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Dit document geeft je een overzicht van de acties en projecten die plaats vonden in de regio van 
Logo Zenneland in 2015, 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 2015-2016 werden in dit rapport niet meer meegenomen. 
 
Elk project is gekoppeld aan een actiefocus. Deze actiefocussen (of operationele doelstellingen) 
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 onderdeel ‘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. 

 
 

  



Logo Zenneland vzw - Inhoudelijk werkingsverslag 2015 - www.logozenneland.be – p. 2 

 

Inhoud 
 

Netwerk ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 

Thema-overschrijdende acties en projecten................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 

LOKALE BESTUREN .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 

ONDERWIJS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 

ZORG EN EERSTELIJN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 

KANSENGROEPEN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 

COMMUNICATIE & NETWERK ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 

Thema-gerichte acties en projecten ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 

BEVOLKINGSONDERZOEKEN KANKEROPSPORING .................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 

GEZONDHEID & MILIEU ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 

INFECTIEZIEKTEN EN VACCINATIE ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 

SUÏCIDEPREVENTIE (Geestelijke Gezondheid) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 

TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGSPREVENTIE ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 

VALPREVENTIE ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 

VOEDING & BEWEGING......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 

MEERDERE THEMA’s BINNEN EEN PROJECT ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 28 

MEEWERKEN AAN METHODIEKONTWIKKELING ................................................................................................................................................................................................................................................................... 28 

ACTIEFOCUSSEN Vlaamse Logo’s ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 29 
 

 
 
 
LEESWIJZER PROJECTEN 

Projectnaam Operationele doelstelling: … 

Resultaatgebied:   Doelpubliek:   Setting/context:   Subsidie:   

/ / 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 
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Netwerk 
 

Het Logo werkt met heel wat partners samen (428). 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 14 3,3 

CLB's 12 2,8 

Interne en externe diensten 19 4,4 

Lokale besturen (gemeente en ocmw) 70 16,4 

Mutualiteiten 6 1,4 

Consultiebureaus (kind&gezin) 24 5,6 

Huizen van het Kind 12 2,8 

Ziekenhuizen 7 1,6 
Vereniging van apothekers, tandartsen, kinesisten, diëtisten, 

... 1 0,2 

CGG's 3 0,7 

Screeningscentra 5 1,2 

Provinciediensten 1 0,2 

Residentiële Zorg- en Welzijnssector 58 13,6 

Niet-residentiële zorg- en welzijnssector 46 10,7 

Socioculturele verenigingen 73 17,1 

SEL 1 0,2 

Kansarmenorganisaties 10 2,3 

Wijkgezondheidscentra 1 0,2 

Bedrijven 7 1,6 

Hoger onderwijs 0 0,0 

Andere (politie, huisvesting, preventiewerkers, …) 58 13,6 
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Thema-overschrijdende acties en projecten 
 
LOKALE BESTUREN 
 
2015 - LB - Gezonde Gemeente Operationele doelstelling: AF LB 

Resultaatgebied:  Ondersteuning van de implementatie van 
methodieken met inbegr 

Doelpubliek:  Algemene bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  29 gemeenten in Logo Zenneland engageerden zich als Gezonde Gemeente. Logo Zenneland ondersteunt, 
begeleidt en coacht lokale besturen bij hun lokaal gezondheidsbeleid. Logo Zenneland investeert in nauw en wederzijdse 
engagementen met de lokale besturen. Regelmatig overleg en waar mogelijk deelnemen aan de welzijnsraden is hierin 
essentieel. Ook alle acties die een gemeente doet worden zoveel mogelijk gekaderd onder gezonde gemeente. Niet de lokale 
besturen zelf, maar alle gemeentelijke lokale welzijns-, zorg-, vrijetijdspartners die een verband hebben met gezondheid worden 
hierdoor in het verhaal betrokken.  Door ‘Gezonde Gemeente’ is de motivatie om acties en initiatieven te nemen rond preventie 
en gezondheid nog groter. Bovendien wordt het meer een ingepast in een langetermijnbeleid. Op basis van partnerkeuzes, 
overleg, de noden en demografische parameters binnen de gemeente worden verschillende prioriteiten vastgelegd, zodat een 
beleid in het belang van de gezondheid van alle inwoners kan opgesteld worden. 

Evaluatie:  Logo Zenneland zet in 2015 volop verder in op het begeleiden en opvolgen van onze Gezonde gemeenten.  Voor 
elke gemeente in onze regio is er binnen het Logo een vast aanspreekpunt.  De gemeentelijke welzijnsraden en gezondheids- en 
preventiewerkgroepen worden opgevolgd. Daar wordt ondersteuning geboden voor de uitvoering van specifieke acties en 
projecten, bij de uitbouw van het lokaal gezondheidsbeleid en het inspireren.  Acties, projecten en initiatieven worden zoveel 
mogelijk gekoppeld aan Gezonde Gemeente.  Ook qua communicatie biedt het Logo ondersteuning aan de gemeenten. O.a. via 
sociale media, door het aanbieden van zakjes met het beeld van Gezonde Gemeente die op allerlei gezondheidsactiviteiten 
kunnen worden gebruikt, ... 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Gezonde gemeente is een een sterke kadermethodiek om heel wat initiatieven in te integreren en engagementen van 
verschillende lokale partners rond gezondheid samen te brengen. Het biedt mogelijkheden om op maat aan de slag te gaan, 
zowel als quick wins als op lange termijn. Door gezonde gemeente in elke thematische methodiek ook mee te nemen, ontstaat er 
een rode draad doorheen de verschillende acties.  Momenteel ligt het eigenaarschap voornamelijk bij de gemeenten zelf, in 
ondersteuning van het Logo. Er liggen heel wat kansen in veel gemeenten om dit eigenaarschap te delen met andere relevante 
lokale partners. 

Voorstellings- en introductieworkshop bruikbaar in een kleine 
tot middelgroep groep (bv. welzijnsraad, college). 
Omkaderingsmateriaal (fiches, brochures, ...) op een meer 
bondige manier en in een toegankelijke taal.  Een suggestief 
stappenplan, met voldoende vrijheidsgraden, die toch 
handvatten geeft aan gemeenten die hier nood aan hebben. 

De ervaring leert dat Gezonde Gemeenten niet enkel aan 
gezondheid en welzijn werken vanuit preventief oogpunt. Naast 
de gezondheidsdoelstellingen staat ook de zorg voor chronisch 
zieken en de werking naar burgers met een zorgbehoefte op de 
agenda. Onderwerpen als thuiszorg, mantelzorg, dementie, 
bestrijden van eenzaamheid, toegankelijkheid, … horen als een 
evidentie binnen het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Gezonde 
gemeente zien als een kadermethodiek voor gemeentelijk 
gezondheidsbeleid dat zowel preventie als zorg omvat zou een 
meerwaarde zijn. 

 
2014 - 2015 - LB - Huizen van het Kind - verkenning en 
afstemming 

Operationele doelstelling: AF LB 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, Jongeren, Kinderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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. 

Evaluatie:  Afstemming met gemeentes: o.a. Asse, 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, CAW) 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. Opening en 
ondersteuning van de spelotheek in Grimbergen. We zetelen ook in een aantal werkgroepen van Huizen van het kind (Asse en 
Opwijk). 

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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2015 - LB - Huis van het kind - Lokaal ontmoetingsmoment Operationele doelstelling: AF LB 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, Kinderen 0 tot 3 jarigen, 
Kinderen 12 tot 18 jarigen, Kinderen 3 tot 6 jarigen, Kinderen 6 
tot 12 jarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Setting/context:  Lokale gemeenschap, Thuismilieu Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Logo Zenneland ziet verschillende kansen in de afstemming met de verschillende Huizen van het Kind in de regio. 
Mensen die werken rond de Huizen van het Kind zijn ook vaak de mensen die we ontmoeten i.k.v. het Gezonde Gemeente-
verhaal. Daarom werd in november een ontmoetingsmoment georganiseerd (uitnodiging: zie Meer info - documenten). Deze dag 
is gericht op het in kaart brengen van de verwachtingen en noden. Op basis hiervan willen we vanuit Logo Zenneland bekijken 
hoe we kunnen samenwerken i.k.v. gezondheidsbevordering en ziektepreventie. De organisatie en opvolging gebeurt ook in 
afstemming met Kind&Gezin en de Provincie Vlaams-Brabant. 

Evaluatie:  Het regionaal ontmoetingsmoment verliep op een constructieve en interactieve manier (zie verslag 'Meer info - 
documenten') en werd heel positief ervaren.  Het Logo bracht zelf aan welke bestaande methodieken en ondersteuningsmiddelen 
voor handen zijn en enkele Huizen van het Kind gaven ook good practices door.  Nadien volgde er ook verdere afstemming met 
de Provincie om overlap van overleg te voorkomen. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

* Sterktes: Ontmoeting als formule was duidelijk een voordeel voor iedereen. Elkaar en elkaars aanbod leren kennen bleek erg 
zinvol. Het regionale karakter van de groep - die daardoor ook kleiner was - maakte de gesprekken voor de deelnemers zeer 
toegankelijk. Het aanbod van Logo Zenneland vulde een leemte in bij de meeste Huizen van het Kind. * Hindernissen: Veel 
Huizen van het Kind blijven hangen in het opzetten van de organisatie, visie, missie etc. Er is weinig tijd om aan concrete invulling 
van projecten te werken. Het aanbod van Logo Zenneland is welkom, maar er is weinig tijd bij de HvhK om alles op te zetten of te 
investeren in ondersteuning van partners en voor netwerking. 

* Gemeenschappelijk forum waar HvhK en Logo's projecten in 
real time  kunnen delen, en bij uitbreiding algemeen rond 
gezondheidsprojecten zou nuttig voor de Gezonde Gemeente-
methodiek. * Communicatieondersteuning voor de lokale opzet 
van het Huis van het Kind (uitbouw, netwerking, 
gezondheidsprojecten, ...) 

/ 

 
2015 - LB - Inzetten op gezondheid en armoede, meer 
specifiek: Dag tegen armoede 

Operationele doelstelling: AF LB 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, Groepen met lagere SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Logo Zenneland ondersteunt activiteiten i.k.v. Dag tegen armoede en ondersteunt algemeen en meer specifiek 
naar gezondheid.  (Opm: Gezien de diverse en thema-overschrijdende aanpak werden geen specifieke ondersteuningsmiddelen 
aangeduid) 

Evaluatie:  * Asse. Logo werkt mee aan het project 'wijkmobiel', oa. soepkar. Dit in op ontmoeting voor kansengroepen, 
diversiteit. Er wordt dus enerzijds rechtstreeks gewerkt naar de doelgroep, anderzijds creëert dit meer cohesie tussen de 
partners. In wijk Breughelbroeck is meegewerkt met een plaatsgerichte actie. Door hier verder op in te zetten wordt 'gezondheid' 
naar de mensen gebracht (i.p.v. mensen overtuigen om ergens naar toe te komen).  * Andere gemeenten ontleenden materiaal 
(o.a. Halle, Tervuren) * In Affligem gaven we mee vorm aan de beurs 'creatief tegen armoede' met o.a. een smaakproef, gezonde 
en budgetvriendelijke voeding (i.s.m. Inloopcentrum), infostand beweging (o.a. 10000stappen), ... 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte * Er wordt ingezet en verder gebouwd op mogelijke lokale, gemeentelijke overlegstructuren. Dit zorgt voor een open blik 
om de aanpak van samenwerking te vernieuwen.  * Formule van wijkmobiel (werken aan cohesie) werkt! Plaatsgerichte (wel 
intensieve) acties. Hindernissen * Het blijft moeilijk om op de juiste manier mensen te bereiken en een goede opkomst te 
genereren. 

* Bij uitwerken van nieuwe projecten naar algemene bevolking, 
van bij aanvang (ontwikkeling en implementatie) een 
kansengroepentoets inbouwen.  * Ondersteuningsmiddelen die 
gezonde (streekgebonden) voeding linken aan een haalbaar 
budget.  * Voordeelpassen om toegankelijkheid van het 
gezondheids/welzijnsaanbod te vergroten. 

* 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 een specifieks focus. Acties 
gericht op deze doelgroep mogen niet van de radar verdwijnen. 
* Uit onderzoek blijkt dat inzetten op diversiteit belangrijk is. 
Ook i.k.v. gezondheid wordt dit dus best steeds evenwaardig 
meegenomen in op te zetten acties. 
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ONDERWIJS 
 

2015 - OND - Communicatie, overleg en samenwerking met 
CLB's (en andere schoolnabije partners) 

Operationele doelstelling: AF OND 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken 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:  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 en door het Logo en alle CLB's werd 
onderschreven. Daarnaast worden steeds vaker ook schoolnabije partners als lokale besturen, lokale preventiewerkers, het CGG, 
SVS, ... betrokken. Er vind 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, ... 

Evaluatie:  * Overleg met CLB's en schoolnabije partners: feb en okt '15. 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.  * Verspreiding, disseminatie van het aanbod 'gezonde school' via de CLB's 
naar de scholen tijdens de gesprekken bij aanvang van het schooljaar. In '15-'16 wordt verder gewerkt met de krantvorm die vorig 
jaar succesvol was.  Elke school krijgt een pakketje van 10 ex om de verspreiding te bevorderen.  * 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.  * Afstemming met CLB's i.k.v. hun interne werking omtrent en kennis over de kadermethodiek 'Gezonde 
School' * ... 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte:  * Door afstemming met zowel de CLB's als de schoolnabije partners wordt er meer samengewerkt op het terrein. Ook 
input van externen (bv. SVS) die ook een link hebben met onze werking is nuttig. * De krant met het aanbod 'Gezonde School', 
dat wordt verspreid door de CLB's wordt als positief ervaren. * We legden de focus dit jaar op enkele specifieke projecten, wat de 
scholen aanzet zeker een initiatief te nemen. Dit had weinig tot geen impact op de inschrijvingen voor andere projecten of 
initiatieven.  Hindernis/aandachtspunt: * 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 vier hun hoofdstandplaats in onze regio hebben. Toch beschouwt Logo 
Zenneland de samenwerking met elk CLB als even belangrijk. 

Om op een goede manier te kunnen communiceren naar de 
CLB's en dus ook de scholen is het nodig dat projecten voor 
een volgend schooljaar voldoende op tijd zijn gekend. Eind 
maart/begin is april is de uiterste datum om kennis te krijgen 
over de methodieken, campagneslogans en materialen voor 
het schooljaar erop. Afspraken die nadien worden gewijzigd 
hebben een negatieve impact op de betrouwbaarheid van onze 
communicatie (bv. het afschaffen van een wedstrijd die was 
aangekondigd.) 

Lokale onderwijspartners als de CLB's zijn belangrijk voor het 
Logo. Afstemming, samenwerking én ondersteuning van 
elkaars werking i.k.v. kennis van de kadermethodiek 'Gezonde 
school' en meer algemeen gezondheidsbevordering op school, 
is blijvend noodzakelijk. 

 

ZORG EN EERSTELIJN 
 

2015 - ZORG - Kwalitatieve chronische zorg in Vlaanderen 
en pilootproject Pajottenland 

Operationele doelstelling: AF OE 

Resultaatgebied:  Ontwikkeling van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  In 2014 kreeg Domus Medica de opdracht om te polsen naar de sterktes en zwaktes van de chronische zorg en 
de organisatie ervan in Vlaanderen. Het 'Chronic Care Model' werd hiervoor als basis gebruikt. 16 Pilootprojecten erden opgestart 
in Vlaanderen. Lokaal is Logo Zenneland betrokken in de pilootregio Pajottenland. Op Vlaams vlak vertegenwoordigt Logo 
Zenneland, samen met Logo Gezond+ de Logo's in de begeleidingscommissie van het project. 

