 90% rookvrij te zijn of te blijven. Aan het project is ook een creatief gedeelte gekoppeld, waarbij klassen 
kans maken op leuke prijzen.  
Logo Zenneland stimuleert de secundaire scholen om deel te nemen aan het project o.a. via het algemeen Logo-aanbod voor 
onderwijs (mei). Het Logo volgt de inschrijvingen op, verspreidt de materialen en ondersteunt de scholen met suggesties of 
uitwerking van concrete acties. 

Aan de hand van ons scholenaanbod maken we ook de WRK mee bekend, naar de scholen en de CLB's. In het najaar en het begin 
van het schooljaar wordt er ook nog eens een oproep verstuurd via mail naar alles scholen. Dit schooljaar hebben slechts 2 scholen 
deelgenomen.  
We merken elk jaar dat de motivatie bij de scholen achteruitgaat om deel te nemen aan dit project. We zetten dan ook extra in op 
andere relevante activiteiten of projecten die de scholen willen opzetten. Zo zetelen we ook mee in het uitwerken van een aantal 
DOS-beleiden (Dilbeek RC, Kapelle-Op-Den-Bos, Vijverbeek Asse). Vanuit de lokale werkgroepen TAD (met o.a. preventiewerkers 
en CGG) groeien er op zeer regelmatige basis activiteiten (zoals de hulpverleningscarroussel). Ook op preventiedagen zorgen we 
voor sprekers, materiaal enz. , steeds in afstemming met de lokale betrokken partners (bv. CLB's of lokale preventiewerkers). 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Het project WRK is vaak onvoldoende om scholen te overtuigen te werken rond TAD. 
Aan de hand van andere acties of preventiedagen worden er vaak heel leuke nieuwe 
initiatieven geboren, zoals de hulpverleningscarroussel.  
De samenwerking met heel wat verschillende partners in de schoolomgeving (school, 
gemeente, lokale preventiewerker, CGG, ...) biedt een grote meerwaarde. 

Of vernieuwing, meer aansluiten bij actuele leefwereld van de jongeren. 
Bij jongeren ligt het thema TAD en SP heel dicht bij elkaar. OM's met een link tussen 
beide zou mogelijkheden kunnen bieden om meer ingang te vinden op school rond 
deze thema's. 

Blijvend inzetten op deze thema's is nodig. Om jongeren aan te spreken zijn actuele 
materialen nodig, passend bij hun leefwereld. 

 
 

2014 - TAD - Rookstop op het werk Actiefocus AF TAD 4 :  Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs bij de werkende bevolking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Doelpubliek:  De werkende bevolking, Rokers Setting/context:  Werk Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Logo Zenneland ondersteunt lokale besturen die als werkgevers hun personeel willen stimuleren en motiveren tot een rookstop.  
De ondersteuning bestaat o.a. door disseminatie van ondersteuningsmateriaal, het mee zoeken naar een tabakoloog, ... 
 (zie ook bekendmakingsflyers bij Meer info - documenten) 

In 2014 gingen 4 gemeenten aan de slag om hun gemeentepersoneel rookvrij te maken.  
- In Liedekerke wilden ze naar aanleiding van een nieuw beleid rond prikklok voor rookpauzes hun personeel de mogelijkheid bieden 
om te stoppen met roken. Deze sessies gingen door van januari tot september 2014. 
 - Ook in Merchtem zijn ze in het voorjaar 2014 gestart met een groep personeelsleden van OCMW en gemeente. - In 
Steenokkerzeel wilden ze dit ook graag aanbieden aan het personeel, maar daar zijn er jammer genoeg te weinig kandidaten bereid 
gevonden om een groep te kunnen opstarten.  
- Naar aanleiding van hun verhuis naar nieuwe gebouwen, wou het gemeentebestuur van Ternat graag werk maken van een 
rookstop bij hun personeel. Begin oktober zijn ze met behulp van een tabakologe gestart met een rookstopgroep. Deze cursus loopt 
nog verder in 2015. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte. Een goed specifiek moment kiezen kan belangrijk zijn. Bv. Ternat: De nieuwe 
gebouwen en verhuis van het personeel maken dat het een heel goed startmoment 
was om met een rookbeleid en rookstopmoment voor het personeel te beginnen. 
Hindernis: De mogelijkheid om deel te nemen wordt gratis aangeboden voor het 
personeel, waardoor er initieel veel inschrijvingen zijn, maar op moment van deelname 
haken er alsnog veel mensen af. 

/ Eenvormigheid aan tarieven en manier van samenwerken met de tabalogen is 
noodzakelijk (gezien deze vaak actief zijn in verschillende regio's). 

 
 

2014 - TAD - Rookstopbegeleiding algemene bevolking Actiefocus AF TAD 8 :  Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs bij algemeen publiek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Doelpubliek:  Rokers Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
In navolging van de campagne Vlaanderen stopt met roken wordt i.s.m. lokale besturen en lokale preventiewerkers trajecten 
opgezet om mensen (de inwoners van een gemeente) aan te zetten om te stoppen met roken.  
Logo ondersteunt bij het zoeken naar een tabakoloog en het aanbrengen van de nodige ondersteuningsmiddelen. 

In verschillende gemeentes zijn infosessies doorgegaan, die vooraf gaan aan een begeleidingstraject. Afhankelijk van het aantal 
geïnteresseerden die hieruit volgen, kan lokaal een rookstop worden georganiseerd. 
 In 2014 zijn 2 rookstopcursussen doorgegaan voor de algemene bevolking: - Roosdaal, gestart najaar 2014 - Steenokkerzeel, 
gestart najaar 2014 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Het is geen evidentie om voldoende mensen te motiveren om deel te nemen aan een 
rookstop. Dit vraagt heel wat energie van het lokaal bestuur. 

/ Eenvormigheid in tarieven en samenwerking met tabakologen is nodig (gezien deze 
vaak in verschillende regio's actief zijn). 
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2014 - TAD - Seminarie Sociale Economie: Omgaan met tabak, alcohol en drugs 
op de werkvloer 

Actiefocus AF TAD 3 :  Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs bij specifieke kwetsbare- of risicogroepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Doelpubliek:  De werkende bevolking, Groepen met 
lagere SES 

Setting/context:  Werk Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Omgaan met tabak, alcohol en drugs, op de werkvloer: good practices. Logo Zenneland en CGG Ahasverus, i.s.m. de provincie, 
organiseerden dit seminarie op 18/11/2014. 
We gaven twee gastsprekers het woord die in hun organisatie werken aan een alcohol- en drugbeleid (opstart, valkuilen, good 
practices, hiaten). Dit vanuit hun ervaring met begeleiders/leidinggevenden/preventiewerkers actief in sociale economiebedrijven en 
externe preventiediensten. Ook de Logo-werking op vlak van SP en TAD werd voorgesteld. (Het programma en de uitnodiging bij 
Meer info - documenten) 

De inschrijvingsmogelijkheid was beperkt en alle plaatsen werden ingevuld.  
Er waren 14 deelnemers (excl. de organisatie) (zie deelnemerslijst in bijgevoegde documenten). Het seminarie werd positief 
geëvalueerd. Hieruit volgend is er met de kringwinkels Pluspunt een projectgroep opgestart in het voorjaar van 2015.  
Daarnaast zal er als vervolg in 2015 vanuit het locoregionaal overleg VLASP Vlaams-Brabant worden ingezet op sociale economie 
en welbevinden. De organisatie van dit seminarie heeft ons netwerk verruimd en biedt kansen om in de toekomst rond verschillende 
aspecten van preventie verder samen te werken. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: * Samenwerking Logo en CGG, rond een thema dat heel dicht bij de betrokken 
doelgroep staat.  * De praktijkvoorbeelden zorgen ervoor dat er concrete tips en 
mogelijkheden werden geboden. 

/ / 

 
 

2014 - TAD - WWPA Asse Actiefocus AF TAD 1 :  Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs in het onderwijs.    
AF TAD 8 :  Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs bij algemeen publiek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Doelpubliek:  Algemene bevolking, Jongeren Setting/context:  Lokale gemeenschap, Onderwijs, Vrije 
tijd 

Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Werkgroep Welzijn en Preventie Asse (WWPA). Sensibiliseringsacties rond algemeen welzijn en preventie, telkens gericht naar 
specifieke doelgroepen en/of specifieke thema's, waaronder tabak, alcohol en drugs. 

Actie Autoloze zondag: 21 september 2014 - ouders van schoolgaande kinderen sensibiliseren a.d.h.v. de "Jawel, u staat model"-
campagne.  
Actie Hulpverleningscarrousel: 29 september 2014. Schoolgaande jongeren op interactieve en ludieke wijze laten kennismaken met 
de verschillende hulpverleningsorganisaties i.k.v. tabak, alcohol en drugs. Logo stelt de bladwijzer "Hulp komt van pas" voor, 
promilleparcours en interactieve spellen a.d.h.v. elektrokoffers tabak.  
Actie Roparun 2014: 8 juni 2014 - eerste editie - gezondheidsdorp: Logo verzorgde een stand Pimp je Fiets (NOKNOK) en stand 
TAD ism CGG. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterktes:  
Nauwe en systematische samenwerking tussen verschillende diensten resulteert in 
een vernieuwde en bredere samenstelling van de Werkgroep Welzijn en Preventie 
Asse (WWPA). In deze werkgroep zetelen alle belangrijke partners op vlak van 
preventie: CAW, JAC, CGG, Logo, jeugddienst Asse, CLB GO De Ring, CLB 
Noordwest-Brabant, OCMW Asse, Integrale Veiligheid gemeente Asse, dienst 
onthaalouders e.a. 

/ / 

 

 
VALPREVENTIE 
 
2014 - V - Vormingen valpreventie Actiefocus AF V 2 :  Aflopend: De vormingen door de referentiepersonen valpreventie promoten bij het netwerk in afstemming met het SEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Doelpubliek:  Senioren Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Niet-
residentiële zorg- en welzijnssector, Residentiële zorg- 
en welzijnssector 

Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
De vormingen door de referentiepersonen valpreventie promoten bij het netwerk in afstemming met het SEL.  
Logo Zenneland ondersteunt door i.s.m. het EVV de afspraken te maken met de referentiepersonen, en dissemineert relevante 
ondersteuningsmiddelen.  
Ook naar aanleiding van Week van de Valpreventie worden verschillende vormingen georganiseerd. Deze zijn niet opgenomen in dit 
project. Meer info hierover is het registratiedocument van Week van de Valpreventie 2014 (zie ander project). 

In het WZC Hingeheem van OCMW Asse is er een infonamiddag voor de bewoners georganiseerd rond valpreventie.  
Ook in de gemeente Zaventem werd in het kader van de week van de valpreventie een infonamiddag georganiseerd met de 
referentiepersoon valpreventie. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
De werkervaringen van de referentiepersoon zijn een meerwaarde om om te gaan met 
de doelgroep senioren. 

/ / 
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2014 - V - BOEBS en Lokale acties valpreventie Actiefocus AF V 1 :  Bekendmaken van de praktijkrichtlijn(en) valpreventie en het promoten van de vormingen van de referentiepersonen bij het netwerk in 
afstemming met het SEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Doelpubliek:  Senioren Setting/context:  Niet-residentiële zorg- en 
welzijnssector, Thuismilieu 

Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Het communityproject BOEBS (Blijf Op Eigen Benen Staan) zet lokale besturen aan om vallen te voorkomen en legt de nadruk op 
het stimuleren en in de kijker zetten van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van ouderen.   
Organisaties en lokale besturen worden gesensibiliseerd om meer beweging en een veilige woon- en leefomgeving te faciliteren. 
Logo ondersteunt bij het overleg rond dit project, de uitwerking van specifieke acties en door het aanbieden van relevante 
ondersteuningsmiddelen.  
Boebs-gemeenten in onze regio zijn o.a. Dilbeek, Vilvoorde, Kapelle-op-den-Bos. Uiteraard nemen ook heel wat andere gemeentes 
acties i.k.v. Valpreventie. Dit gebeurt dan vaak in (of in navolging van) de week van de valpreventie, maar dit kan ook los daarvan 
(bv. Steenokkerzeel) 

Heel wat activiteiten werden in de BOEBS-gemeenten georganiseerd. Hieronder een aantal voorbeelden: 
Dilbeek: grote focus op het dansfeest dat doorging op 16/5/2014, sporteldag met de sportdienst waar we voor activiteit en stand 
zorgden. Verder artikel en promotie rond valpreventie.  
Vilvoorde: Activiteitenboekje, infosessies rond valpreventie in LDC's, huisbezoeken ikv valpreventie met checklist, 
bewegingstussendoortjes tijdens seniorenraad, opstellen van BOEBS-alarmlijst enz.    
Kapelle-Op-De-Bos: toneel OEPS 3/10.  
Steenokkerzeel organiseerde het toneel OEPS 20/11. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: Eens een gemotiveerde werkgroep gevormd, kom je ver. Ook de trekker van 
de werkgroep heeft een immense impact en kan ervoor zorgen dat er veel bereikt 
wordt. 
Hindernis: Als er geen trekker wordt gevonden, blijft de werkgroep vaak niet bestaan. 