Evaluatie:  * Logo Zenneland is betrokken in de stuurgroep van het pilootproject zorgregio Pajottenland (zorgregio op 
kleinstedelijk niveau). Bij verschillende initiatieven die werden opgezet (o.a. focusgroepen met huisartsen, kine, 
verpleegkundigen, ...) werd ondersteuning geboden waar haalbaar.  * Het eindrapport van het Vlaams project: Zie Meer info - 
documenten. De begleidingscommissie onder coördinatie van Domus Medica bestond uit: Dr. Gunther D’hanis (projectleider 
Domus Medica), dr. Wim Verhoeven (Domus Medica), dr. Pierre Sijbers (Domus Medica), Dimitri Gaethofs (LMN), dr. Areski 
Boumendil (Domus Medica), dr. Peter Hoffman (Domus Medica), Jan Palsterman (SEL), Jo Borloo (LMN), Bruno Mettepenningen 
(LOGO), Anne-Cathérine Poelmans (SEL), Dieter Deplancke (LOGO), Gert Merckx (Domus Medica), Dirk Put (extern consultant) 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterktes:  * Afstemming en samenwerking tussen preventie en zorgactoren biedt regionaal en lokaal heel wat mogelijkheden. Ook 
de afstemming met actoren die indirect een link hebben met zorg (bv. (gezonde) gemeenten) spelen zeker ook een rol en als het 
gaat om de omkadering van personen met een zorgnood.  * De participatie van Logo's (Zenneland en Gezond+) aan de 
begeleidingscommissie was een goed signaal om het belang van Preventie in Vlaanderen en brede netwerken binnen de 
chronische zorg te benadrukken.  Hindernissen: * Preventie is een belangrijk onderdeel als het om de gezondheid van mensen 
gaat. Het is niet steeds evidentie of haalbaar om dit te laten stroomlijnen met actoren in de zorg. 

/ Het eindrapport bevat aanbevelingen naar de Minister en de 
zorgverstrekkers. Het document wordt meegenomen in de 
verschillende werkgroepen die de eerstelijnsconferentie 
voorbereiden.  Een belangrijke om eruit te lichten: Bouw verder 
op de sterke punten die reeds bestaan in Vlaanderen. Lokale 
actoren moeten op kleinstedelijk niveau samengebracht 
worden om lokale concepten aangepast te implementeren. Een 
bottom-up werking lijkt de aangewezen weg. Structuren zijn op 
het (grootstedelijk)mesoniveau onontbeerlijk om een 
kwalitatieve multidisciplinaire chronische zorg waar te maken 
en spelen een belangrijke rol in de kwaliteitsverbetering van de 
chronische zorg. 
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2015 - ZORG/TO - Afstemming en samenwerking met 
artsen en zorgactoren (1e lijn) 

Operationele doelstelling: AF GEN 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Niet-residentiële 
zorg- en welzijnssector, Residentiële zorg- en welzijnssector 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Logo Zenneland informeert en betrekt waar mogelijk personen uit de eerste lijn.  O.a. door de contacten met deze 
partners op de lokale welzijns- en gezondheidswerkgroepen en raden. Daarnaast worden relevantie nieuwsflashes en informatie 
verstuurd naar deze setting (bv. via de HA-kringen). Ook bij specifieke lokale initiatieven is er vaak samenwerking. 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, ...  Vaak zijn lokale zorg- en eerstelijnsactoren ook betrokken bij 
gemeentelijke welzijnswerkgroepen of -raden (die dan weer aandacht hebben voor de kadermethodiek Gezonde Gemeente) 

Evaluatie:  Oa.:  * Betrokkenheid van zorgactoren en artsen in de gemeentelijke welzijnsraden wordt gestimuleerd.  * Afstemming 
en samenwerking met de LMN's bij lokale acties (gezondheidsbeurs, projecten op school, ...). * Samenwerking met artsenkringen 
bij specifieke acties (bv. de Prikactie i.k.v. de griepcampagne, brief van de huisarts bij bevolkingsonderzoeken) * Versturen van 
nieuws en relevante communicatie * Betrokkenheid i.k.v. Zorgregio's (Lokaal in de stuurgroep bij het pilootproject in de 
Zorgregio's en Vlaams bij de begeleidingscomissie van het project geleid door Domus Medica) 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: * Afstemming, communicatie en samenwerking met actoren in de zorg- en welzijnssector, waarbij gepleit wordt voor 
integratie van preventieve gezondheid en materialen of methodieken worden gedissemineerd, zijn belangrijke onderdelen van de 
Logo werking.  * Een reguliere samenwerking tussen Logo's en organisaties als HAKs, CAW, SEL, LMN, kinesisten, ... bieden 
een meerwaarde in het netwerk van het Logo. Deze actoren staan heel dicht bij de mensen (en meer specifiek mensen met een 
zorgnood). 

Een thema-overschrijdende kadermethodiek  vanuit het 
grootstedelijk mesoniveau, gericht op ondersteuning en 
samenwerking met de kleinstedelijke zorgregio's en lokale 
besturen specifiek gericht op gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie. 

* De eerste lijn is heel belangrijk dicht bij de patiënt/burger. 
N.a.v. de tendensen die momenteel lopen i.k.v. de zorgregio's 
is samenwerking en afstemming meer dan ooit nodig. Het Logo 
kan hier vanuit het grootstedelijk meso-niveau op inspelen. Op 
kleinstedelijk niveau is het nodig dat er een duidelijke 
roluitklaring komt, zodat er efficiënt kan worden samen 
gewerkt. * De Logo(samen)werking met artsen en 
zorgverleners is over het algemeen thema-overschrijdend. Een 
generieke actiefocus voor 'zorg' of '1e lijn( (te vergelijken met 
LB, WERK, OND) zou een meer realistische weergave mogelijk 
maken, en een vervollediging van de verantwoording bieden 
voor deze settinggerichte werking. 

 
 
2015 - GEN - Preventiecampagne publieksruimte bij 
Vlaams-Brabantse apothekers 

Operationele doelstelling: AF GEN 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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. 

Evaluatie:  Het project werd in 2014 piloot gedraaid. Uit de bevraging in het voorjaar blijkt het project positief bevonden. Na 
overleg met BAF werd er beslist om het project in 2015 vanaf de zomer terug aan te bieden. Volgende thema's komen aan bod: 
tabak, alcohol en drugs; geestelijke gezondheid; gezondheid en milieu; gezonde voeding en beweging en 
bevolkingsonderzoeken. In 2015 werd er vier keer iets gedissemineerd naar deze doelgroep. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterktes: Aangezien we gewerkt hebben met inschrijvingen is het engagement groot om met de aangeleverde materialen ook 
effectief iets te doen. 

Structureel aanbod uitbouwen voor alle apothekers gezien de 
steeds meer belangrijke rol zij opnemen binnen het preventieve 
luik. 

Indien een algemene Kadermethodiek 'Zorg' zou worden 
uitgewerkt (passen bij een thema-overschrijdende operationele 
doelstelling (actiefocus)), zouden initiatieven als deze ook in 
een ruimere context worden gekaderd. 
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KANSENGROEPEN 
 
2015 - WERK - Gezondheid in sociale economie o.a. adhv 
FijH-carrousel 

Operationele doelstelling: AF WERK 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  De werkende bevolking, Groepen met lagere 
SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Setting/context:  Werk Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Logo Zenneland koos ervoor in 2015 extra aandacht te geven aan bedrijven in de sociale economie. Dit in 
navolging van het seminarie Sociale economie in 2014, waar eerste stappen werden gezet om te werken aan 
gezondheidsbevordering op een thema-overschrijdende manier. De Fijh-carrousel blijkt hiervoor bovendien een goede kapstok te 
zijn.  Daarnaast wordt ook een studiedag rond veerkracht in sociale economie voorbereid (cfr project VLASP-overleg). 

Evaluatie:  * In vzw Pluspunt (sociale tewerkstelling, 3 werkvloeren) ging men aan de slag met de fijh-carrousel, waarbij ook 
andere thema's werden betrokken. Bereik: 9 begeleiders en 50tal werknemers.  Er werd een traject gelopen gericht op vier 
settings: 'in de winkel', 'begeleiders', 'externe ondersteuning', 'voor allemaal'. Het volledige proces is terug te vinden in de 
overzichtspresentatie (zie meer info-documenten). * In het najaar werden contacten gelegd met andere sociale 
tewerkstellingsplaatsen om ook daar mogelijkheden tot samenwerking te bekijken.  * In januari 2016 wordt een studiedag rond 
veerkracht in de sociale economie georganiseerd (zie andere projectbeschrijving). 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte * Methodiek van Fijh is een ideale kapstop om op een laagdremplige en niet-directieve manier aan 
gezondheidsbevordering te doen.  * De carrousel geeft veel mogelijkheden om de boodschap te herhalen en breed te trekken 
naar verschillende thema's en onderwerpen die passen bij de doelgroep. Hindernissen. * Het is een uitdaging om binnen deze 
sector aan de slag te gaan rond gezondheidsbevordering. Het vraagt de nodige investering en engagement van het SEbedrijf om 
hiermee aan de slag te gaan. Maar eenmaal vertrokken, rendeert dit zeker. 

Er ligt in deze sector nog heel wat open qua mogelijkheden. 
Aftoetsen waar kansen liggen bij bestaande 
ondersteuningsmiddelen om op verder te bouwen of waar 
nieuwe mogelijkheden zijn. 

De tak binnen de setting 'werk' biedt heel wat mogelijkheden 
om in te zetten op gezondheid, er kan o.a. gewerkt worden 
naar doelgroep lage SES in een bestaande omgeving en 
groep. Hierdoor wordt de problematiek van toeleiding tot een 
aanbod vermeden, wat bij de doelgroep lage ses vaak 
voorkomt. 

 
COMMUNICATIE & NETWERK 

    
2015 - TO - Algemene communicatie en specifieke 
aandacht voor de nieuwe website en de opstart van 
communicatie via sociale media 

Operationele doelstelling: AF GEN 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap, Niet-residentiële zorg- en welzijnssector, 
Onderwijs, Residentiële zorg- en welzijnssector, Thuismilieu, 
Vrije tijd, Werk 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Logo Zenneland communiceert via verschillende kanalen en communicatiedragers die aangeleverd krijgen. Toch 
willen we ruimte maken om onze ondersteuning in de kijker te zetten, maar vooral hoe we met partners samenwerken, en dus 
over de initiatieven van onze partners vertellen.  Naast de opstart van de nieuwe website Logo-website zetten we ook onze eerste 
stappen in de sociale media. De reden van het opstarten van deze communicatie is evident: we moeten mee met onze tijd. 
Anderzijds zijn we ervan overtuigd dat facebook en Twitter de initiatieven van onze lokale partners kunnen versterken en dat we 
zo met een groter bereik nog meer impact kunnen creëren naar de toekomst. De voordelen van deze vorm van communicatie zijn 
dan ook velerlei: we kunnen alle acties digitaal aankondigen en ondersteunen; de zichtbaarheid van campagnes naar alle 
doelgroepen vergroten; nieuwe partners engageren om deel te nemen aan acties; in dialoog gaan, vragen beantwoorden en het 
engagement vergroten bij bestaande partners. 

Evaluatie:  * www.logozenneland.be kreeg een sterkte upgrade (in navolging van de Vlaamse samenwerking tussen de logo's)  * 
De communicatie naar onze partners op de Algemene vergadering gebeurde op een gesmaakte interactieve manier in de vorm 
van 'De Slimste Mens-quiz'.  * Intussen heeft Logo Zenneland een actieve facebook pagina en Twitter account: facebook: 
www.facebook.com/logozenneland, twitter: twitter.com/LogoZenneland . * ... 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterktes * Specifieke aandacht binnen de Logo-werking voor communicatie is onontbeerlijk geworden. Een goede omkadering, de 
juiste boodschap, doelgroepgerichte communicatie, betrekken van lokale media kan de draagwijdte en impact van projecten in 
grote mate versterken.  * De betrokkenheid van de partners waarmee we samenwerken vergroot.  Hindernissen: * Het is een 
uitdaging om eruit te springen tussen alle andere communicatie die onze partners al ontvangen. 

Bij alle projecten is het nodig ook het luik sociale media en 
algemene communicatie mee te nemen. De 
ondersteuningsmiddelen i.k.v. communicatie moeten vooral 
bondig en toegankelijk zijn. Ook de draaiboeken (voor de 
partners) zijn best beknopt en heel gericht op de essentie. 

Van bij de start van de creatie is er betrokkenheid nodig van de 
actoren die de initiatieven, methodieken en 
ondersteuningsmiddelen zullen dissemineren (o.a. de Logo's). 
Zo kan er ook voor de communicatie van bij aanvang rekening 
worden gehouden met de lokale noden, wat haalbaar is en 
waar kansen liggen bij de uiteindelijke implementatie. 
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Thema-gerichte acties en projecten 
 
BEVOLKINGSONDERZOEKEN KANKEROPSPORING 
 
2015 - BVOKA  - Gemeentelijk acties en sensibiliatie i.k.v. 
bevolkingsonderzoek Borstkankeropsporing 

Operationele doelstelling: AF BVOKA 2 

Resultaatgebied:  Ondersteuning van de implementatie van 
methodieken met inbegr 

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

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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.  Voor 26 van onze 35 gemeenten is de komst van de mammobiel de 
kapstok voor acties. Daarom beginnen de gesprekken met de gemeente  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. 

Evaluatie:  In 2015 komen volgende gemeentes aan bod:  *Via Mammobiel: Beersel (2/11-24/11, Drogenbos (19/10-23-
10)Hoeilaart (12/11-20/11), Londerzeel (14/9-16/10), Meise (4/2-30/3), Merchtem (5/1-3/2), Overijse (30/10-10/10), Zaventem 
(23/11-16/12).  * Via een vaste medische eenheid: Grimbergen, Lennik, Liedekerke, Wemmel. Nieuw aandachtspunt in 2015: De 
link met het project "brief van de huisarts" In het najaar van 2015 begint de tweede oproep tot deelname bij de huisartsen. 34 van 
onze 35 gemeenten komen in aanmerking. De participatiegraad ligt er het laagst van heel Vlaanderen. Zie ook project "Brief van 
de huisarts". 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: Goede samenwerking met lokale besturen en de huisartsenkringen.   Hindernis: De onduidelijkheid over de 
dekkingsgraad in de gemeenten in de rand rond Brussel. (cfr Suggestie voor aansluiting beleid). Een verbetering is er al bij de 
Brief van de huisarts versie 2015. Daar maakt men de som screeningsmammo's en diagnostische screening. Het zou interessant 
zijn te weten of dit ook in Brussel gebeurt. 

/ Belangrijk. Bij de herlancering van het project "Brief van de 
huisarts" in najaar 2015 is gebleken dat een goede afstemming 
met alle betrokken (lokale) partners i.v.m. de timing  
noodzakelijk is. Het project moet lopen net voor de komst van 
de mammobiel (in 26 van onze 35 gemeenten). Huisartsen zien 
vooral de meerwaarde van hun extra inspanning wanneer ze in 
de 'voorperiode' hun brief van de huisarts kunnen sturen. Indien 
deze twee methodieken niet aansluiten verliest het project 
'Brief van de huisarts' z'n meerwaarde. 

 
 

2015 - BVOKA - Aangeven van noden i.k.v. methodieken 
gericht op sensibilisatie bevolkingsonderzoeken kanker 

Operationele doelstelling: AF BVOKA 3 

Resultaatgebied:  Aanbod van informatie, documentatie en 
advies 

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

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Logo Zenneland ervaart verschillende noden i.k.v. de opdrachten die het heeft i.v.m. de Vlaamse 
bevolkingsonderzoeken. De ervaringen worden gedeeld op overlegmomenten met andere Logo's en het CvKO als 
partnerorganisatie: o.a. deelname aan Werkgroep Inspiratiegids, deelname aan overleg Logo's - CvKO. Daarnaast is er 
tussentijdse afstemming en samenwerking met het CvKO i.k.v. lokale/regionale communicatie rond de bevolkingsonderzoeken.  
(Gezien de aard van dit project werden geen specifieke ondersteuningsmiddelen aangeduid.) 

Evaluatie:  * Logo Zenneland nam actief deel aan de WG Inspiratiegids. * Logo Zenneland nam deel aan de structurele 
overlegmomenten met het CvKO * Logo Zenneland stemde af het CvKO i.k.v. lokale noden: O.a. bij de uitbouw van de 
lesgeverspool en de inhoudelijke afstemming bij de voorbereiding van de actiemaand Dikkedarmkanker (maart 2016 met de 
slogan: Dikkedarmkanker: De Pot Op!)  * Logo Zenneland heeft contact met de verschillende screeningscentra voor de 
afstemming en het doorgeven van lokale noden i.k.v. de mammobiel-kalender (in 2/3e van onze regio). 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte:  * Het consortium CvKO, met een vaste (constructieve) contactpersoon, is een goede manier van werken voor 
afstemming. * De afstemming met de verschillende screeningscentra loopt goed. 

De huidige inspiratiegids biedt een overzicht van bestaande 
materialen. Er is nood aan vernieuwende 
ondersteuningsmiddelen. 

Bij de lokale actoren is er een grote en blijvende interesse om 
aandacht te besteden aan de Vlaamse bevolkingsonderzoeken. 
Om lokaal/regionaal initiatieven op te kunnen zetten en te 
ondersteunen, is er naast de bestaande 
ondersteuningsmiddelen aangeleverd door het CvKO, ook 
ruimte nodig om op een toegankelijke, aantrekkelijke en 
betrokken manier aandacht te kunnen geven aan de Vlaamse 
bevolkingsonderzoeken. 
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2015 - BVOKA - Sensibilisatie (borst)kankeropsporing 
specifiek gericht op doelgroep lage SES te Halle 

Operationele doelstelling: AF BVOKA 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Groepen met lagere SES, Vrouwen tussen 50 
en 69 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Inzetten op informeren over kankeropsporing gericht op kwetsbare groepen in Halle. Dit gebeurt in nauwe 
samenwerking met Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant, Buurtwerk, huisartsennetwerk aan de Zenne, het ziekenhuis en het 
CvKO. We werken samen om zoveel mogelijk mensen te bereiken om deel te nemen aan de drie bevolkingsonderzoeken. De 
"ziekenhuisdag" is geëvolueerd naar een meer globale aanpak van zorg voor kwetsbare groepen. Algemene informatie over 
preventie en toeleiding tot (eerstelijns)zorg heeft hier ook een zeer belangrijke plaats in. 

Evaluatie:  * Een dag organiseren in het ziekenhuis zelf bleek niet de juiste manier om de doelgroep te bereiken. Daarom werd 
een 'zorgdag' in het medisch huis georganiseerd (12/3) waarbij naast toegankelijke info over de bevolkingsonderzoeken ook veel 
aandacht werd gegeven aan het GMD en toeleiding tot verschillende eerstelijnszorg.  * In oktober werd het bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker op een netwerkmoment voor kansengroepengroepenorganisaties 'veel soeps in Halle' onder de aandacht 
gebracht. * In het najaar werden ook vijf mammoboxsessies gegeven voor dezelfde doelgroep. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterktes:  * De goede samenwerking tussen de partners. Uit de zorgdag vloeiden weer 5 nieuwe mammoboxsessies en nog 
nauwere contacten met de partners die dicht staan bij de doelgroep. Logo vindt versterkt hiermee de samenwerking met lokale 
actoren die inzetten op het bereiken van doelgroepen lage SES. * Een project heeft steeds een zekere dynamiek en kan wijzigen 
doorheen de doorloop: Wat aanvankelijk een aanpak was om vrouwen in groep naar de mammografie te leiden is uitgemond in 
een meer integrale sensibilisatie over gezondheid/preventie waarbij er wel aandacht bleef voor de bevolkingsonderzoeken. 

/ * Werken naar de doelgroep lage SES vraagt van het Logo en 
z'n partners veel energie en tijd. Op lange termijn is dit het 
echter zeker waard maar de voorbereidingstijd, netwerktijd en 
specifieke disseminatie en evaluatie van de werking naar deze 
doelgroep mag niet onderschat worden. 

 
2015 - BVOKA - Sensibilisatie bevolkingsonderzoek 
Baarmoederhalskanker 

Operationele doelstelling: AF BVOKA 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Vrouwen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Sensibilisering van 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. 
Logo investeerd in deze mreventie het minste van de drie BVO's omdat de deelname voor BMHK zeer goed is; van alle Logo's 
hebben we de hoogste deelnamegraad: 63.2 %. Het Vlaamse streefdoel tegen 2020 is 65 % Reden van dit goed resultaat: de 
provincie Vlaams-Brabant heeft het uitstrijkje jarenlang gepromoot. We voorzien de gemeenten van persteksten nav. de 
aandachtsmaand mei. 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". 

Evaluatie:  * In het voorjaar werden alle gemeentes op de hoogte gebracht van de mogelijke communicatie rond BHK, zodat hier 
in mei extra kon worden op ingezet (bv. artikel in gemeenteblad, folders in gemeentehuis, ...) * 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. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Hindernissen * Franstalig materiaal voor de 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. SVV VIVA concentreert zich ook op 
BMHK en kansarme vrouwen.  * Sterkte: Doelstelling bijna bereikt in Vlaams-Brabant (62% tov 65%doelstelling 2020)  *sterkte: 
goede relatie met onze CLB's om te toetsen waar vaccinatie eindigt en sensibilisering voor uitstrijkje begint. 

* Inspelen op kans: SVV VIVA heeft als doelstelling om 
kansarme vrouwen meer te sensibiliseren rond BMHK. 
Mammobox, of andere ondersteuningsmiddelen eventueel uit 
te breiden. Gesprek wordt gevoerd op niveau van CvKO. 

* CLB's sensibiliseren bij schoolgaande meisjes, onze opdracht 
start bij het sensibiliseren van vrouwen vanaf 25. Duidelijkheid 
wie de lacune tussen beide opvult zou meerwaarde zijn. 

 
2015 - BVOKA - Sensibilisatie bevolkingsonderzoek 
Dikkedarmkanker 

Operationele doelstelling: AF BVOKA 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Mannen, Senioren, Vrouwen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Sensibilisering van dikkedarmkankeropsporing 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. Voor 
DDK-preventie hebben we een goede lokale spreker/huisarts. We voorzien de gemeenten van persteksten nav. de specifieke 
aandachtsmaanden. De inspiratiegids bevolkingsonderzoeken voor de lokale besturen is in de maak. Het informeren van 
kwetsbare doelgroepen blijft belangrijk. Ook een nauwe samenwerking met de huisartsen/kansarmenorganisaties dringt zich op. 
Voor meer zicht op vragen/acties binnen onze 35 lokale besturen zie "meer info - documenten". 

Evaluatie:  *Initiatieven in verschillende gemeenten o.a. Affligem en Gooik. In beide gemeenten had de spreekbeurt van Dr. de 
Pever succes. (40, 15 deelnemers) Ook de stand in Herne met de demotest/toiletbril/folders/banners werd goed bezocht. Het 
onderwerp "screening" leeft bij de doelgroep senioren. Voor details zie "meer info-documenten". *In het najaar worden de lokale 
besturen aangesproken om actief deel te nemen aan de "dikkedarmkankermaand" in maart 2016. Een eerste oproep tot 
deelname is er in oktober. 
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Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

* Sterkte: Er is veel interesse voor het onderwerp, het spreekt de partners (zowel bij de lokale besturen als in de zorg) aan om 
hier op in te zetten. * Hindernissen: De aangeleverde materialen zijn eerder beperkt. Het huidige beeld spreekt niet alle 
doelgroepen aan binnen de vooropgestelde leeftijd. 

* Ondersteuningsmiddelen die toegankelijker zijn en nauwer 
aansluiten qua beeld, qua communicatievorm, ... bij de 
mogelijke doelgroepen. 

/ 

 
2015 - BVOKA - Uitbouw en inzet van sprekerspool 
bevolkingsonderzoeken naar kanker 

Operationele doelstelling: AF BVOKA 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, Groepen met lagere SES, 
Vrouwen tussen 50 en 69 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  In afstemming met het CvKO werd ingezet op het uitbouwen van een sprekerspool. Deze mensen werden 
opgeleid door het CvKO om infosessies te kunnen geven voor verschillende lokale doelgroepen. Ze worden ingezet bij initiatieven 
die worden uitgewerkt door o.a. de lokale besturen.  De werving van de mensen gebeurde via de screeningscentra, de 
huisartsenkringen en de thuiszorgdiensten van onze regio. 

Evaluatie:  * In het voorjaar is er een oproep geweest naar mensen die zich wilden engageren. * In september is de opleiding 
door gegaan in Gent. Deze werd voorbereid door Logo Zenneland en het CvKO. * Voor de regio Logo Zenneland zijn er nu vier 
opgeleide sprekers beschikbaar die lokaal kunnen worden ingezet: 2 huisartsen en 2 verpleegkundigen. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: Goed voorbereide presentaties en mogelijkheid tot professionele opleiding door het CvKO Hindernis: De inspanning om 
mensen op te leiden is vrij groot. Het is echter niet te voorspellen hoeveel lokale infosessies per jaar zullen doorgaan. Openheid 
over wat al zeker is en wat niet omtrent het engagement, is dus noodzakelijk. 

/ / 

 

 
 
GEZONDHEID & MILIEU 
 
2015 – GM – Hitte- en ozonplan Operationele doelstelling: AF GM B, AF GM BU CH 1, AF GM BU FY 1 

Resultaatgebied:  Ondersteuning van de implementatie van 
methodieken met inbegr 

Doelpubliek:  Algemene bevolking, Kinderen, Senioren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap, Niet-residentiële zorg- en welzijnssector, 
Residentiële zorg- en welzijnssector, Thuismilieu, Vrije tijd 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Het  hitte- en ozonplan  stelt maatregelen voor met als voornamelijk doel de oversterfte ten gevolge van extreme 
hitte en blootstelling aan hoge ozonconcentraties te beperken. De taak van de medisch milieukundigen bestaat uit de 
ondersteuning van de communicatie en het beantwoorden van vragen van lokale actoren en burgers. 

Evaluatie:  De evaluatie van de communicatie en ondersteuningscampagne rond hitte en ozon wordt uitgevoerd door het 
Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierbij wordt feedback gevraagd aan de medische milieukundigen van de Logo’s. De feedback 
zal ingevoegd worden als extra document bij het item ‘Meer info’. Via de reguliere communicatiekanalen hebben de 
contactpersonen de informatie verkregen in verband met het Hitte-en ozonplan. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Folders waren niet beschikbaar. Communicatie was heel krap. Enkel betrokken bij de waakzaamheidsfase, is verwarrend. Inspiratiebundel met goede praktijkvoorbeelden. Ruim op tijd beginnen met aanleveren 
ondersteuningsmiddelen. Leidraad voor een lokaal hitte-en-
ozon plan. 

 
2015 - GM - Communicatie specifiek gericht op factoren in 
het buitenmilieu 

Operationele doelstelling: AF GM BU BIO 1, AF GM BU CH 1, AF GM BU FY 1, AF GM BU FY 2 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  * Lokale besturen, en in het bijzonder milieu- en duurzaamheidsambtenaren worden geïnformeerd over de 
gezondheidsrisico's van buitenmilieufactoren die de gezondheid kunnen beïnvloeden (o.a. teken, berenklauw, 
eikenprocessierupsen, fijn stof, ... ) Ze krijgen o.a. info, advies en kant-en-klare artikels om te publiceren in hun lokale infoblad.  * 
I.s.m. de provincie wordt er ook gecommuniceerd, o.a. op het Provinciaal overleg. * Ook via de sociale media van het Logo wordt 
ingespeeld op actuele thema's i.k.v. G&M. (Gezien de aard van dit project werd geen specifieke adoptie aangegeven). 

Evaluatie:  * Logo Zenneland verzond artikels voor gemeentelijke infobladen over teken, eikenprocessierups, gezond tuinieren 
(o.a. in kader van 'Gezond uit eigen grond' en 'Zonder is gezonder'). Nieuws over preventie en bestrijdingen eikenprocessierups 
werd verspreid via nieuwsbrieven (10 april, 8 mei, 6 juli). Een aantal voorbeelden van de doorgestuurde nieuwsbrieven zijn terug 
te vinden bij 'Meer info-documenten' * Logo Zenneland stelde de mogelijke samenwerking en afstemming voor op het overleg met 
alle milieuambtenaren (mei 2015). 
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Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte:  * Afstemming regiowerking Provincie Vlaams-Brabant * Voor milieufactoren is het buitenmilieu zijn in de gemeente de 
milieu- en duurzaamheidsambtenaren vaak dé aanspreekpersonen. Hindernis: * De Provincie kan sommige taken door 
herstructurering niet langer opnemen. O.a. ondersteuning bij Eikenprocessierupsenplaag. 

* Update van bestaande materialen, of via nieuwe 
communicatiedragers (bv. via soc. media, of 
waarschuwingsborden aan de randen van natuurdomeinen). 

* Voor factoren in het buitenmilieu zijn er ook heel wat andere 
(milieu)actoren actief. Aansluiting, samenwerking en/of 
inbedding van acties en communicatie zou een meerwaarde 
bieden. 

 
2015 - GM - Gezond Wonen (met specifieke aandacht voor 
kwetsbare groepen) 

Operationele doelstelling: AF GM BI 1 

Resultaatgebied:  Ondersteuning van de implementatie van 
methodieken met inbegr 

Doelpubliek:  Algemene bevolking, Groepen met lagere SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Logo Zenneland ondersteunt het hele jaar door interactieve workshops en infosessies rond het thema Gezond 
Wonen, op vraag en georganiseerd door lokale partners. De inhoud omvat deelaspecten van het thema, zoals 'Ventileren en 
verluchten', 'Vocht en schimmel', 'CO', 'Gebruik van huishoudproducten' enz. 

Evaluatie:   In 2015 werden volgende workshops ondersteund: Interactieve workshops voor poetspersoneel en verzorgende van 
de socialistische mutualiteit (29 januari 2015). Een infosessie rond 'Ventileren en verluchten' n.a.v. een info-avond over vocht in 
Gooik (4 maart 2015). Een interactieve workshop voor poetspersoneel van de gemeente Affligem (21 april 2015). Een interactieve 
workshop in het WGC'De Vaart' in Vilvoorde voor de doelgroep lagere SES waarbij de maatschappelijk werker zelf deelnam om 
de workshop zelf te kunnen geven en opgedane kennis door te geven (21 april 2015). In het CBE in Buizingen ondersteunde het 
Logo een themaweek 'Gezond Wonen' met een themadag met verschillende interactieve workshops rond het thema. Met 
uitgeleend en omkaderend materiaal konden de lesgevers van het centrum zelf aan de slag (28 april 2015). 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: * Het hebben van de inhoudelijke expertise als mmk bij het Logo biedt een meerwaarde bij het geven van de workshops 
of het ondersteunen van anderen die met de materialen aan de slag gaan. * Er is veel ondersteunend materiaal ter beschikking, 
waarmee de partners ook zelf mee aan da slag kunnen gaan, o.a. in centrum basiseducatie. Hindernissen: * Een goede opkomst 
verzekeren bij kwetsbare doelgroepen is geen evidentie. 

/ / 

 
2015 - GM - Actieweek 'Gezond binnen' Operationele doelstelling: AF GM BI 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, Senioren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Setting/context:  Lokale gemeenschap, Niet-residentiële zorg- 
en welzijnssector, Residentiële zorg- en welzijnssector 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Logo Zenneland volop zet in op de tweede actieweek 'Gezond Binnen' (november 2015) met nadruk op het 
belang van Ventileren en Verluchten. We zetten naast de communicatie naar onze vaste partners i.k.v. het thema gezond wonen 
in 2015 extra in op de doelgroep senioren. Dit is belangrijk want deze zijn gevoeliger voor de gezondheidseffecten, zitten vaker 
binnen en vrezen vaak voor energieverlies in de winter. Ook is de kwaliteit van de binnenlucht in woonzorgcentra waar de 
bewoners het zelf minder in de hand hebben is soms ontoereikend.  Vanuit Logo Zenneland werd, na bevraging bij enkele WCZ's 
en LDC's een aanvullende actie opgezet rond gezond wonen op maat van de doelgroep senioren. Algemene disseminatie van het 
aanbod gebeurde actief naar 79 woon-en zorgcentra (WZC) en 24 lokale dienstencentra (LDC) in de regio. Hiervoor konden we 
samenwerken met Chris Boni (zie flyer) als ambassadeur voor onze boodschap. In de lokale dienstencentra, thuiszorgdiensten, 
woonzorgcentra, seniorenraden, seniorenverenigingen, ... werd naast de algemene sensibilisatie ook aandacht gegeven aan 
deskundigheidsbevordering van het personeel.  Op die manier wordt dus niet enkel de algemene bevolking bereikt met de 
boodschap 'Gezond Binnen' maar aansluitend ook de doelgroep waar we extra op focussen, en de professionelen in hun 
omgeving. 