/ / 

 
 

2014 - V - Week van de valpreventie, 'Dans je leven lang' Actiefocus AF V 1 :  Bekendmaken van de praktijkrichtlijn(en) valpreventie en het promoten van de vormingen van de referentiepersonen bij het netwerk in 
afstemming met het SEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Doelpubliek:  Senioren Setting/context:  Lokale gemeenschap, Niet-
residentiële zorg- en welzijnssector, Residentiële zorg- 
en welzijnssector 

Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Voor de derde keer wordt de week van de valpreventie georganiseerd, met de focus op beweging. In heel Vlaanderen en Brussel 
gaan we opnieuw proberen om zoveel mogelijk mensen te laten dansen, in het thema 'Dans je leven lang'.  
Logo Zenneland zet volop in op de communicatie hierrond via de reguliere kanalen, via nieuwsflashes naar WZC's, via lokaal 
overleg, ...  
Op maat van de organisaties die inschrijven worden de nodige ondersteuningsmiddelen bezorgd zodat lokaal kan worden ingezet op 
valpreventie. 

52 WZC en organisaties in onze regio hebben dit jaar deelgenomen aan de week van de valpreventie! Ook kregen alle lokale 
besturen, apothekers en huisartsen een pakketje met affiches en folders toegestuurd. In bijlage kan je het overzicht van de 
organisaties vinden. WZC Floordam in Melsbroek overschreed de kaap van de 5000e danser in Vlaanderen met hun dansfeest 
'Dans je leven lang', en won hierbij een extra prijs. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
De Week van de Valpreventie  is intussen een gevestigde waarde geworden. Veel 
organisaties maken dan ook zeer gemakkelijk gebruik van het kant-en-klare pakket. Of 
alleen al het materiaal (affiches en folders) vinden ze bruikbaar om het thema extra in 
de aandacht te krijgen.  
Voordeel is dat door zo een aantrekkelijke en makkelijk bruikbaar pakket aan te 
bieden, de organisaties zelf ook aan de slag gaan om extra activiteiten op te zetten, op 
maat van hun werking. 
Enige hindernis: De verspreiding van het materiaal onder alle deelnemende 
organisaties op een korte periode, vraagt een grote tijdinvestering van het Logo die 
niet te onderschatten is. 

/ / 
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VOEDING & BEWEGING 
 
2014 - 2015 - VB - Proefkampioen Actiefocus AF VB 2 :  Bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit in het onderwijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Doelpubliek:  Kinderen 3 tot 6 jarigen, Kinderen 6 tot 12 
jarigen 

Setting/context:  Onderwijs Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Met 'de Proefkampioen-koffer' maak je een reis doorheen de wereld van de zintuigen. Kinderen voelen, proeven, ruiken, horen en 
kijken. Al spelend en experimenterend maken ze kennis met de vier basissmaken: zuur, zout, zoet en bitter.  
De koffer bestaat uit leuk proefmateriaal, een handleiding en een proefpas. De proefkampioen kan het best gebruikt worden binnen 
het bredere kader van het gezondheidsbeleid op school, of kan gekoppeld worden aan bestaande projecten zoals bv het Tutti Frutti 
project.  
Logo Zenneland dissemineert dit materiaal via de CLB's, de gemeentes, of rechtstreeks aan de scholen. Bekendmaking gebeurt via 
de reguliere kanalen, overleg en via het aanbod 'gezonde school'. 

De proefkampioen werd uitgeleend aan het CLB Noordwest-Brabant gedurende het ganse schooljaar 2014-2015 om verder uit te 
lenen aan scholen aangesloten bij dit CLB. Deelnemende scholen zie document in bijlage. 
In 2014 werd de proefkampioen via Logo Zenneland uitgeleend aan: CLB VGC organiseerden een materialenbeurs voor de CLB 
medewerkers, Gemeente Ternat tijdens de opvoedingsweek, Vrije Basisschool Jan Ruusbroec (Ruisbroek), Gemeentelijke 
Basisschool Dworp (Dworp), Basisschool De Bij GO! (Liedekerke), Gemeente Kapelle-op-den-Bos voor de gemeentelijke 
basisschool De Kei, GBS De Regenboog (Elewijt) 
Bij elke uitleen kregen de scholen de nodige proefpassen en werd dit gekoppeld aan het gezondheidsbeleid op school. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Mooi werkbaar materiaal waar niet enkel de nadruk wordt gelegd op 'gezonde voeding' 
maar eveneens op het leren kennen van voeding.  
Op deze manier wordt de drempel voor kinderen naar nieuwe smaken verlaagd, en is 
er minder weerstand naar fruit en groenten. De leerkracht kan met het materiaal 
volledig zelfstandig aan de slag in de klas.  
Dit project wordt gekaderd binnen het gezondheidsbeleid op school. 

/ / 

 

 
2014 - 2015 - VB - Tutti Frutti Basis en Secundair Onderwijs (schooljaar 2014 - 
2015) 

Actiefocus AF VB 2 :  Bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit in het onderwijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Doelpubliek:  Kinderen 12 tot 18 jarigen, Kinderen 3 tot 
6 jarigen, Kinderen 6 tot 12 jarigen 

Setting/context:  Onderwijs Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Het eten van fruit promoten binnen een breder kader van het gezondheidsbeleid. Het aanbod wordt bekendgemaakt via het logo 
aanbod. CLB's verspreiden dit naar alle scholen van onze regio. Scholen ontvangen ook nog een digitale versie van ons aanbod. 
Logo maakt het project mee bekend via overleg, onze website, het aanbod 'gezonde school', ... Scholen konden zich inschrijven via 
de website www.fruit-op-school.be of via de Europese subsidie (website of schriftelijk). 