Evaluatie:  * De algemene materialen werden gedissemineerd. Verschillende lokale besturen gebruikten deze om te 
sensibiliseren naar hun bevolking. * Via sociale media werd in de WvGW verspreiden we de hele week tips (zie meer info - 
documenten) * In Tervuren stond de Tentoonstellingsmodule Gezond Wonen in de bib.  * Ism OCMW Grimbergen ging er een 
infosessie door op 26/10 voor de huishoudelijke hulpen van het OCMW.  * Ism OCMW Galmaarden en woonwinkel Pajottenland 
werd er een infosessie gegeven voor een 200-tal senioren tijdens het dorpsrestaurant (3/11).  * Ism OCMW Halle: infosessie in  
'De Pasja' (13/11).  * In verschillende woonzorgcentra en lokale dienstencentrra werd volop aandacht besteed aan het belang van 
gezond wonen. Er werden raamstickers in de kamers gehangen, het personeel kreeg een infosessie en droeg erna badges, er 
werden flyers op maat gegeven ...  * De evaluatie die werd doorgegeven aan VIGeZ is terug te vinden bij 'meer info - 
documenten' 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterktes: De actieweek brengt nieuwe opportuniteiten. Lokale besturen zijn meer bekend met het thema Gezond Wonen en 
plannen of tonen interesse voor acties ook na de actieweek (bv. project demowonining). WZC en LDC staan open voor onze 
werking en zijn bereid acties te organiseren wanneer het haalbaar is binnen hun planning. Ook sociale 
huisvestingsmaatschappijen tonen interesse om een een demowoning te overwegen en wanneer praktisch (bv. naar aanleiding 
van renovatie). In het kader van de aanvullende actie met doelgroep senioren zijn er vooral bij WZC en LDC nieuwe contacten 
uitgebouwd of verbreed. Bij de ocmw’s en gemeentes waren er reeds goede contacten waar verder werd op ingespeeld.  
Hindernissen: Gezond Wonen/Binnenmilieu als extra thema naast zorg in WZC is niet altijd iets waar automatisch aan gedacht 
wordt. 

Ondersteuningsmiddelen op maat van specifieke doelgroepen, 
passend bij hun leefwereld. Zo kan er meer gericht 
gedissemineerd en ondersteund worden. 

Naast algemene communicatie, is het misschien niet slecht om 
per actieweek ook aandacht te hebben voor een 
doelgroep/setting die meer specifiek wordt aangesproken. Bij 
Logo Zenneland hadden we dit jaar, naast de algemene 
communicatie bijvoorbeeld extra aandacht voor senioren 
waarop toch extra reactie is gekomen. 
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2014 - 2015 - GM - Gezond binnenmilieu op school: Lekker 
Fris & air@school (schooljaar 2014-2015) 

Operationele doelstelling: AF GM BI 2 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Kinderen 12 tot 18 jarigen, Kinderen 6 tot 12 
jarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Setting/context:  Onderwijs Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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 

Evaluatie:  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 6 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 (lokale) ongerustheid in 
een bedrijfsomgeving 

Operationele doelstelling: AF GM BU BIO 1, AF GM BU CH 1, AF GM BU FY 1 

Resultaatgebied:  Ondersteuning van de implementatie van 
methodieken met inbegr 

Doelpubliek:  Algemene bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Lokale gemeenschap, Werk Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Logo Zenneland, Logo Oost-Brabant, de Limburgse Logo's en de afdeling Preventie van het VAZG regio Limburg 
en Vlaams-Brabant organiseerden 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 verspreid naar 
onze contactpersonen, en milieu- en duurzaamheidsambtenaren. (zie info - meer documenten) 

Evaluatie:  Ter voorbereiding heeft Logo Zenneland ad hoc enkele gemeentes bevraagd, o.a. Meise en Sint-Pieters-Leeuw, over 
de invulling en interesse van deze studiedag. Het symposium ging door in Hasselt op 02/04/2015. Er werd een 
evaluatiedocument opgesteld (zie info - meer documenten) 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

* Hindernis: Regio van de doelgroep nogal uitgebreid, Hasselt mogelijks te ver voor deelname gemeentes regio Halle-Vilvoorde. 
Na evaluatie symposium in Hasselt kan een tweede infodag overwogen worden centraal in de regio van Logo Zenneland. 

/ * De bedrijfsomgeving heeft zeker interesse in de thematiek 
Gezondheid&Milieu.  * De MMK kan i.k.v. 
gezondheidscommunicatie een rol spelen wanneer er lokale 
ongerustheid is, zeker wanneer een lokaal bestuur mee 
betrokken is. Duidelijke afstemming tussen de verschillende 
actoren (Logo's/Agentschap) is nodig om elkaars meerwaarde 
te zien. Nog meer specifieke roluitklaring hierover kan nuttig 
zijn. 

 
2015 - 2016 - GM - 'ZIEZO! ... Handig boekje over gezond 
wonen' 

Operationele doelstelling: AF GM BI 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, Groepen met lagere SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Setting/context:  Thuismilieu Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  De Vlaams-Brabantse Logo's werkten mee aan het ontwikkelen van een brochure over het thema 'gezond wonen' 
ter ondersteuning van de sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren in Vlaams-Brabant, i.s.m. de provincie Vlaams-
Brabant. De inhoud werd aangeleverd door de Logo's. Acht thema's komen aan bod. Ventileren en verluchten, vocht en 
schimmel, stof en huisstofmijt, schoonmaken en productgebruik, passief roken, ongedierte/ onkruid en gebruik van 
bestrijdingsmiddelen/ verwarmen en CO, en water. De brochure dient ter ondersteuning van de SHM's en SVK's om gesprekken 
met bewoners aan te gaan. 

Evaluatie:  De brochure werd bekend gemaakt via een persbericht, 25.000 exemplaren werden gedrukt, en de brochure werd 
verdeeld over alle SHM's en SVK's in de provincie Vlaams-Brabant. Waarschijnlijk zal de brochure deel uitmaken van het pakket 
dat elke nieuwe huurder ontvangt van zijn SHM of SVK. 
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Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte:  *De bestaande Vlaamse inhoud en beelden werden overgenomen voor een Provinciaal project. Dit zorgt voor 
herkenning en afstemming wanneer de materialen samen zullen worden gebruikt.  * Goed samenwerking tussen Provincie en 
Vlaams-Brabantse Logo's onderling. 

/ / 

 
2015 - GM - Gezond wonen, een persoonlijke inkijk Operationele doelstelling: AF GM BI 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, Groepen met lagere SES, 
Senioren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Setting/context:  Lokale gemeenschap, Thuismilieu Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  ‘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, met steun van de Provincie Vlaams-Brabant, 
gebeurde 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) 

Evaluatie:  De bekendmaking en implementatie van het project startte in 2014 en liep verder in 2015. Het basispakket van het 
project bestaat uit een DVD, een inspiratiemap voor de begeleider en extra ondersteuningsmiddelen. Lokale besturen kunnen er 
workshops mee organiseren rechtstreeks naar de einddoelgroep of volgen eerst een training om zelfstandig met de nodige 
deskundigheid verder aan de slag te gaan. Een volledig overzicht van alle acties is terug te vinden in het evaluatiedossier (meer 
info - documenten) 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

De disseminatie van dit project heeft bijgedragen aan de versterking van het netwerk van relevante actoren in de sociale en 
welzijnssector enerzijds en de actoren vanuit huisvesting anderzijds, door afstemming en samenwerking. Door het thema 
‘Gezond Wonen’ onder de aandacht te brengen werd tijdens de ontwikkeling reeds draagvlak gecreëerd.  Een relevante rol is 
weggelegd voor de (intergemeentelijke) woonconsulenten die o.a. dankzij dit project makkelijker de link leggen tussen hardere 
huisvestingsmaterie en de sociale gezondheidsinsteek. 

/ / 

 
2015 - GM - Gezondheid en milieu in de huisartsenpraktijk Operationele doelstelling: AF GEN 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Via dit project willen we de huisartsen vertrouwd maken met het Vlaams medisch milieukundig netwerk en de 
werking van de medisch milieukundigen. O.a. via de 'Lokale Overlegkringen Kwaliteit' informeert de medisch milieukundige over 
de impact van het milieu op de gezondheid in Vlaanderen en hoe ook risicoperceptie hierin een belangrijke rol speelt. Ook hoe 
ondersteuning inzake 'Gezondheid en Milieu' in Vlaanderen georganiseerd wordt, en welke concrete ondersteuning een huisarts 
kan krijgen bij vragen van patiënten inzake “gezondheid en milieu-topics”. 

Evaluatie:  Via Domus Medica werd het aanbod verspreid. De LOK van de huisartsenkring 'Hou vol in Londerzeel' ging hierop in.  
Een voordracht "Gezondheid en milieu: ook een hot item in de huisartsenpraktijk?" werd daar gegeven. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: De arts staat als eerstelijnswerker heel dicht bij de burger/patiënt. Met hen als partner kan op een heel gerichte 
betrouwbare manier worden geïnformeerd en gesensibiliseerd.  Hindernis: Het is niet altijd een evidentie om de link gezondheid 
en milieu binnen te brengen binnen de dagdagelijkse werking van de huisarts. Mogelijk is de haalbaarheid om dit erbij te kunnen 
nemen een reden. 

/ / 

 
2015 - GM - Advisering bij vragen en klachten omtrent 
milieugerelateerde gezondheidsrisico's in het 
BINNENmilieu 

Operationele doelstelling: AF GM B, AF GM BI 1, AF GM BI 3 

Resultaatgebied:  Ondersteuning van de implementatie van 
methodieken met inbegr 

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

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 
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Beschrijving:  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. 

Evaluatie:  In 2015 werd voor binnenmilieuproblemen het volgende ondernomen in de regio Logo Zenneland: - Binnenmilieu 
vragen van burgers: 15. - Binnenmilieu vragen van lokale actoren: 8. - Binnenmilieudossiers: 3 waarvan voor geen plaatsbezoek 
nodig was. Een volledig overzicht is terug te vinden in de ingediende verslagen. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: * Ondersteuning bij specifieke vragen kan ook aanleiding geven tot een verdere vertrouwensbasis voor een duurzame 
samenwerking. * Zicht krijgen en houden op lokale problematieken. Hindernissen: * Bij vragen van burgers zijn de verwachtingen 
soms hoger dan wat in Vlaanderen wordt aangeboden als dienstverlening. Voornamelijk bij mensen uit de rand die worden 
doorgestuurd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (waar de dienstverlening anders geregeld is). 

/ / 

 
2015 - GM - Advisering bij vragen en klachten omtrent 
milieugerelateerde gezondheidsrisico's in het 
BUITENmilieu 

Operationele doelstelling: AF GM B, AF GM BU BIO 1, AF GM BU CH 1, AF GM BU FY 1, AF GM BU FY 2 

Resultaatgebied:  Ondersteuning van de implementatie van 
methodieken met inbegr 

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

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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 / adoptie: zie vak evaluatie. 

Evaluatie:  In 2015 werd voor buitenmilieuproblemen het volgende ondernomen in de regio Logo Zenneland: - Buitenmilieu 
vragen van burgers: 9 - Buitenmilieu vragen van lokale actoren: 4. Een volledig overzicht is terug te vinden in de verslagen. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: * Ondersteuning bij specifieke vragen kan ook aanleiding geven tot een verdere vertrouwensbasis voor een duurzame 
samenwerking. * Zicht krijgen en houden op lokale problematieken. 

/ De rol van de medisch milieukundige biedt lokaal zeker een 
meerwaarde. Vooral op vlak van manier van communiceren 
rond gezondheid&milieu en kaderen van het gezondheidsrisico 
op basis van bestaande informatie (o.a. door Vlaanderen). 
Verdere uitklaring, afstemming en duidelijkheid hierover kan 
nuttig zijn. Bv. bij een asbestbrand. 

 
2015 - GM - Communicatie en netwerkonderhoud 
Gezondheid en Milieu 

Operationele doelstelling: AF GEN 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Via nieuwsbrieven, nieuwsflashes, lokaal overleg, overlegplatforms op regionaal en provinciaal niveau, worden 
milieactoren (milieu- en duurzaamheidsambtenaren) en woonactoren (huisvestingsambtenaren, stedenbouwkundige ambtenaren, 
welzijnsambtenaren, maatschappelijke werkers of het personeel van het intergemeentelijk woonbeleid) up to date gehouden over 
projecten, materialen, acties, nieuws rond Gezondheid en Milieu. Op die manier wordt het netwerk met deze lokale actoren 
onderhouden en verder uitgebouwd. 

Evaluatie:  Tweemaandelijks wordt er een nieuwsbrief uitgestuurd naar milieu- en woonactoren met het laatste nieuws op maat 
van hun werking rond het thema Gezondheid en Milieu. Met die nieuwsbrieven worden rond het thema Gezondheid en Milieu 
artikels, brochures, nieuwe initiatieven aangeboden om lokaal te implementeren. Bijkomend worden er nieuwsflashes uitgestuurd 
met actueel nieuws (bv. risicocommunicatie). Er werd deelgenomen aan het regio-overleg van de provincie met milieu- en 
duurzaamheidsambtenaren (28 mei 2015). In het voorjaar van 2015 werd deelgenomen aan lokale intergemeentelijke 
stuurgroepen van de verschillende woonverenigingen of werd een afzonderlijk individueel overleg ingepland met woonactoren. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte:  * Doelgroepgerichte en actuele informatie rond het thema Gezondheid en Milieu.  * Het thema wordt extra in de verf 
gezet en de medisch milieukundige onderhoud het netwerk met milieu- en duurzaamheidsambtenaren en woonactoren.  * Nieuwe 
website Gezondheid en Milieu biedt ook goede achtergrondinfo waarnaar kan worden verwezen.  * Logo Zenneland zet in op 
reeël contact en goede persoonlijke samenwerking met de partners.   Hindernissen:  * Dit is niet vraaggestuurd, het is daarom 
moeilijk op te volgen wie wat met de aangeleverde informatie doet. De doelgroep krijgt waarschijnlijk al heel wat informatie via 
nieuwsbrieven te verwerken, en dat alles wordt opgevolgd is misschien en grote verwachting. Aanvullende vormen van 
communicatie (persoonlijk contact) zijn een must om het netwerk te onderhouden. Niet alle milieu- en duurzaamheidsambtenaren 
waren aanwezig op het MOA/DAO-overleg (organisatie door Provincie). 

/ Naast pro-actief informeren blijkt ook dat de betrokkenheid van 
de MMK bij het Logo bij lokale/gemeentelijk hot spots, is ook 
belangrijk om het netwerk te onderhouden en versterken. 
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INFECTIEZIEKTEN EN VACCINATIE 
 
2015 - IV - Europese Vaccinatieweek (Preventie van 
mazelen bij volwassenen) 

Operationele doelstelling: AF IV 3 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Volwassenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Tijdens de Europese Vaccinatieweek, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie, lanceert Zorg en 
Gezondheid een nieuwe campagne om volwassenen aan te zetten hun vaccinatiestatus te controleren en zich alsnog te laten 
vaccineren: "Mazelen, geen kinderziekte!". Zo blijven zij én hun directe omgeving gespaard van die vervelende ziekte. 

Evaluatie:  De boodschap van deze campagne werd verspreid naar de huisartsenkringen en de lokale besturen (digitale 
nieuwsflash) (zie meer info - documenten) 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

De disseminatierol van de Logo's is heel beperkt, gezien deze campagne ook steeds vaker via Vlaamse communicatiekanalen 
(media) wordt bekend gemaakt. 