Voor het schooljaar 2014-2015 schreven in totaal 74 scholen in (zie volledige lijst in bijgevoegde documenten): - 68 basisscholen, 4 
basisscholen van het bijzonder onderwijs, 1 secundaire school, 1 secundaire school van het bijzonder onderwijs. Naast de 
ingeschreven scholen zijn er ook heel wat scholen die los van TF een vaste fruitdag op school hebben.  
Bijvoorbeeld: In Opwijk heeft het gemeentebestuur een bevraging gedaan bij alle basisscholen betreffende de 'fruitdag' op school in 
kader van een project waarbij er extra peren werden aangeboden. Van de 7 scholen in Opwijk gaven ze allemaal aan dat ze het 
project Tutti Frutti kennen, en alle hebben ze een vaste fruitdag op school. Slechts 2 scholen hebben zich ook daadwerkelijk 
geregistreerd. De andere 5 scholen halen het fruit bij een lokale fruithandelaar of laten het door de kinderen zelf meebrengen naar 
school, maar registreren hun vaste fruitdag op school niet via de website. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Tutti Frutti is een project dat al lang loopt. Heel wat scholen nemen dit zelfstandig op 
zonder inschrijven, hebben ook een aparte vaste fruitdag, ... m.a.w., er zijn heel wat 
meer scholen die ook rond fruit werken, zonder TF.  
Via overleg met lokale besturen, die soms een fruitdag stimuleren, wordt dit geregeld 
aangehaald. 

Vernieuwing van de materialen. 
OM's die aansluiten bij de actuele leefwereld van kinderen (digitaal, of te gebruiken via 
de digitale lesborden, ...) 
 

/ 

 
 

2014 - 2015 - VB - Actieve Kinderopvang Actiefocus AF VB 2 :  Bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit in het onderwijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Doelpubliek:  Kinderen 3 tot 6 jarigen, Kinderen 6 tot 12 
jarigen 

Setting/context:  Onderwijs Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Om voor- en naschoolse kinderopvang (3- tot 12-jarigen) te ondersteunen bij hun werking rond beweging, gezonde dranken & 
tussendoortjes en preventie van sedentair gedrag, werd het pilootproject ‘Actieve kinderopvang’ opgestart.  
Dit pilootproject biedt scholen, IBO’s (Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang) en lokale diensten buurtgerichte kinderopvang, 
materialen en vormingen aan om een beleid rond beweging, sedentair gedrag en gezonde voeding op te starten of verder uit te 
bouwen. 

Er wordt een projectgroep opgericht waarin LZ vertegenwoordigd is.  
Er zullen focusgroepen doorgaan. De rekrutering van deelnemende scholen/IBO's/lokaal buurtgerichte kinderopvang werd verspreid 
via de CLB's. Voor Logo Zenneland neemt één school (Prinsenhof Grimbergen) deel aan dit pilootproject. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Nog niet van toepassing aangezien nog in pilootfase. Nog niet van toepassing aangezien nog in pilootfase. Bij een pilootproject is een goede afstemming nodig tussen de Vlaamse 

projectontwikkelaar en het Logo. 
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2014 - 2015 - VB - Gezondheidsbeleid op het werk (focus voeding) Actiefocus AF VB 3 :  Bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit bij de werkende bevolking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Doelpubliek:  De werkende bevolking, Volwassenen Setting/context:  Vrije tijd, Werk Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Bundeling van acties die passen binnen het gezondheidsbeleid op het werk. Kan gaan van kleinschalige acties tot grotere acties. 
Enkele voorbeelden: fruit op het werk, gezond vergaderen, aanbieden van water op elk moment, frisdrankautomaten, ... 

CC De Ploter wil werken rond hun frisdrankenbeleid en dit zowel voor het personeel als voor de bezoekers (evenementen, 
vergaderzalen, sportaanbod). In 2014 vond al voorbereidend overleg plaats. In 2015 wordt hier mogelijk verder concreet op verder 
gewerkt. In 2015 wordt met Vlevico/Colruyt wordt een initiatief uitgewerkt om kennis te vergroten bij het kantinepersoneel en het 
aanbod in de kantine gezonder te maken. Hier wordt samen gewerkt met een diëtiste en de interne preventiedienst. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: ondersteuning aanbieden op maat. In grote bedrijven met een interne 
preventiedienst, kunnen deze laatste een trekkende rol opnemen. <br/>Hindernis: het 
betrekken van de externe preventiediensten blijft een moeilijk gegeven. 

/ / 

 

 
2014 - 2015 - VB - Liever Actiever Actiefocus AF VB 1 :  Bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit bij de algemene bevolking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Doelpubliek:  Groepen met lagere SES, Senioren Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Liever Actiever, een project gelanceerd door het VIGeZ, biedt lokale besturen de kans om financiële ondersteuning aan te vragen 
voor het uitvoeren van een lokaal project dat aanzet om dagelijks meer te bewegen en minder te zitten.  
De bekendmaking van dit project werd gecommuniceerd naar alle lokale besturen van onze regio. 

Stand van zaken op 16/5: 3 gemeenten hebben ingediend (type 2, nieuwe methodiek): Affligem, Zaventem en OKRA/Kapelle-op-
den-Bos. Stand van zaken op 26/9/2014: 6 gemeenten hebben ingediend: Vilvoorde (type1), Kapelle-op-den-Bos (type2), Zaventem 
(type2), Affligem (type2), Roosdaal (type 2) en Zemst (type 2).  
Na de selectieprocedure door een Vlaamse jury, werd enkele het project van Zemst weerhouden.  
Momenteel worden verschillende acties ondernomen. Logo Zenneland participeert in de Welzijnsraad die de acties mee voorbereidt. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Hindernis: Het aanvraagformulier was niet echt toegankelijk voor gebruik. Daarnaast 
was de timing voor de gemeenten zeer strak om alles tijdig ingediend te krijgen. 
Tussen de aankondiging en indienen was meer tijd nuttig geweest om het volledige 
dossier door te nemen en een goed doordacht plan op te stellen. 

Dit project zet net in op het zoeken naar nieuwe ondersteuningsmiddelen rond 
sedentair gedrag en beweging. 
De ondersteuningsmiddelen ter begeleiding van de opvolging van het dossier kunnen 
meer op maat van de gemeente. 

Er zijn duidelijke afspraken nodig over de rol die elke speler heeft, wie welke 
communicatie doet(PO / Logo). Dit vermijdt onduidelijkheid bij de lokale partner. 