/ / 

       

2015 - IV - Vlaamse Griepvaccinatiecampagne (en 
Kinkhoest) 

Operationele doelstelling: AF IV 1, AF IV 4 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, Senioren, Zwangere 
vrouwen en/of partner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap, Residentiële zorg- en welzijnssector 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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 in de zomer. Materiaal 
(affiches en folders) werd verdeeld naar alle lokale besturen, huisartsen, LMN, pediaters, preventiediensten, SEL en 
vroedvrouwen. Naar de pediaters, gyneacologen 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. 

Evaluatie:  * Logo Zenneland ondersteunt de prikactie van de artsenkring Halle en omgeving.  * WZC Vander Stokken en WZC 
Sint-Carolus hebben enkele banners van de vaccinatietentoonstelling (algemeen en banner over griep) en de elektrokoffer 
ontleent om hun actie zichtbaarder te maken.  * Ook WGC De Vaart heeft gebruikt gemaakt van affiches, folders en een banner 
over griep.  * De gemeente Steenokkerzeel heeft een aantal banners, elektrokoffers en folders geplaatst in de inkomhal van het 
gemeentehuis als extra sensibilisering voor de bevolking. * Het dienstencentrum Pasja en Lemoon in Halle heeft een interactieve 
infonamiddag georganiseerd met de elektrokoffers. Een arts heeft hierbij een toelichting gegeven aan de bezoekers. De volledige 
vaccinatietentoonstelling heeft gedurende enkele weken in het dienstencentrum gestaan.  * De volledige vaccinatietentoonstelling 
stond ook op het gezondheidsweekend in Herne met ondersteuning van een arts van K&G. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterktes:  * Via een verdeelsleutel kunnen alle vooropgestelde partners de nodige ondersteuningsmaterialen ontvangen. De 
interesse is soms groot, bijbestellingen zijn dan ook mogelijk. * Op een infonamiddag voor een specifieke doelgroep kan de uitleg 
van een arts een grote meerwaarde bieden. 

/ / 

 
 

SUÏCIDEPREVENTIE (Geestelijke Gezondheid)  
 
2014 - 2015 - SP - Weerbaarheid bij ouderen (Studiedag 
Oud is niet Out) 

Operationele doelstelling: AF SP 4 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Senioren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Niet-residentiële 
zorg- en welzijnssector, Residentiële zorg- en welzijnssector 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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. 

Evaluatie:  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. 

/ / 
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2015 - SP -  Praten over Geestelijke gezondheid en 
toeleiding van jongeren naar hulpverlening (o.a. via Hulp 
KOMt van PAS) 

Operationele doelstelling: AF SP 3, AF SP 7 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Jongeren 18 tot 25 jarigen, Kinderen 12 tot 18 
jarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Setting/context:  Onderwijs, Vrije tijd Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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', ... Daarnaast biedt 
Logo Zenneland ook de 'Spelkoffers Geestelijke gezondheid' aan. CLB's of scholen kunnen deze ontlenen. Ze bestaan uit 
verschillende educatieve materialen om thema's als verbondenheid, eenzaamheid en andere gevoelens aan bod te laten komen. 

Evaluatie:  * Op 19/10 werd voor de Lennikse secundaire scholen in samenwerking met de preventiedienst TAD Pajottenland en 
de jeugddienst Lennik een hulpverleningscarrousel georganiseerd. Alle jongeren van het vierde jaar kregen aan de hand van 
workshops toelichting over de organisatie. Ze kregen zo ook toelichting over de bladwijzer. * De Spelkoffer Geestelijke 
Gezondheid werd verschillende keren uitgeleend. Oa. Don Bosco Halle, KTA Campus de Brug Vilvoorde, VCLB Ninove 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

* De bladwijzer 'Hulp KOMt van PAS' is een bruikbaar materiaal dat binnen gekaderde activiteiten voor de jongere wordt 
toegelicht. Ze kunnen de bladwijzer in hun agenda steken en op gepaste moment gebruiken. * De spelkoffer biedt het voordeel 
dat leerlingen en leerkachten direct kennis maken met verschillende invalshoeken. 

Er is intussen ook een A2 affiche gemaakt die in de 
leraarskamer of wachtkamer bij het CLB kan opgehangen 
worden. Deze bevat de info die op de voorzijde van de 
bladwijzer terug te vinden is. 

/ 

 
2015 - SP - Fit in je hoofd Operationele doelstelling: AF SP 1, AF SP 6 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, Volwassenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Setting/context:  Lokale gemeenschap, Thuismilieu, Vrije tijd Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Het project vertrekt van de campagne ‘fit in je hoofd’ van de Vlaamse overheid. De campagne is opgebouwd rond 
10 beschermende factoren die worden afgebeeld in 10 stappen. Om deze campagne bekend te maken bij de bevolking is er een 
website met concrete informatie en opdrachten om je geestelijke gezondheid te bevorderen. Vanuit Logo Zenneland willen we 
lokale besturen sensibiliseren en ondersteunen om concrete activiteiten te organiseren, gelinkt aan de 10 stappen. Bedoeling is 
dat gemeenten, OCMW’s en/of verenigingen hierrond gedurende een aantal maanden ‘laagdrempelige’ en opeenvolgende 
activiteiten opzetten. De voorbereiding en concrete organisatie van dit project gebeurt op gemeentelijk niveau en vaak in 
samenwerking met een welzijnsraad, gezondheidsraad of werkgroep met partners vanuit verschillende invalshoeken. De acties 
hebben regelmatig linken met andere gezondheidsthema’s waardoor het project ook een goede invalshoek is om thema-
overschrijdend en geïntegreerd te werken. 

Evaluatie:  * In de gemeente Zemst is een fit-in-je-hoofd-carrousel doorgegaan. Elke maand werd een andere stap behandeld. 
Zo konden mensen op een ludieke manier kennismaken met de 10 stappen van fit in je hoofd. * Studiedag op 15 januari 2015 
'Oud is niet out', weerbaarheid bij ouderen. Deze studiedag werd georganiseerd vanuit VLASP. * Er zijn ook een aantal 
zilverwijzer groepen doorgegaan (meer uitleg in project 2015 - SP - Zilverwijzer) * De voorstelling van Te Gek werd in onze regio 
georganiseerd in Liedekerke (18/4) en Vilvoorde (9/5). Vanuit het Logo zorgden we voor ondersteuning met boekjes en banners * 
De geestelijke gezondheidsrally werd in Roosdaal (27/9) en Asse (11/10) opgesteld rond de werelddag geestelijke gezondheid. 
(meer uitleg project 2015 - SP - geestelijke gezondheidsrally) * hulpverleningscarrousel werd georganiseerd voor de Lennikse 
secundaire scholen op 19/10 (meer uitleg project 2015 - SP - toeleiding van jongeren naar hulpverlening) 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: Fit in je hoofd is een heel dankbaar project om rond de verschillende stappen te werken. Het is laagdrempelig en je kan 
het aanpassen naar verschillende doelgroepen om op die manier op maat te ondersteunen en te dissemineren naar partners toe. 

/ / 

 
2015 - SP - Werelddag geestelijke gezondheidszorg 10 
oktober 

Operationele doelstelling: AF SP 5 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap, Niet-residentiële zorg- en welzijnssector, 
Onderwijs, Vrije tijd 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  10 oktober is het Werelddag Geestelijke Gezondheid. Doel van deze dag is geestelijke gezondheid onder de 
aandacht te brengen van het brede publiek. Ook partners worden gestimuleerd om op 10 oktober acties te ondernemen om 
geestelijke gezondheid in de kijker te zetten. Zo proberen we ook zoveel mogelijk scholen een activiteit of preventiedag te laten 
opzetten rond geestelijke gezondheid. Ook de nieuwe website van Fit in je hoofd wordt gepromoot. 

Evaluatie:  Op 27/9 stond de geestelijke gezondheidsrally op de vrijetijdsbeurs van Roosdaal. Op 11 oktober ging de 'Te gekke 
wandeling' door in Asse met de uitgebreide en bemande geestelijke gezondheidsrally op basis van de 10 stappen van fit in je 
hoofd. Op 19/10 werd een hulpverleningscarrousel gehouden voor de secundaire scholen van Lennik. In een aantal gemeenten 
(Steenokkerzeel, Ternat, Opwijk) ondersteunden we filmavonden in het thema van geestelijke gezondheid (feel my love). De 
banners van Fit in je hoofd werden opgesteld en de boekjes werden verdeeld. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: Rond een bepaalde dag werken is steeds een meerwaarde om iets extra in de kijken te zetten. Gemeenten pikken hier 
graag op in.  Hindernis: werelddag geestelijke gezondheid en werelddag suïcidepreventie volgen elkaar zeer snel op. 

/ / 
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2015 - SP - Geestelijke Gezondheidsrally (op basis van Fit 
in je hoofd) 

Operationele doelstelling: AF SP 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Rally met 10 haltes die zowel binnen (doorheen een beurs bvb.) als buiten (wandelparcours) kan gebruikt worden. 
Doorheen de wandeling sta je stil bij de 10 stappen van Fit in je hoofd. Bij elke stap hoort een opdracht rond geestelijke 
gezondheid.  We onderscheiden 1. een onbemande en 2. een uitgebreide Geestelijke Gezondheidsrally.  De onbemande rally 
bevat de 10 roll-up banners van Fit in je hoofd, met visuele ondersteuning en de opdrachten die moeten worden uitgevoerd.  Bij 
de uitgebreide Rally wordt elke halte bemand door een lokale hulporganisatie, zodat mensen kennis maken met het aanbod en 
de mogelijkheden van elke organisatie. De opdrachten en inkleding worden in dat geval ism elke organisatie ook uitgebreid 
uitgewerkt. 

Evaluatie:  * In de gemeente Roosdaal werd de Geestelijke Gezondheidsrally geplaatst tijdens de eerste Vrijetijdsbeurs in het 
Tuinbouwcentrum (27/9). Er waren 450 bezoekers op de beurs. We kregen een 60-tal antwoordformulieren binnen. De 
antwoordformulieren werden meestal per koppel/gezin ingevuld. Uit reacties van andere aanwezigen werden enkele van de 
stappen duidelijk onthouden. * In Asse werd vanuit WWPA (werkgroep welzijn en preventie Asse) een wandeling georganiseerd 
op 11/10 waarbij de deelnemers aan 10 haltes konden stilstaan bij de 10 stappen van fit in je hoofd (aan de hand van de 
geestelijke gezondheidsrally). Bij elke halte stond een organisatie van Asse die kon bijdragen aan het verhogen van de 
veerkracht van de deelnemers. Aan de hand van doe- en denkopdrachten konden de wandelaars elke stap beter leren kennen. * 
Op 21 en 22/11 werd een gezondheidsweekend georganiseerd in Herne door het lokaal bestuur, waar de rally ook gebruikt werd. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterktes: * Met de Geestelijke Gezondheidsrally kunnen we op een speelse manier Fit in je Hoofd promoten. Deelnemers doen 
actief mee aan elke stap, waardoor we het taboe daadwerkelijk doorbreken. De denk- en doevragen zijn zeer toegankelijk, voor 
zowel ouderen als jongeren. * Een rally als concept gebruiken voor dit thema is tamelijk vernieuwend en ideaal om elke stap uit te 
leggen. * Er kunnen veel lokale partners worden betrokken.  * Een groter draagvlak van plaatselijke hulporganisaties kunnen het 
concept verrijken en tastbaarder maken voor deelnemers. Zo weten mensen ook waar ze hulp kunnen zoeken. 

Het concept biedt de mogelijkheid om in combinatie met andere 
werkgebieden of einddoelgroepen gebruikt te worden. 

/ 

 
 
2015 - SP - Zilverwijzer Operationele doelstelling: AF SP 4 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Senioren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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 vindt zowel als traject, als in eenmalige sessies 
plaats. Logo Zenneland ondersteunt op maat wanneer een partner met dit project aan de slag gaat. 

Evaluatie:  * Sessie "Oud is niet out" in het LDC Paviljoentje in Sint-Pieters-Leeuw op 26/02/2015: 10 deelnemers. Sessie "de 
boog kan niet altijd gespannen staan" in LDC Paviljoentje in Sint-Pieters-Leeuw op 26/03/2015: 16 deelnemers. Sessie "Geven 
en nemen" in LCD Negenhof (St-P-Leeuw) 08/06/2015 was ingepland maar afgelast wegen te weinig inschrijvingen.  Al deze 
sessies gebeurden i.s.m. Liberale mutualiteit Brabant.  * Een traject van verschillende sessies was voorzien in het najaar in 
Roosdaal, maar eveneens wegens te weinig inschrijvingen geannuleerd. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte * Uit de evaluatie blijkt dat de inhoud aansluit bij de verwachtingen van de deelnemers en ze met de aanboden info aan 
slag gaan in hun dagelijks leven.  Hindernis * Wanneer niet in een bestaande groep wordt gewerkt, is het moeilijk om rond dit 
onderwerp een nieuwe groep samen te brengen. 

* Promotiemateriaal meer divers, zodat meer op maat kan 
worden gewerkt.  * De methodiek heeft nood aan meer 
vrijheidsgraden (qua vorm en werkmiddelen) om te passen bij 
de specifieke groep en lesgeversstijl. 

/ 

  
 

2015 - 2016 - TAD - Leerlingenbevraging 'Help, ik moet 
gelukkig zijn' 

Operationele doelstelling: AF TAD 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Kinderen 6 tot 12 jarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Setting/context:  Onderwijs, Thuismilieu Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Vanuit de preventiewerking TAD voor de hele provincie Vlaams-Brabant kwam de nood om een bevraging te 
houden bij alle leerlingen uit het basisonderwijs. Zo werd in navolging van de leerlingenbevraging in Lier een gelijkaardige 
bevraging opgesteld. Deze werd met medewerking van de CLB's en de scholen afgenomen in het najaar van 2015. De 
verwerking en communicatie van de resultaten gebeurt in maart 2016. 

Evaluatie:  Gemeenten uit onze regio die deelnemen: Ternat, Roosdaal, Vilvoorde, Wemmel, Kraainem, Wezembeek-Oppem, 
Drogenbos en Linkebeek. We hebben het voorgesteld op ons halfjaarlijks CLB-overleg. Hierdoor waren ook nog de CLB's van 
Vilvoorde overtuigd om hun scholen te laten deelnemen. Het voorlopige verslag van de bevraging vindt u in bijlage. Het verslag 
wordt continu bijgewerkt, dus dit is zeker niet de definitieve versie. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Hindernis: scholen overtuigen om opnieuw een bevraging in te vullen (bij een aantal gebeurde het zelfs nog handmatig). Sterkte: 
thema sprak velen wel aan, waardoor het overtuigde om deel te nemen. 

middelen om het ruimer en op grotere schaal te kunnen 
aanbieden en verwerken. 

/ 
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TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGSPREVENTIE 
 
2015 - TAD - Rookstoptrajecten voor algemene bevolking 
via lokale besturen 

Operationele doelstelling: AF TAD 9 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Rokers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Het begeleiden en ondersteunen van lokale besturen vanuit Logo Zenneland van rookstoptrajecten voor de 
algemene bevolking. Dit kan zowel gaan van infosessies, voorbereidende sessies naar rookstopbegeleiding en effectieve 
rookstopbegeleiding. Deze rookstoptrajecten passen binnen de initiatieven die een lokaal bestuur neemt om invulling te geven 
aan het gemeentelijk gezondheidsbeleid. 

Evaluatie:  In Roosdaal en Steenokkerzeel werd de begeleiding in het najaar van 2014 opgestart en eindigde in het voorjaar van 
2015. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

* hindernis: We merken dat het niet evident is om een groep mensen bij elkaar te krijgen die het rookstoptraject wil doorlopen.  * 
sterkte: Eens een groep wel gevormd is, biedt dit versterking bij de ondersteuning en het verdere verloop. 

Zelfde richtlijnen en voorwaarden voor de tabakologen die 
groepen begeleiden in Vlaanderen. Is in de loop van 2015 tot 
stand gekomen en kan gebruikt worden. 

/ 

 
2015 - TAD - Rookstopbegeleiding naar specifieke 
doelgroepen 

Operationele doelstelling: AF TAD 3 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Etnisch culturele minderheden, Groepen met 
lagere SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Rookstop bij kwetsbare doelgroepen is een belangrijk uitdaging voor Logo Zenneland en de partners waarmee we 
samenwerken.  Logo Zenneland versterkt hierom o.a. de samenwerking met het wijkgezondheidscentrum De Vaart in Vilvoorde. 
Ook bij de OCMW's wordt bekeken of het aanbod 'Uitgerookt' een plaats kan vinden. Het blijkt echter geen evidentie te zijn 
genoeg mensen bij elkaar te brengen voor een volledig traject. 

Evaluatie:  * Er is een rookstoptraject van start gegaan in het WGC. Dit was een eerste kennismaking van het cliënteel met een 
activiteit rond gezondheidspromotie in het WGC. Hier werd vastgesteld dat het niet evident is om mensen naar deze 
groepsactiviteiten te krijgen.  Zeker het thema 'rookstop' is geen makkelijk thema. Het cliënteel is over het algemeen niet bezig 
met stoppen met roken.  Daarom zijn we op dit moment bezig met het uitwerken van laagdrempelige activiteiten rond gezonde 
voeding. We hopen met dit thema de cliënten vertrouwd te maken met de bijeenkomsten die in het WGC georganiseerd worden. 
In de wachtkamer van het WGC te Vilvoorde werd wel sensibiliserend en informatief materiaal rond rookstop, zoals banners, 
elektrokoffers enzovoort gebruikt.  * Er werd in het najaar overleg gepland met buurtwerk en OCMW Asse voor een 
rookstopbegeleiding voor hun cliënteel. Deze begeleiding zelf zal in januari 2016 van start gaan. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Hindernis: * In het wijkgezondheidscentrum is het moeilijk om de mensen bij elkaar te krijgen. Rookstopbegeleiding blijkt een te 
hoge drempel om aan sensibilisering te werken voor deze doelgroep.  * De kostprijs voor de begeleiding van de tussenliggende 
sessies kan drempel betekenen voor de lokale partner die een Uitgerookt-traject wil opzetten. 

/ / 

 
2015 - TAD - Rookstoptrajecten voor werkende bevolking Operationele doelstelling: AF TAD 4 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Rokers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Setting/context:  Werk Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Logo Zenneland ondersteunt en begeleidt initiatieven ter preventie van roken voor de werkende bevolking. De 
ondersteuning bestaat o.a. door de disseminatie van het ondersteuningsmateriaal, het mee zoeken naar een tabakoloog, ... 

Evaluatie:  Op volgende plaatsen werd initiatief genomen om een rookstoptraject op te starten. Er ging minimaal een 
startinfosessie door.  MS-centrum Melsbroek: infomomenten voor personeel en patiënten voorjaar - Personeel Opwijk: start 
maandag 2 maart - afgerond in december. - Canon Diegem: infoaanvraag. Uiteindelijk geen sessie doorgegaan.  - Personeel 
Ternat: gestart in het najaar van 2014, afgerond voorjaar 2015 - Colruyt Halle: infosessie geweest 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: Het is positief dat er nog steeds werkgevers zijn die het belang ervan inzien om een rookstop voor hun werknemers aan 
te bieden. Dit wordt ook vaak gekoppeld aan een aanpassing van hun rookbeleid in het bedrijf.  Hindernis: De keuzes of een 
rooktstoptraject binnen of buiten de uren kan is voor de directie niet steeds evident, ook naar terugbetaling, verplichting. Er moet 
ook rekening worden gehouden met hoe de niet-rokers hiernaar kijken. 

/ De werkomgeving in de profit-sector wordt steeds 
internationaler. Meertalig aanbod kan de drempel verlagen om 
een initiatief te nemen. 
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2015 - TAD - Werelddag zonder tabak Operationele doelstelling: AF TAD 8 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, Rokers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Setting/context:  Lokale gemeenschap, Vrije tijd Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Logo Zenneland streeft ernaar elk jaar de Werelddag zonder tabak onder de aandacht te brengen. In de meeste 
gevallen wordt er materiaal en het vaste thema aangereikt door partnerorganisaties en de Nationale coalitie tegen tabak. In 2015 
wordt het rookverbod in de cafés in de kijker gezet. 

Evaluatie:  

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

* Sterkte is als er een Vlaams gedragen thema is dat kan gebruikt worden. * Hindernis: Vaak weten we vrij laat welk thema er 
komt en of er materiaal beschikbaar zal zijn. 

/ / 

 
2015 - TAD - Regionaal overleg Tabak, alcohol en drugs 
(HaVi) 

Operationele doelstelling: AF GEN 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Lokale gemeenschap, Niet-residentiële zorg- 
en welzijnssector 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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. 

Evaluatie:  De havi-overlegmomenten werkingsjaar 2015 zijn doorgegaan op 23 maart, 9 juni, 15 september en 7 december. 
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 gebeurde bij 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 dat 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. 

 
2015 - TAD - Ondersteuning initiatieven preventie TAD in 
de gezondheids- en welzijnssector 

Operationele doelstelling: AF TAD 6 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, De werkende bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap, Niet-residentiële zorg- en welzijnssector, 
Residentiële zorg- en welzijnssector 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Verschillende lokale partners nemen op projectdagen, opendeurdagen, ... initiatieven waar verschillende 
gezondheidsthema's onder de aandacht worden gebracht. Vaak is preventie van tabak hier een onderdeel van. 

Evaluatie:  * Ondersteuning van infostand op het 'Geefplein' te Vilvoorde op 9 mei 2015.  * Wijkgezondheidscentrum De Vaart in 
Vilvoorde ontleent verschillende materialen rond rookstop voor hun opendeurdag op 18 september 2015.  * I.k.v. de actiedag op 
14 mei 2015 '1000km tegen kanker' ontleent Dilbeek heel wat materialen. Zo stellen we ook de tent van Vlaanderen stopt met 
roken op met de bijhorende materialen. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: Partners als lokale besturen kennen onze projecten, methodieken en materialen en vragen regelmatig ondersteuning 
voor hun eigen initiatieven. Zo verkrijgen we een ruimere bekendheid bij andere specifieke partners op het terrein van gezondheid 
en welzijn. 

Meer concreet aanbod passend bij de gezondheids- en 
welzijnssector zou het bereik van deze sector verbreden. 

/ 
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2015 - TAD - Lokale (inter)gemeentelijke projecten o.a. Nog 
Tijd Zat 

Operationele doelstelling: AF TAD 9 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, De werkende bevolking, 
Jongeren 18 tot 25 jarigen, Kinderen 12 tot 18 jarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Logo Zenneland ondersteunt en inspireert lokale (inter)gemeentelijke projecten rond tabak, alcohol en drugs.  In 
Asse, Dilbeek, Vilvoorde en Roosdaal zijn er reeds een bestaande werkgroepen, waarin er samenwerking is tussen verschillende 
partners: politie, scholen, CLB's, CGG, JAC, gemeente, jeugddienst, Logo, CAW. 

Evaluatie:  * Vanuit de werkgroep van Dilbeek (Nog tijd zat) werd een sensibiliseringscampagne met affiches, stickers, 
spandoek, tattoo's georganiseerd voor jongeren. Naar de ouders werd de flyer met tips en wist-je datjes verspreid (jawel, je staat 
model). * In Asse lag de focus meer op geestelijke gezondheid (te gekke wandeling op 11 oktober - zie project SP). * In Vilvoorde 
zal er actie volgen uit de werkgroep in 2016. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: Samenbrengen van de juiste partners zorgt ervoor dat er een nauwe samenwerking is naar de specifieke doelgroepen. 
Het warm water hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden, er bestaat al heel veel. Door de ervaring en kennis van verschillende 
partners te bundelen, kunnen de bestaande initiatieven versterkt worden en de krachten gebundeld. Hindernis: Met vele mensen 
en partners aan tafel zitten, vertraagt een stuk de werking. Best is dat er subgroepen worden gestart om concrete plannen uit te 
werken. 

/ / 

 
2015 - TAD - Initiatieven in scholen met het oog op 
preventie van Tabak, alcohol en drugs 

Operationele doelstelling: AF TAD 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken 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:  Logo Zenneland ondersteunt en inspireert de scholen rond het opzetten van initiatieven om te werken rond de 
preventie van TAD. Vaak gebeurt dit in samenwerking met de lokale preventiewerkers, de lokale besturen en de CLB's. Door 
middel van onder andere het scholenaanbod kunnen scholen een keuze maken uit het preventieaanbod. Maar ook nieuwe 
initiatieven worden ondersteund. 

Evaluatie:  Wedstrijd rookvrije klassen wordt via het scholenaanbod bekend gemaakt. Dit schooljaar (2014 2015) waren er 2 
scholen ingeschreven (GTSM Merchtem en SIGO Lennik). Omdat we merken dat dit project aan populariteit verliest, proberen we 
vooral de focus te leggen op nieuwe initiatieven.  Gezondheidsdagen, preventiedagen, MEGA-projecten. Dit schooljaar zijn 
dergelijk initiatieven al doorgegaan in Sint-Pieters-Leeuw, Gooik, Zaventem, Lennik, Roosdaal, Dilbeek. Dit gebeurt vaak i.s.m. de 
lokale besturen en de lokale preventiewerkers. We ondersteunen met materiaal en zoeken mee naar sprekers en zorgen voor 
organisatorische ondersteuning. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkes: We kunnen inspelen op specifieke vragen van scholen. De afstemming met het lokaal bestuur en de lokale 
preventiewerker is een grote meerwaarde. Hindernissen: Het is niet altijd evident om scholen te overtuigen om de bestaande 
methodieken die Logo aanbiedt te gebruiken. Dit is sterk afhankelijk van de partners waarmee de school samenwerkt en in 
hoeverre deze een link hebben met het Logo. 

Bij de uitwerking van methodieken meer koppeling maken 
tussen TAD en Geestelijke gezondheid. 

/ 

 
2015 - TAD - Als kleine kinderen groot worden Operationele doelstelling: AF TAD 2 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Kinderen 12 tot 18 jarigen, Volwassenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Setting/context:  Thuismilieu, Vrije tijd Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Ondersteunen van de organisatie en omkadering van de vorming 'Als kleine kinderen groot worden'. Deze 
methodiek werd ontwikkeld door VAD en wordt gegeven door opgeleide preventiewerkers van het CGG. 

Evaluatie:  In het voorjaar is in de gemeente Herne (in het kader van de informatieavonden opvoeding van Huis van het kind 
Pajottenland) de vorming doorgegaan. In totaal waren er 20 geïnteresseerden aanwezig.  In de week van de Opvoeding gaat het 
door in de gemeente Opwijk. Deze is jammer genoeg door onvoldoende inschrijvingen niet kunnen doorgaan. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkes:  * Door de kleine groep kan er heel interactief gewerkt worden (maar hierdoor ook beperkt bij grotere interesse) * Goede 
afstemming en samenwerking met CGG. Hindernis:  * Toepasbaar op verschillende thema's (is wel een sterkte) maar aansluiting 
met het thema gamen zou een meerwaarde zijn. Hieraan werd vanaf het najaar 2015 wel tegemoet gekomen. 

/ / 

 
 

2015 - TAD - Gat in de haag Operationele doelstelling: AF TAD 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Kinderen 3 tot 6 jarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Setting/context:  Onderwijs Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Disseminatie van het pakket Gat in de haag. Deze methodiek werkt naar het verhogen van sociale vaardigheden 
bij kleuters. Dit pakket werd ontwikkeld door De Sleutel. Logo Zenneland leent het pakket uit aan scholen die interesse hebben 
om dit op termijn zelf aan te kopen en hier kennis mee willen maken. CLB's worden op de hoogte gehouden tussentijds of op 
overleg. 

Evaluatie:  Op 27 februari 2015 organiseerden we een vorming voor alle kleuterleerkrachten van de regio Zenneland. Deze 
vorming werd gegeven door De Sleutel en ging door in het PIVO (Relegem). Er waren 25 deelnemers (maximaal aantal 
inschrijvingen). De aangekochte pakketten werden intussen ontleend door verschillende kleuterscholen, die het met veel 
enthousiasme gebruiken.  - BS Karamba in Ramsdonk - BS De Bijtjes Liedekerke - BS De Leertuin Meise - CLB VGC 
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Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: Kant en klaar en heel attractief pakket op maat van de doelgroep kleuters. Hindernis: Kostprijs van het pakket als de 
school het zelf wil aankopen. 

De figuren die in de boeken worden gebruikt ook dadelijk mee 
aanbieden als handpoppen (tegen haalbare prijs). 

/ 

 
2015 - 2016 - TAD - Lokale monitor Horeca Operationele doelstelling: AF TAD 7 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Kinderen 12 tot 18 jarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Setting/context:  Lokale gemeenschap, Vrije tijd Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  VAD ging op zoek naar steden en gemeenten die in het kader van een nieuw project rond sensibilisering over de 
leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol aan minderjarigen interesse hebben om de lokale monitor(s) voor de detailhandel 
en/of horeca uit te voeren. De resultaten zullen gebruikt worden als nulmeting om in de toekomst de inspanningen naar deze 
sectoren op Vlaams niveau te kunnen evalueren. 

Evaluatie:  Logo Zenneland ondersteunde dit pilootproject door in een aantal gemeenten van de regio de lokale monitor te laten 
doorgaan. In Dilbeek gebeurde de lokale monitor in juli 2015, in Wemmel in het najaar 2015. In Herne werd de lokale monitor 
gehouden in februari 2016. Ook de faciliteitengemeentes Drogenbos en Linkebeek zouden in het voorjaar de monitor uitvoeren. 
Dit gebeurt in zeer nauwe samenwerking met de intergemeentelijke preventiewerkers.  Het rapport voor de gemeente Dilbeek kan 
u in bijlage vinden. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

sterkte: zeer nauwe samenwerking tussen gemeente (lokale economie), preventiewerkers en CGG hindernis: moeilijk om 
jongeren te vinden die zich voor het project willen engageren. Ook administratief moeilijk, omdat ouders moeten betrokken 
worden, papieren in orde brengen zoals bv. verzekeringen, vergoedingen... 

/ / 

 

VALPREVENTIE 
  
2015 - V - BOEBS Operationele doelstelling: AF V 4 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Senioren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap, Niet-residentiële zorg- en welzijnssector, 
Thuismilieu, Vrije tijd 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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. 

Evaluatie:  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. 

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. 

/ / 

 
2015 - V - Week van de valpreventie Operationele doelstelling: AF V 3 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, Senioren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap, Niet-residentiële zorg- en welzijnssector, 
Residentiële zorg- en welzijnssector, Thuismilieu 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Voor de vierde keer wordt de week van de valpreventie georganiseerd, met de focus op medicatie, in het 
bijzonder slaapmedicatie. In heel Vlaanderen en Brussel gaan we opnieuw proberen om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren 
rond vallen, met als slogan: Van slaappillen kan je vallen. 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. 

Evaluatie:  In de week van de valpreventie werden allerhande activiteiten georganiseerd (zie bijgevoegd document voor 
deelnemende organisaties). Maar ook buiten de week waren er nog veel activiteiten in hetzelfde thema. Zo werd in Bever een 
infoavond met Kris Baert georganiseerd, waar hij zijn biografie vertelde over zijn slaapmedicatieverslaving. Ook werd in het najaar 
het toneel Trap niet in de val gespeeld in Steenokkerzeel. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterktes: * 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 van een zo een aantrekkelijke en makkelijk bruikbaar pakket aan te bieden, is 
dat 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 
 
2015 - VB - 10.000 stappen in de gemeente, ocmw, ... Operationele doelstelling: AF VB 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Lokale gemeenschap, Residentiële zorg- en 
welzijnssector, Vrije tijd 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Het 10.000 stappenproject wordt verder uitgedragen door de lokale besturen. Zij bieden stappentellers 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). 