 
 

2014 - VB - Vlaamse actiemaand 10000 stappen  (De stappenclash)  Actiefocus AF VB 1 :  Bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit bij de algemene bevolking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Doelpubliek:  Algemene bevolking Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Gedurende 1 maand, met voorafgaand een communicatiemaand, werd een wedstrijd tussen de verschillende gemeenten van 
Vlaanderen geörganiseerd. Lokale besturen die instappen motiveren eigen bevolking tot deelname. Elke Vlaamse inwoner kon aan 
deze uitdaging deelnemen. De gemeente die de meeste stappen heeft gezet gedurende de actiemaand is de winnaar geworden. 
Ook de gemeente die de meeste vordering maakt wint.  
Alle lokale besturen werden aangeschreven (brief naar schepencollege) en mail naar contactpersoon. Logo Zenneland paste de 
brief aan op maat van de regio. Voor de deelnemende gemeentes werd een infosessie georganiseerd.  
Naast de bestaande materialen paste Logo Zenneland de gezondheidsrally aan op maat van de stappenclash.  
Voor de best-stappende gemeente in deze regio, werd ook een prijs voorzien. 

In de regio van Logo Zenneland hebben 9 gemeenten zich ingeschreven om deel te nemen aan de Vlaamse stappenclash. Dit zijn: 
Galmaarden, Roosdaal, Herne, Beersel, Kapelle-op-den-Bos, Opwijk, Zemst, Affligem en Steenokkerzeel. Activiteiten en acties 
werden opgenomen op de website van 10.000 stappen.  
Gemeenten communiceerden zelf met hun burgers via eigen website, via artikels in gemeentebladen en via regionale pers. Logo 
Zenneland heeft gemeenten geïnformeerd over de registratietool en hiervoor een inspiratieoverleg georganiseerd.  
Naast de Vlaamse ondersteuningsmiddelen werd ook de aangepaste gezondheidsrally gebruikt. De 9 gemeenten konden ook 
onderling meedingen voor een regionale overwinning (op initiatief van Logo ZL). Zemst behaalde uiteindelijk het meest aantal 
stappen. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterktes: 
- Gezamenlijke actie, competitie tegen elkaar, leuk concept.  
Hindernissen:  
- Gemeenten moeten betalen voor een basispakket. De tijd tot voorbereiding was heel 
krap. Praktisch vormde het een drempel dat mensen zelf een stappenteller moeten 
aankopen om te kunnen deelnemen. Vaak bestond het gros van de deelnemers aan 
de actie uit personeelsleden van gemeente en OCMW. 
- Het is onduidelijk of de koppeling aan 'Goed in je vel, dat voelt beter' i.k.v. de WB 
Voetbal, een meerwaarde heeft geboden. 

Wanneer er een dergelijk groot project wordt opgezet is er nood aan grotere 
bekendmaking: radio, tv, ...  
Een gratis basispakket is noodzakelijk. 
Een app voor de stappenregistratie maakt de tool toegankelijker. 

Materialen gratis ter beschikking stellen voor gemeenten (inclusief de ontlening van 
stappentellers). Deze kosten voorzien en opnemen binnen het totaal 
implementatieplan van het project. 
Voldoende tijd vooraf en duidelijkheid geven over de timing van het project, zodat er 
een degelijke voorbereiding kan gebeuren. 
Een project moet op zich sterk genoeg staan. Het is noodzakelijk dat een eventuele 
koppeling aan een ander project goed doordacht gebeurt. 
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2014 - VB - 10.000 stappen op het werk Actiefocus AF VB 3 :  Bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit bij de werkende bevolking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Doelpubliek:  De werkende bevolking Setting/context:  Werk Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Het 10.000 stappenproject wordt aangeboden aan partners die als werkgever het project kunnen opzetten voor hun werknemers. 
O.a. bedrijven, scholen, OCMW's, woonzorgcentra, ...  
Hiermee willen ze hun personeel letterlijk in beweging zetten. Dit gebeurt waar mogelijk in samenwerking met de preventiediensten.  

O.a. volgende organisaties hebben met hun personeel hierrond gewerkt: Kraainem WZC Atrium, Huis Ter Loo Bellingen (zie meer 
info - documenten).  
Ook i.k.v. van het AOT project werden verschillende 10000stappen-projecten opgezet in de werkomgeving. Meer info hierover in de 
aparte projectbeschrijving. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
In 2014 liep eveneens het AOT-project. Het project 10000stappen in de werkomgeving 
werd vooral hierin geïntegreerd. 

Een app voor de stappenregistratie zou het project veel toegankelijker maken.  Niet alle werknemers spreken Nederlands (cfr internationale karakter van bedrijven in 
de Brusselse rand). 
Beschikbaar zijn van Engels materiaal zou de drempel verlagen. 

 
 

2014 - VB - 10.000 stappen in de gemeente Actiefocus AF VB 1 :  Bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit bij de algemene bevolking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Doelpubliek:  Algemene bevolking  Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Het 10.000 stappenproject wordt verder uitgedragen door de lokale besturen. Zij bieden stappentellers aan, aan hun bevolking, zij 
organiseren evenementen waarbij de stappentellers gebruikt worden, meer bewegen wordt in de kijker gezet, ...  
Logo Zenneland ondersteunt door het aanbieden van ondersteuningsmiddelen en hulp bij de implementatie. De Vlaamse 
actiemaand in het voorjaar zette ook in op het mobiliseren van lokale besturen om met het project 10000 stappen aan de slag te 
gaan (zie aparte projectbeschrijving). 

Verschillende gemeenten gingen met het project aan de slag.  
Affligem: Dauwtrip met stappentellers  
Beersel: 'vergeten' trage wandelwegen met stappentellers en vergeten groentequiz  
Zaventem: aanbod stappentellers tijdens een wandeling/sportdag voor senioren. In kader van de Vlaamse actiemaand gingen nog 9 
andere gemeentes met het project aan de slag. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Hindernissen: Vaak worden stappentellers ontleend voor één dag. Dit maakt het 
moeilijker om het 10.000 stappenproject te integreren zodat het geïmplementeerd 
wordt voor de algemene bevolking gedurende meerdere weken. Het gebruik van de 
online-tool blijkt niet voor iedere partner even evident. 
Sterktes: Ondersteuningsmiddelen als affiches, folders, ... (voor de algemene 
disseminatie) in ruime mate beschikbaar en gratis te bezorgen aan de gemeenten. 