Evaluatie:  Verschillende lokale besturen (of organisaties binnen LB's) gingen met het project aan de slag.  * Affligem: Dauwtrip 
met stappentellers, Affligem: tijdens de beurs creatief tegen armoede werden er stappentellers aangeboden om een parcour uit te 
proberen. * Beersel: 'vergeten' trage wandelwegen met stappentellers en fairtrade ontbijt * Asse: te gek wandeling op 11/11 waar 
de stappentellers en het project 10000stappen onderdeel was van een groter geheel.  * Andere organisaties: WZC Atrium 
(Kraainem)- bewoners, Centrum voor Basiseducatie - Open School Halle/Vilvoorde 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

* Hindernissen: Bij sommige evenementen 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. * Sterkte: Materialen zoals affiches, folders, banners, 
spandoek, ... zijn nu nog voorradig bij Logo Zenneland en dit is een meerwaarde voor de gemeenten die dit materiaal dan gratis 
ontvangen. Als deze uitgeput zijn, zal de ondersteuning nog gebeuren, maar minder met de extra's van tastbare 
ondersteuningsmiddelen. 

* Materialen up-to-date houden * Enkel digitale materialen aanbieden vormt vaak een drempel 
tot deelname. Bij uitwerken van projecten wordt best ook 
budgettair voldoende rekening gehouden met de nodige 
aanmaak van tastbare materialen. 

 
2015 - VB - 10.000 stappen op het werk (focus 
onderwijssetting) 

Operationele doelstelling: AF VB 3 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  De werkende bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Setting/context:  Onderwijs, Werk Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Logo Zenneland ondersteunt organisaties, bedrijven, ... die inzetten op 10.000 stappen voor het personeel.  
Vooral in de setting onderwijs had dit succes. Verschillende scholen en een CLB gingen de uitdaging aan. Dit werd mee 
gestimuleerd doordat we dit project ook opnamen in ons aanbod 'Gezonde School' 

Evaluatie:  Deelname: directie en leerkrachten van de basisschool De Oester (Oetingen), basisschool De Klimop (Lembeek), 
secundaire school St. Jozef (Ternat), Basisschool St. Rochus (Halle), KTA Campus De Brug (Vilvoorde), Basisschool De 
Droomgaard (St.-Katharina-Lombeek), Heilig Hart & College (Halle). Ook VCLB Ninove heeft het 10.000 stappenproject voor het 
eigen personeel uitgewerkt. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

* Sterktes: Zeker een eerste aanzet tot gedragsverandering. Competitie schept groepssfeer en dynamiek. Nadat directie hun fiat 
geeft, er is vaak een trekker binnen het personeel, die verder het personeel  ingelicht, zodat het project kan worden opgestart. 
Zo'n interne trekker is noodzakelijk om dit vlot te laten verlopen. * Hindernissen: Door het veelvuldige gebruik zijn stappentellers 
op termijn niet altijd even betrouwbaar. De stappentellers in de uitleen worden intensief gebruikt. Inzetten op apps kunnen een 
oplossing bieden (ook qua kost voor de vervanging van kapotte stappentellers). De online tool blijft een drempel om te gebruiken. 
Vaak wordt na een kennismaking met de het project gekozen om te registreren op papier. De online-tool, en de meerwaarde 
ervan, wordt soms later 'ontdekt' bv. bij een tweede deelname aan het project.  Ook hier kan een doorgedreven digitalisering van 
de online-tool tot een handige app een meerwaarde bieden. 

* Blijven vernieuwen en up tot date houden is noodzakelijk 
willen we meedraaien in de bedrijfswereld. * De registratietool 
als bruikbare toegankelijke app ombouwen. 

* Bedrijven worden steeds vaker internationaal. 10000stappen 
is een heel laagdrempelig en cultuurneutraal project. De 
ondersteuningsmiddelen aanbieden in meerdere talen (o.a. 
Frans/Engels) zou de toegankelijkheid in de bedrijfssector sterk 
vergroten. Momenteel ligt hier nog een enorm potentieel. 

 
2015 - VB - Gezond komen eten (workshops, infosessies, 
...) 

Operationele doelstelling: AF VB 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, Kinderen 12 tot 18 jarigen, 
Kinderen 6 tot 12 jarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Logo Zenneland ondersteunt de partners met bijpassende ondersteuningsmiddelen, advies bij de communicatie 
en het zoeken van opgeleide sprekers. We stimuleren de lokale besturen om dit mee op te nemen in het groter geheel van de 
'Gezonde Gemeente-methodiek'.  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 deze info én ervaring worden doorgegeven, aansluitend bij de tips op papier, die bruikbaar zijn in het dagelijks 
leven. 

Evaluatie:  * Alternatief broodbeleg voor ouders en hun kinderen - vond plaats in kader van de opvoedingsweek in Opwijk (13 
mei) * Alternatief broodbeleg voor ouders en hun kinderen - sessie a. voor tieners - sessie b. kinderen 6 tot 11 jaar - vond plaats 
tijdens de opvoedingsbrunch op 24 mei georganiseerd door de gemeenten Galmaarden, Herne, Bever, Pepingen, Gooik en 
Lennik. * 'Fruit in het park' te Liedekerke - aanbod van gezonde tussendoortjes aan kindjes van 15 tot 30 maanden.  * 
Kookworkshop budgetvriendelijk koken in Overijse ism OCMW Overijse en Arche'duc.  * In Gooik werden 3 sessies 
georganiseerd voor verzorgenden van de Landelijke Thuiszorg ivm koken voor mensen met diabetes (20/10 en 29/10 2x).  * In 
Opwijk werd er op 14/11 budgetvriendelijk gekookt. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

* Sterkte: combinatie van theorie en praktijk. Op maat van de organisatie.  * Aandachtspunt: Het omgaan met het basismateriaal, 
volgens telkens een specifieke doelgroep vraagt van de lesgever telkens een zekere inspanning. 

/ / 
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2015 - VB - Aandacht voor Gezonde Voeding en Beweging 
in de gezondheids- en welzijnssector 

Operationele doelstelling: AF VB 6 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, De werkende bevolking, 
Groepen met lagere SES, Kinderen 6 tot 12 jarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Logo Zenneland neemt verschillende initiatieven op vraag van of i.s.m. gezondheids- en welzijnspartners. De 
vragen en doelgroepen zijn vrij divers. We ondersteunen op maat met methodieken en ondersteuningsmiddelen die passend zijn.  
Oa. doelgroepen als kansengroepen, jongeren, bewoners binnen een psychiatrisch ziekenhuis komen aan bod ... 

Evaluatie:  Logo Zenneland werkte samen i.k.v. volgende acties en initiatieven: * In Meise werd een workshop voor jongeren 
georganiseerd i.s.m. het CAW Halle/Vilvoorde (meer specifiek: BIZZ) en het OCMW * In het Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius 
in Grimbergen stond de jaarlijkse gezondheidsweek o.a. in het teken van gezonde voeding en preventie van sedentair gedrag.  * 
Het WGC De Vaart in Vilvoorde nam verschillende kleine acties rond gezonde voeding.  * De gezonde en budgetvriendelijke 
winkelkar stond in 2015 in Asse (Dag tegen armoede), Affligem (beurs creatief tegen armoede), in vzw Pluspunt (sociale 
economie) * Workshops gingen door in vzw Pluspunt (sociale economie) en Galmaarden. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: Deze setting is vaak al overtuigd van het belang van gezondheid. Er is dan ook vaak een grote motivatie om aandacht te 
besteden aan preventie. 

* De bestaande ondersteuningsmiddelen rond dit thema zijn 
mogelijk te gebruiken binnen deze specifieke setting, echter de 
manier van implementatie vraagt de nodige aandacht. Een 
specifieke methodiek of ondersteuningsmiddelen voor deze 
doelgroep zou wel een meerwaarde zijn.   * Een 
kadermethodiek gericht op de zorg- en gezondheidssector zou 
een goede kapstok zijn verschillende methodieken en 
materialen in onder te brengen. 

Preventie in de gezondheids- en welzijnssector heeft vaak 
aandacht voor verschillende thema's. Een specifieke focus op 
zorg met een bijpassende kadermethodiek zou een 
meerwaarde bieden. 

 

2015 - VB - Gezond opgroeien Operationele doelstelling: AF VB 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Volwassenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Gezond opgroeien is een infosessie voor ouders en opvoeders over het thema voeding en beweging. Wat als je 
kind geen groenten lust. Hoe zou je het toch kunnen overtuigen? Zijn fruitsap en chocolademelk gezond? Moet het bord altijd 
leeg? Je kind houdt niet van sporten, moet je het toch verplichten? Wat zijn goede afspraken over televisie- en computertijd? 
Logo Zenneland ondersteunt bij de omkadering en het zoeken van spreker. 

Evaluatie:  De infosessie werd aangevraagd door WGC De Vaart in Vilvoorde maar ging niet door wegens te weinig 
inschrijvingen. De infosessie op het OCMW in Overijse ism Arche'duc (oktober 2015) ging wel door.  Om de infosessie 
professioneel te laten verlopen hebben we de train-de-trainer gegeven door VIGeZ gepromoot bij onze lesgeverspool en diëtisten 
uit de regio. Twee diëtisten uit onze regio hebben de opleiding gevolgd. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Hindernis: Het is niet altijd duidelijk via welke weg dit project het beste ingang kan vinden, gezien de doelgroep (ouders) met 
verschillende partners in contact komt. Anderzijds biedt dit, waar het wel lukt, opportuniteiten om lokale partners te laten samen 
werken. 

Momenteel wordt het beeld van gezond opvoeden gebruikt. Er 
is nood aan een specifiek beeld voor 'gezond opgroeien' of een 
stroomlijning in gebruik van de materialen (bv. alles onder de 
noemer 'gezond opvoeden'). Op die manier wordt verwarring 
voorkomen. 

Meer koppeling aan de kadermethodiek gezonde gemeente. Dit 
biedt mogelijkheden i.k.v. het aanbod voor de Huizen van het 
Kind. 

 

2015 - VB - Gezondheidsrally algemene bevolking Operationele doelstelling: AF VB 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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 biedt de pancartes aan met 
verschillende vragen en de nodige ondersteuningsmiddelen om het geheel te omkaderen. 

Evaluatie:  * OCMW Galmaarden heeft het charter van gezonde gemeente ondertekend en heeft bij de opening van het nieuwe 
gebouw 'gezondheid' in de kijker gezet: ze bieden een gezondheidsrally aan doorheen en rond de nieuwe huisvesting. * Opwijk: 
tijdens de familiepicknick biedt de gemeente de kinderen een gezondheidsrally aan. * Roosdaal: tijdens de wandeling 'kom op 
tegen kanker' wordt een gezondheidsrally aangeboden. * In Affligem werd de gezondheidsrally aangeboden tijdens de jobbeurs. * 
vzw Zonnelied te Roosdaal heeft de rally aangeboden aan hun personeel tijdens een themaweek rond gezonde voeding. * 
OCMW en gemeente Herne hebben een gezondheidsrally aangeboden aan de bezoekers van het gezondheidsweekend. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

* Sterkte: De gezondheidsrally is een laagdrempelige en haalbare actie voor gemeenten of organisaties. Het is vaak ook 
inpasbaar in een grotere actie (bv. een wandeling). 

/ / 
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2014 - 2015 - VB - Actieve Kinderopvang (Pilootproject) Operationele doelstelling: AF VB 2 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Kinderen 3 tot 6 jarigen, Kinderen 6 tot 12 
jarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Setting/context:  Onderwijs Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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. 

Evaluatie:  * Er wordt een projectgroep opgericht waarin LZ vertegenwoordigd is (start 2014) en er zijn focusgroepen doorgaan 
(2014). * In 2015 gebeurde de rekrutering van deelnemende scholen/IBO's/lokaal buurtgerichte kinderopvang o.a. via de CLB's. * 
Voor Logo Zenneland neemt één school (Prinsenhof Grimbergen) deel aan dit pilootproject en werd door het Logo ondersteund 
hierin.  Najaar 2015 is er overleg geweest met verschillende vormingscentra om na te gaan wie de vorming kan organiseren bij de 
implementatie in 2016 (zie project 2016).  * Bij de implementatie zullen ook de lokale besturen een belangrijke rol spelen in het 
faciliteren en ondersteunen van vormingen als deze regionaal/lokaal gebeuren. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Cfr bevindingen van het pilootproject (Vlaams opgevolgd door VIGeZ).  Lokaal nog niet van toepassing aangezien nog in 
pilootfase. 

Cfr bevindingen van het pilootproject (Vlaams opgevolgd door 
VIGeZ en projectgroep). 

Bij de creatie van een pilootproject is een goede afstemming 
nodig tussen de Vlaamse projectontwikkelaar en het Logo als 
disseminator. Van bij aanvang (uitwerking van de materialen tot 
disseminatie en gebruik) is een co-creatie met alle betrokken 
partners in het traject belangrijk. 

 
 

2015 - VB - Intervisie met diëtistenpool Operationele doelstelling: AF VB 6 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Niet-residentiële zorg- en welzijnssector Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Logo Zenneland heeft een pool van diëtisten. Deze fungeren als lesgevers voor workshops en hebben één of 
meerdere opleidingen gevolgd die betrekking hebben op één of meerdere van onze methodieken uit ons aanbod. Daarnaast 
willen we onze pools motiveren om ook in hun dagdagelijkse werking ambassadeur te zijn voor preventie.  Logo Zenneland wil 
deze mensen samenbrengen om informatie uit te wisselen, samenwerking in de toekomst te bespreken en een leerrijke workshop 
aan te bieden. 

Evaluatie:  De intervisiedag werd georganiseerd op donderdag 3 december 2015 in de voormiddag. Er was ruimte voor 
uitwisseling, bespreking van het de werking en het aanbod vanuit het Logo en het maken van afspraken voor verdere 
samenwerking. Daarnaast was er een workshop 'mindfull eating' gegeven door Caroline Baerten. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Een samenwerking bestaat uit een wisselwerking tussen de verschillende partijen. De mogelijkheid om ervaringen te kunnen 
uitwisselen werd positief ervaren. De aansluitende workshop werd als een meerwaarde gezien. De aangeboden info kan de 
workshops in de toekomst verrijken. 

/ / 

 
 

2015 - VB - Pluk de dag Operationele doelstelling: AF VB 5 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  ‘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). 

Evaluatie:  In 2015 werd er in de gemeente Pepingen via 'Pluk de Dag' fruit bij hun inwoners en personeel aangeboden tijdens 
de gezondheidsmaanden. In het OCMW van Galmaarden werd er vanaf de opening van het nieuwe gebouw wekelijks fruit 
aangeboden aan de bezoekers en eigen personeel, en dit gedurende 2 maanden. Ook in Grimbergen vind je regelmatig een pluk 
de dag actie in het OCMW en op het gemeentehuis. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterktes: Zeer leuke laagdrempelige actie om mensen te sensibiliseren om fruit te eten. Zeer mooi materiaal. Makkelijk haalbaar 
voor de lokale besturen (quick win). 

/ / 
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2015 - VB - Winkeloefening algemene bevolking 
(volwassenen) 

Operationele doelstelling: AF VB 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Volwassenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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. 

Evaluatie:  * In Logo Zenneland is de winkeloefening voor volwassenen in 2015 3x doorgegaan in samenwerking met de Liberale 
Mutualiteit in Asse, Grimbergen en Steenokkerzeel (Melsbroek).  * I.k.v. de opvoedingsweek ging de winkeloefening ook door in 
Opwijk.  * Naar specifieke doelgroepen lage SES ging er ook een sessie door in Galmaarden (OCMW) en in Zellik (Pluspunt 
vzw). 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: De samenwerking met een bijkomende partner, hier de lokale afdeling van de mutualiteit versterkt de mogelijkheden tot 
disseminatie. 