Gratis basispakket van ondersteuningsmiddelen blijft noodzakelijk om het project 
ingang te laten vinden. 
Suggestie: App om stappen te registreren de tool veel toegankelijker en 
gebruiksvriendelijker maken. 

/ 

 
 

2013 - 2014 - VB - Actie Ondersteunende Terreinwerking (AOT)  Actiefocus AF VB AH 7 :  Ondersteunend terreinwerk voor voeding en beweging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Doelpubliek:  De werkende bevolking Setting/context:  Werk Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
De actie-ondersteunende terreinwerker zal zich richten naar bedrijfsnabije partners en/of bedrijven, met als doel een faciliterende rol 
op te nemen bij de implementatie van methodieken die gezonde beweeg- en voedingsgewoontes aanmoedigen.  
De term bedrijven verwijst zowel naar bedrijven als naar lokale besturen als werkgever. Hierbij wordt ondersteuning geboden aan 
intermediairs om hen te helpen bij het implementeren van effectieve preventiemethodieken. 

Het volledige inhoudelijke verantwoordingsrapport is terug te vinden in de map 'Meer info - documenten'. 
Met volgende organisaties werd samengewerkt tijdens dit project 
2013: S.A.Hagar Groot-Bijgaarden, stad Vilvoorde, CLB Noordwest-Brabant, Colruyt, Toyota Boshoku Europe nv, St. Alexius 
ziekenhuis Grimbergen  
2014: 't Schoolhuis Opwijk, OCMW Merchtem, De Welzijnskoepel (samenwerkingsverband van OCMW's), Eigen Thuis vzw 
Grimbergen, , Haviland, politiezone Vilvoorde-Machelen. Daar waar mogelijk is er ook contact geweest met externe en interne 
preventiediensten. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
De afstemming op Vlaams niveau met de EDPBW's bleef onduidelijk waardoor 
samenwerking met hen geen evidentie was. Door dit gegeven hebben we in onze regio 
ingezet op het rechtstreeks bereiken van de doelgroep en waar mogelijk werden de 
interne en externe diensten alsnog betrokken. 
Er werd weinig gebruik gemaakt van de betalende materialen. 
Er was vaak bijkomende ondersteuning nodig bij de opstart van de stappencompetitie 
(praktische vragen, ondersteuning op maat). 

Deelname aan project moet garant staan voor voldoende gratis sensibilisatiemateriaal 
(bv. een basispakket om te starten). 
Tijd voorzien (bij een bep. actor) om ondersteuning aan te bieden om van start te 
kunnen gaan met de ondersteuningsmiddelen. 

/ 
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2014 - VB - Winkeloefening Actiefocus AF VB 1 :  Bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit bij de algemene bevolking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Doelpubliek:  Algemene bevolking, Groepen met lagere 
SES 

Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Logo Zenneland maakt de methodiek van de winkeloefeningen bekend bij de lokale partners (bv. lokale besturen, LDC's, ...).  
De partner die zich engageert, wordt ondersteund door Logo Zenneland bij de organisatie van de winkeloefening, o.a. via het helpen 
zoeken naar een diëtist(e).  
De winkeloefening zelf kan doorgaan in een lokale supermarkt of in een leslokaal met behulp van (lege) verpakkingen. 

De winkeloefening  bestaat uit verschillende modules: voor de algemene bevolking, voor ouders, voor kansengroepen en voor 
secundair onderwijs.  
In Logo Zenneland is de winkeloefening in 2014 twee maal doorgegaan: 
1) in de gemeente Pepingen tijdens de gezondheidsmaand voor de algemene bevolking  
2) in het dienstencentrum van de gemeente Wemmel voor kansengroepen/senioren 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: 
Interactieve sessie met de mogelijkheid om manier van brengen aan te passen op 
maat van de doelgroep. 

/ / 

 
 

2014 - VB - Gezond komen eten (workshops, infosessies, ...) Actiefocus AF VB 1 :  Bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit bij de algemene bevolking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Doelpubliek:  Algemene bevolking, Groepen met lagere 
SES 

Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Aansluitend bij een winkeloefening, of losstaand, worden er kooksessies aangeboden. Vaak worden deze op maat van de doelgroep 
gemaakt, altijd rekening houdend met 'gezonde voeding', vaak met een extra focus zoals voldoende vezels, vergeten groenten, 
budgetvriendeijk, ...  
Tijdens de kooksessie wordt er ook aandacht besteed aan een theoretische deel. De principes van gezonde voeding (actieve 
voedingsdriehoek), soort vetten, waar zitten vezels in,... komen ook aan bod.  
Extra materiaal: elektrokoffers, banner voeding, banner water, banner bewegen, folders Nice, elektrokoffer, ... 
Logo Zenneland ondersteunt door het mee zoeken naar een lesgever/diëtist, bekijkt mee of het op maat van de doelgroep is en 
dissemineert bijpassende ondersteuningsmiddelen. 

Er werden 3 kooksessies ingepland, steeds op vraag van en in samenwerking met een lokale partner.  
Er zijn er 2 met succes doorgegaan. Een derde kon niet doorgaan wegens te weinig inschrijvingen.  
Wel doorgegaan:  
- Gemeente Affligem: gezond alternatief broodbeleg. 
- Dienstencentrum Eureka Wemmel: gezond budgetvriendelijk koken 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Het is interessant om de combinatie theorie en praktijk te kunnen aanbieden. Doordat 
een begeleider samen kookt, komen de andere sociale aspecten mee aan bod. 
Hierdoor is de kans op gedragsverandering groter.  
Door op maat te werken van de doelgroep of gezondheidsthema (vezelrijk, 
budgetvriendelijk, seizoensgroenten, verloren groenten, ...) kan specifieke informatie 
worden doorgegeven, aansluitend bij de tips op papier, die bruikbaar is in het dagelijks 
leven. 

/ / 

 
 

2014 - VB - Gezondheidsrally algemene bevolking Actiefocus AF VB 1 :  Bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit bij de algemene bevolking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Doelpubliek:  Algemene bevolking Setting/context:  Lokale gemeenschap, Vrije tijd Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
De Gezondheidsrally is een quiz, inhoudelijk gebaseerd op de actieve voedingsdriehoek. Bedoeling is deelnemers tijdens een 
wandeling iets laten bijleren over bewegen en gezonde voeding. De quizvragen hangen op verschillende plaatsen. De deelnemers 
doorlopen een parcours om het quizformulier in te vullen. Deze methodiek leent zich ertoe te gebruiken in verschillende sectoren: op 
school, tijdens een gemeentelijke wandeling, op een beurs, ...  
Voor de doelgroep 50+ is er een specifieke gezondheidsrally, opgemaakt in samenspraak met het VIGeZ en BLOSO. Logo 
Zenneland ondersteunt door het aanbieden van de rally en wanneer nodig deze op maat aan te passen (zie bijgevoegde 
documenten) 

Volgende gemeenten hebben in 2014 gebruik gemaakt van een gezondheidsrally gekoppeld aan een andere gezondheidsactiviteit:  
- de gemeente Roosdaal tijdens een gezondheidswandeling op het parochiefeest en de Bloso rally tijdens de Sporteldag 
- gemeente Affligem tijdens de jobbeurs 
- gemeente Ternat i.k.v. de opvoedingsweek 
- de gemeente Herne tijdens de dag van de jeugd. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterktes:  
De gezondheidsrally is een educatieve en leuke quiz. Het vraagt van de organiserende 
partner weinig werk, de kostprijs is laag en er wordt een grote groep mensen bereikt. 
De vragen kunnen op maat worden aangepast. 

Informatief boekje met verdere objectieve informatie bij de antwoorden op de vragen, 
aanpasbaar voor de organisatie (vermelding wandelroute, vermelding eigen logo, ...) 

/ 
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2014 - VB - Gezondheidsrally op school Actiefocus AF VB 2 :  Bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit in het onderwijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Doelpubliek:  Kinderen 12 tot 18 jarigen, Kinderen 6 tot 
12 jarigen, Volwassenen 

Setting/context:  Onderwijs Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
De Gezondheidsrally is een quiz, inhoudelijk gebaseerd op de actieve voedingsdriehoek. Bedoeling is deelnemers tijdens een 
wandeling iets laten bijleren over bewegen en gezonde voeding. De quizvragen hangen op verschillende plaatsen. De deelnemers 
doorlopen een parcours om het quizformulier in te vullen.  
Deze methodiek maakt het mogelijk te gebruiken bij leerlingen maar ook bij ouders op bv een opendeurdag. De rally wordt mee 
bekend gemaakt i.s.m. de CLB's. Of scholen kloppen rechtstreeks aan bij het Logo, i.k.v. de organisatie van een preventiedag of -
week. 

Vier secundaire scholen hebben gebruikt gemaakt van de gezondheidsrally:  
- School Vijverbeek Asse 
- KOV Virgo+ Vilvoorde 
- GTIL Londerzeel 
- BuSO Levenslust Sint-Martens Lennik.  
- SVS heeft de rally gebuikt tijdens de startdag voor de leerkrachten lichamelijke opvoeding. De rally werd aangeboden in 
samenwerking met Logo Oost-Brabant. Er is afstemming met de CLB's tijdens regulier overleg. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Leuke, laagdrempelige manier om met leerlingen aan de slag te gaan rond gezonde 
voeding en beweging. De vragen kunnen aangepast worden op maat van de 
leerlingen. 

/ / 

 
 

2014 - VB - Kieskeurig Actiefocus AF VB 2 :  Bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit in het onderwijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Doelpubliek:  Kinderen 12 tot 18 jarigen Setting/context:  Onderwijs Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
In één lesuur leren leerlingen kritisch om te gaan met de informatie op het voedingsetiket. De aandacht gaat hierbij vooral naar 
dranken en tussendoortjes. Zo kunnen de leerlingen een bewuste keuze leren maken uit het dranken- en tussendoortjesaanbod op 
school én erbuiten.  
Geschikt voor leerlingen vanaf 12 jaar. De school kan kiezen om dit lespakket door een leerkracht te laten geven of door een 
externe diëtiste.  
Logo Zenneland ondersteunt door het mee zoeken naar een diëtist uit de pool, en het aanreiken van relevante 
ondersteuningsmiddelen. 

In 2014 werd er twee maal een sessie kieskeurig georganiseerd met ondersteuning van Logo Zenneland.  
- Tijdens de gezondheidsdag in het College in Vilvoorde werd de sessie gegeven door een leerkracht.  
- In de basisschool in Houtem werd de sessie door een diëtiste gegeven aan de leerlingen van het 6de leerjaar. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: afgebakend, goed materiaal, lespakket/thema's kan opgesplitst worden naar 
eigen keuze 
Hindernis: weinig feedback gekend wanneer het gegeven wordt door een leerkracht. 

Naast materiaal te downloaden via de website zou een papieren versie ook zinvol zijn. / 

 
 

2014 - VB - Pluk de dag Actiefocus AF VB 1 :  Bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit bij de algemene bevolking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Doelpubliek:  Algemene bevolking, De werkende 
bevolking 

Setting/context:  Lokale gemeenschap, Werk Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Pluk de dag’ is een project waarbij het lokaal bestuur wekelijks of maandelijks op een vaste dag gratis seizoensfruit ter beschikking 
stelt aan de bezoekers en/of personeel. 
Logo Zenneland stelt een display met boodschappenboekjes ter beschikking om op de balie te zetten. Naast deze display wordt een 
fruitmand geplaatst. Om het project op gang te trekken, wordt de eerste fruitmand door het Logo aangeboden, gedurende het 
verdere verloop zorgt het lokaal bestuur voor wekelijkse aanvulling van vers fruit.  
Dit kleinschalig project kan als aparte actie worden opgenomen door een lokaal bestuur, maar wordt vaak opgenomen als onderdeel 
binnen een groter project zoals Fit in je hoofd of als onderdeel van het gezondheidsbeleid (i.k.v. Gezonde Gemeente). 

In 2014 werd er in de gemeente Affligem, de gemeente Hoeilaart, het OCMW Merchtem, het OCMW Ternat, de gemeente en 
OCMW Grimbergen, gemeente en OCMW Herne, de gemeente en OCMW Kapelle-op-den-Bos via 'Pluk de Dag' fruit bij hun 
inwoners en personeel aangeboden. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Pluk de dag is een gemakkelijk te implementeren project. Het is geschikt voor zowel 
bezoekers als personeel. Voor de bezoekers is het zeer laagdrempelig om toch in 
contact te komen met gezonde voeding. Het is ook zeer gemakkelijk om structureel te 
verankering binnen de werking. De eerste fruitmand wordt aangeboden door Logo 
Zenneland samen met de display en een 150-tal boodschappenboekjes, wat de 
instapdrempel verlaagt. Gedurende het verdere verloop zorgt de partner wekelijks voor 
vers fruit. 

/ / 
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MEERDERE THEMA’s BINNEN EEN PROJECT 
 
2014 - TAD - VB - Gezond Opvoeden Actiefocus AF TAD 2 :  Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol of drugs bij gezinnen. 

AF VB 1 :  Bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit bij de algemene bevolking. 

Doelpubliek:  Volwassenen Setting/context:  Lokale gemeenschap, Onderwijs Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Gezond Opvoeden biedt een website, posters en kaartjes om mensen door te verwijzen naar informatie over 
opvoedingsondersteuning vooral gericht op voeding&beweging en tabak, alcohol en drugs.  
Logo Zenneland dissemineert deze materialen i.k.v. de Week van de opvoeding, via lokale preventiewerkers, ... Daarnaast wordt dit 
ook meegenomen in de communicatie naar relevante actoren (bv. CLB's, op welzijnsraden, ...).  
Ook op initiatieven i.k.v. de Huizen van het Kind wordt dit meegenomen. 

Disseminatie van het materiaal via de CGG's en lokale preventiewerkers, via de huizen van het kind, via de 'apothekers publieke 
ruimte-campagne', ... (Overzicht terug te vinden in bijgevoegde documenten).  
De CLB's ontvingen het materiaal tijdens de reguliere overlegmomenten. Op de opvoedingsbrunch van het Huis van het Kind 
Pajottenland (in Pepingen) was er een infostand met deze materialen.  
Op infomomenten bij lokale besturen, gelinkt aan opvoedingsondersteuning, wordt dit steeds aangeboden als ondersteuningsmiddel 
(bv. Affligem, Beersel). 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: Koppeling van verschillende thema's verbreedt de kijk. Komt op het gepaste 
moment, i.k.v. de oprichting van de Huizen van het Kind. 
Hindernis: Materialen zijn heel beperkt en weinig concreet om aan te zetten tot verder 
(lokaal) initiatief. 

Koppeling aan een lokale actiegids aan de huidige ondersteuningsmiddelen, zodat de 
materialen meer worden dan informatieve ondersteuningsmiddelen, maar net een 
aanzet tot het opzetten van verschillende initiatieven. 

Op de materialen die worden gedissemineerd door o.a. de Logo's, is er momenteel 
geen vermelding of doorverwijzing naar de Logo's. Dit schept verwarring of 
onduidelijkheid bij de lokale partners, als ze bijv. het materiaal via via in handen 
krijgen. Goede afstemming en afspraken hierover, al van bij de ontwikkeling van de 
methodiek, zijn noodzakelijk om lokale implementatie vlot te laten verlopen. 

 
 

2014 - V - GM - Hou jezelf en je huis jong en gezond Actiefocus AF GM BI 1 :  Het ondersteunen, adviseren en informeren van onder meer professionelen uit de gezondheidszorg, preventieorganisaties en 
gemeentebesturen bij potentiële milieugerelateerde gezondheidsproblemen of incidenten veroorzaakt door factoren in het binnenmilieu 
AF V 1 :  Bekendmaken van de praktijkrichtlijn(en) valpreventie en het promoten van de vormingen van de referentiepersonen bij het netwerk in 
afstemming met het SEL 

Doelpubliek:  Senioren Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
In samenwerking met de interlokale vereniging regionaal woonbeleid en 4 gemeentebesturen en OCMW's (Affligem, Ternat, 
Roosdaal en Liedekerke) organiseerden we voor de 2de keer namiddagen rond het thema 'Hou je huis en jezelf jong en gezond'. 
Aan de hand van beweeginitiatie en interactieve presentaties proberen we de senioren tips en advies mee te geven rond 
valpreventie en binnenmilieu. De affiche en het programma zijn terug te vinden in bijgevoegde documenten. 

Er werden twee namiddagen georganiseerd met redelijke opkomst. De samenwerking verliep vlot met de initiatiefnemers. Uit de 
evaluatie blijkt wel dat er nood is aan vernieuwing van het concept (dat al voor de tweede maal doorging). 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Samenwerking tussen verschillende gemeentes en OCMW's is meerwaarde, naar 
bereik, middelen, etc.  
Hindernis is dat mensen van naburige gemeenten minder snel afzakken. 

Naar de doelgroep senioren zouden ondersteuningsmiddelen met zowel linken naar 
valpreventie en gezond wonen nuttig zijn. 

/ 

 

MEEWERKEN AAN METHODIEKONTWIKKELING 
 
2014 - OE - Meewerken aan methodiekontwikkeling Actiefocus AF OE :  Meewerken met partner- of andere organisaties aan de ontwikkeling en evaluatie van methodieken. Vanaf 2015: het zelf ontwikkeling van 

methodieken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Doelpubliek:  Algemene bevolking Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie 

Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving Evaluatie 
Logo Zenneland werkt in 2014 o.a. mee aan de ontwikkeling of verdere opvolging van de volgende methodieken 'Week van Gezond 
Wonen', 'Inspiratiegids bevolkingsonderzoeken', 'projectgroep pilootproject actieve kinderopvang'. 
 

- 'Week van Gezond Wonen': deelname aan Vlaams overleg i.k.v. de verdere uitbouw van dit concept. Opnemen van taken hierin, 
o.a. meewerken aan implementatieplan, communicatie op themagroep, inhoudelijke uitbouw website.  
- 'Inspiratiegids bevolkingsonderzoeken': Samen met verschillende Logo's en VIGeZ wordt bekeken hoe het aanbod i.k.v. de 
bevolkingsonderzoeken kan worden gebundeld. 
 - 'Actieve kinderopvang' is als pilootproject gestart in verschillende regio's in het najaar van 2014. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
Sterkte: Er kan vanuit de lokale ervaring i.k.v. GB en ZP insteek worden gegeven aan 
de ontwikkeling en het implementatieplan van methodieken en modellen. 

/ Blijvende betrokkenheid van, en waar haalbaar rekening houden met de suggesties 
van lokale organisaties (zoals de Logo's) bij de ontwikkeling van methodieken, bij het 
uitzetten van modellen, ... biedt een grote meerwaarde om wat wordt ontwikkeld 
ingang te doen vinden in het veld. 



Logo Zenneland vzw - Inhoudelijk werkingsverslag 2014 - www.logozenneland.be – p. 28 

 

ACTIEFOCUSSEN Vlaamse Logo’s  
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