/ / 

 
 

2014 - 2015 - VB - Gezondheidsbeleid op het werk (focus 
voeding) 

Operationele doelstelling: AF VB 3 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  De werkende bevolking, Volwassenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Setting/context:  Vrije tijd, Werk Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Bundeling van acties die passen binnen het gezondheidsbeleid op het werk. Dit kan gaan van kleinschalige tot 
grotere acties. Enkele voorbeelden: fruit op het werk, gezond vergaderen, aanbieden van water op elk moment, 
frisdrankautomaten, ... Logo Zenneland biedt verschillende materialen aan, adviseert en brengt lesgevers aan uit het netwerk. 

Evaluatie:  * 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. Het aanbieden van gratis water in de kantine is ondertussen een feit! (zie foto bij Meer info - 
documenten) * In 2015 wordt met Vlevico/Colruyt 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. In 2015 heeft 
een samenwerking geleid tot het laten plaatsvinden van een winkeloefening voor het personeel van de kantine (26/3/15), werd er 
gesensibiliseerd via materiaal zoals banners, flyers en een filmpje. Het aanbod van de kantine werd grondig doorgenomen, 
besproken en aangepast (23/4/15). 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: mogelijkheid om ondersteuning aan te bieden op maat. In grote bedrijven met een interne preventie/medische dienst, 
kunnen deze een trekkende rol opnemen.  Hindernis: het betrekken van de externe preventiediensten is geen evidentie gezien 
taakafbakening/rol op het terrein niet altijd duidelijk is. 

/ / 

 
 

2014 - 2015 - VB - Liever Actiever Operationele doelstelling: AF VB 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, Groepen met lagere SES, 
Senioren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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.  Logo Zenneland 
ondersteunt de gemeente Zemst, die een subsidie binnen haalde, bij de verschillende acties i.k.v. Liever Actiever. (De gebruikte 
ondersteuningsmiddelen zijn heel divers, en hierdoor niet apart aangegeven in deze rapportage. Het eindrapport van de 
gemeente Zemst geeft wel een uitgebreid overzicht van de gebruikte materialen en methodieken.) 

Evaluatie:  * 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. Logo Zenneland participeert in de Welzijnsraad die de acties mee 
voorbereidt en waar haalbaar ook op de acties zelf. * Het eindrapport van de gemeente Zemst is terug te vinden in Meer info - 
documenten. * De algemene evaluatie, opvolging en intervisie tussen de verschillende gemeenten wordt opgevolgd door VIGeZ 
(projecthouder van Liever Actiever) 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

* Sterkte: Extra stimulansen aan lokale besturen worden steeds geapprecieerd.  * Hindernis: De timing was voor de gemeenten 
zeer strak om alles tijdig ingediend te krijgen. Tussen de aankondiging en indienen was meer tijd nuttig geweest, zodat meerdere 
(kleine) gemeenten ook ruimte kunnen vinden om het volledige dossier door te nemen en een goed plan op te stellen. Het 
aanvraagformulier was bovendien niet echt toegankelijk voor gebruik. Bij de opvolging en verantwoording werd gesignaleerd dat 
de administratieve verwerking eenvoudiger kon. 

* Dit project zet net in op het zoeken naar nieuwe 
ondersteuningsmiddelen rond sedentair gedrag en beweging, 
dus de suggesties zullen uit de projecten zelf volgen.  * De 
ondersteuningsmiddelen ter begeleiding van de opvolging van 
het dossier kunnen meer op maat van de gemeente en minder 
planlast en efficiëntere terugkoppeling zou een meerwaarde 
zijn. 

* Er zijn van bij aanvang duidelijke afspraken nodig over de rol 
die elke speler heeft, wie welke communicatie 
doet(partnerorganisatie / disseminator). Dit vermijdt 
onduidelijkheid bij de lokale partner. Betrokkenheid van de 
dichtstbijzijnde regionale/lokale partner (hier het Logo) schept 
een meerwaarde en vertrouwen vanuit de partner t.o.v. het 
project. 
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2015 - VB - Uitleen Ondersteuningmiddelen V&B in 
Onderwijs 

Operationele doelstelling: AF VB 2 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Kinderen 12 tot 18 jarigen, Kinderen 3 tot 6 
jarigen, Kinderen 6 tot 12 jarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Setting/context:  Onderwijs Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Voor het thema voeding & beweging zijn er verschillende materialen die door scholen ontleend kunnen worden. 
Dit gaat van spelletjes, de electrokoffers, de plexi voedingsdriehoek, de gezondheidsrally,… Dit alles is opgelijst op de website 
van Logo Zenneland en kan ook worden teruggevonden in het scholenaanbod. Scholen komen dit rechtstreeks halen bij het 
Logo. De CLB's worden op geregelde basis op de hoogte gehouden van wat in hun scholen wordt ontleend.  Voor alle scholen en 
CLB's in de regio van Logo Zenneland is dit aanbod gratis. 

Evaluatie:  De uitleen van materialen gebeurt doorlopend. Een overzicht van de scholen en welk materiaal werd uitgeleend is 
terug te vinden bij Meer info - documenten. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: Scholen krijgen de kans om bestaande pakketten aan te vullen met materialen die aandacht hebben voor 
gezondheidsbevordering, of ze kunnen kennis maken met materialen voor ze zelf de investering doen om het materiaal voor hun 
eigen school aan te kopen. 

/ / 

 
 

2014 - 2015 - VB - Proefkampioen (schooljaar 2014-2015) Operationele doelstelling: AF VB 2 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Kinderen 3 tot 6 jarigen, Kinderen 6 tot 12 
jarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Setting/context:  Onderwijs Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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 (i.k.v. Flankerend Onderwijsbeleid), of 
rechtstreeks aan de scholen (met terugkoppeling van info naar de CLB's). Bekendmaking gebeurt via de reguliere kanalen, 
overleg en via het aanbod 'gezonde school'. 

Evaluatie:   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 

* Sterktes: 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.  Voor de verspreiding van het materiaal kunnen verschillende partners worden 
betrokken: Clb's, Lokale besturen, ... * Hindernissen: Het zelf moeten instaan voor groenten en fruit blijkt soms toch een drempel 
te zijn. Leerkrachten hebben weinig overschot in hun klasbudget! 

* Via andere kanalen een manier vinden voor gratis of 
financiële ondersteuning voor fruit en groenten. Eventueel via 
het fruitproject Tutti Frutti. 

/ 

 
 

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

Operationele doelstelling: AF VB 2 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Kinderen 12 tot 18 jarigen, Kinderen 3 tot 6 
jarigen, Kinderen 6 tot 12 jarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Setting/context:  Onderwijs Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  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 CLB-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). 

Evaluatie:  * 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. 
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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 die aansluiten bij de actuele 
leefwereld van kinderen en leerkrachten (digitaal, of te 
gebruiken via de digitale lesborden, ...) 

* Bij eventuele vernieuwing van materialen is betrokkenheid 
van zowel disseminator als eindgebruiker belangrijk van bij 
aanvang. Van bij de start de (manier van) implementatie en 
partners inschrijven in het projectplan is noodzakelijk. 

 

 
MEERDERE THEMA’s BINNEN EEN PROJECT 
 
2015 - V - GM - Hou jezelf en je huis jong en gezond Operationele doelstelling: AF GM BI 1, AF V 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Senioren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  In samenwerking met de interlokale vereniging regionaal woonbeleid en 4 gemeentebesturen en OCMW's 
(Affligem, Ternat, Roosdaal en Liedekerke) organiseerden we voor de 3de 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. 

Evaluatie:  Gedurende de twee namiddagen konden de mensen aan de hand van een carrousel doorschuiven in verschillende 
workshops. Zo konden ze van alle thema's wat meepikken. Het concept werd positief onthaald. Er was een heel nauwe en goeie 
samenwerking tussen de verschillende diensten en organisaties. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte : * Samenwerking tussen verschillende gemeentes en OCMW's is meerwaarde, naar bereik, middelen, etc. * Hindernis is 
datmensen van naburige gemeenten minder snel afzakken. 

* Naar de doelgroep senioren zouden ondersteuningsmiddelen 
met zowel linken naar valpreventie en gezond wonen nuttig 
zijn, rekening houdend met hun interesses en leefwereld. 

/ 

 
2015 - V - GM - Levenslang veilig en comfortabel wonen (in 
het Pajottenland) 

Operationele doelstelling: AF GM BI 1, AF V 1 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Senioren, Volwassenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Setting/context:  Eerstelijnsgezondheidszorg, Lokale 
gemeenschap, Niet-residentiële zorg- en welzijnssector, 
Thuismilieu 

Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  In samenwerking met woonwinkel 3wplus organiseerde Logo Zenneland in het Pajottenland (Bever, Galmaarden, 
Herne, Pepingen, Gooik en Lennik) voor de eerste keer namiddagen rond het thema 'Levenslang wonen'. Aan de hand van 
beweeginitiatie en interactieve presentaties proberen we de senioren tips en advies mee te geven rond valpreventie en een 
gezond binnenmilieu. 

Evaluatie:  * Op 9 november werd de eerste namiddag georganiseerd in Herne, voor de senioren van de gemeentes Bever, 
Galmaarden en Herne. Het was een leerrijke namiddag rond valpreventie en binnenmilieu in combinatie met tai chi activiteit.  * 
Ook in Pepingen op 19 november volgden we hetzelfde programma, voor de inwoners van Pepingen. * Op 26 november ging de 
laatste infonamiddag door voor de inwoners van Lennik en Gooik. Hier combineerden we dezelfde presentatie met een sessie 
zitgymnastiek. In totaal bereikten we ongeveer 45 senioren. 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

* Stertke: Samenwerking tussen verschillende partners als gemeentes, OCMW's, woonsconsulent is meerwaarde, naar bereik, 
middelen, etc.  * Hindernis: het is niet altijd evident om deze doelgroep te overtuigen naar intergemeentelijke acties te komen. 

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

/ 

 
2015 - OND/TO - Preventie- en gezondheidsdagen op 
school 

Operationele doelstelling: AF OND 

Resultaatgebied:  Disseminatie van methodieken Doelpubliek:  Kinderen 12 tot 18 jarigen, Kinderen 6 tot 12 
jarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Setting/context:  Onderwijs Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Scholen stellen i.k.v. specifiek preventie- en gezondheidsdagen of weken vaak de vraag naar ondersteuning en 
inspiratie. Dit kan themagebonden als thema-overschrijdend zijn. Waar mogelijk en/of relevant stimuleert het Logo om het CLB en 
schoolnabije partners (bv. lokale preventiewerkers, CGG's, ...) te betrekken. 

Evaluatie:  Logo Zenneland biedt informatie, dissemineert ondersteuningsmaterialen voor uitrollen van acties of projecten in het 
kader van een gezondheidsdag, preventiedag of gezondheidsweek (10.000 stappen, winkeloefening kieskeurig, infosessie tabak 
en drugs, ... Waar nodig wordt ook beroep gedaan op de sprekerspools. CLB's worden minimaal op de hoogte gehouden, waar 
haalbaar ook actief betrokken.  Volgende scholen hebben in 2015 via preventiedagen en -weken actief 
schoolgezondheidsinitiatieven uitgewerkt: Regina Caeli Dilbeek, groep van secundaire scholen in Asse, College Vilvoorde, Sint-
Jozef Ternat, IMI Roosdaal, De Brug Vilvoorde 
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Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterktes: * Vragen vanuit de scholen zijn zeer divers. In samenwerking met CLB, preventiewerkers of andere partners bieden we 
een antwoord op maat . Dit kan gaan van het uitlenen van materiaal, het voorzien van een lesgever, samenbrengen van partners 
tot het op maat aanpassen van ondersteuningsmiddelen. 

Om jongeren aan te spreken zijn actuele materialen of 
projecten nodig, aangeboden op een manier die past bij hun 
leefwereld. 

Blijvend inzetten op gezondheidsthema's voor jongeren vanuit 
de preventieinvalshoek is nodig. 

 
 

MEEWERKEN AAN METHODIEKONTWIKKELING 
 
2015 - OE - Meewerken aan de ontwikkeling en uitbouw van 
methodieken en acties 

Operationele doelstelling: AF OE 

Resultaatgebied:  Ontwikkeling van methodieken Doelpubliek:  Algemene bevolking, Jongeren, Kinderen 12 tot 
18 jarigen, Kinderen 3 tot 6 jarigen, Kinderen 6 tot 12 jarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Setting/context:  Lokale gemeenschap Subsidie:  Vlaams gereglementeerd 

Beschrijving:  Om blijvend partners te ondersteunen is er nood aan vernieuwing en actualisering van projecten en methodieken. 
Enerzijds startend vanuit een concept, anderzijds via de verdere uitbouw van een project dat ergens lokaal succes boekte. Door 
een samenwerking van lokale, regionale en bovenlokale partners worden nieuwe of bestaande methodieken uitgebouwd zodat 
deze bij alle Logo's in heel Vlaanderen in het aanbod kunnen worden opgenomen.        (Gezien de eigenheid van dit project 
werden geen bereik/adoptie en ondersteuningsmiddelen aangegeven) 

Evaluatie:  Logo Zenneland werkt in 2015 mee aan de opvolging of ontwikkeling van de volgende methodieken en acties: 
'Gezonde Gasten', 'Aktieve kinderopvang', 'Inspiratiegids kankeropsporing', 'Week van Gezond wonen 2015', 'Werkgroep 
Schoolfruit' 

Hindernissen en Sterktes Suggesties voor ondersteuningsmiddelen Suggesties voor aansluiting beleid 

Sterkte: Er kan vanuit de lokale ervaring i.k.v. gezondheidsbevordering en ziektepreventie insteek worden gegeven aan de 
ontwikkeling en het implementatieplan van methodieken en materialen. Dit zorgt voor een betere implementatie bij de uitrol van 
een project. 

/ * Blijvende betrokkenheid van, en rekening houden met de 
suggesties van 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.  * 
Een implementatieplan wordt best van bij aanvang 
meegenomen, als vast onderdeel in het brede projectplan. 
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LOKALE BESTUREN 
 

 
Thematisch 

    

Bevolkingsonderzoeken naar kanker van de baarmoederhals, borst en darmkanker 

Actiefocus naam Actiefocus omschrijving Actietype 

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

Disseminatie 

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 bevolkingsonderzoeken 
naar kanker,  in afstemming met het CvKO, en, voor Brussel, met de GGC. 

Ondersteuning 

AF BVOKA 3 Het in kaart brengen van de nood aan methodieken voor preventieorganisaties m.b.t. 
de bevolkingsonderzoeken naar kanker 

Disseminatie 

Gezondheid en milieu 

AF GM B Beschikbaar zijn als eerstelijnsaanspreekpunt voor de individuele burger op gebied 
van milieugezondheidszorg 

Uitvoering 

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. 

Disseminatie 
en 
Ondersteuning 

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

Disseminatie 

AF GM BI 3 Binnenmilieuonderzoeken in het kader van het binnenmilieubesluit en hierover 
rapporteren.  

Uitvoering 

AF GM BU BIO 1  Het ondersteunen, adviseren en informeren van onder meer professionelen uit de 
gezondheidszorg, preventieorganisaties en gemeentebesturen bij potentiële 
milieugerelateerde gezondheidsproblemen of incidenten veroorzaakt door 
biologische factoren in het buitenmilieu.  

Disseminatie 
en 
Ondersteuning 

AF GM BU CH 1  Het ondersteunen, adviseren en informeren van onder meer professionelen uit de 
gezondheidszorg, preventieorganisaties en gemeentebesturen bij potentiële 
milieugerelateerde gezondheidsproblemen of incidenten veroorzaakt door 
chemische factoren in het buitenmilieu.  

Disseminatie 
en 
Ondersteuning 

AF GM BU CH 2 Het ondersteunen adviseren en informeren van onder meer professionelen uit de 
gezondheidszorg, preventieorganisaties en gemeentebesturen in het kader van de 
zware metalen problematiek, in de gebieden bepaald door de Vlaamse overheid. 

Disseminatie 
en 
Ondersteuning 

AF GM BU FY 1  Het ondersteunen, adviseren en informeren van onder meer professionelen uit de 
gezondheidszorg, preventieorganisaties en gemeentebesturen bij potentiële 
milieugerelateerde gezondheidsproblemen of incidenten veroorzaakt door fysische 
factoren in het buitenmilieu.  

Disseminatie 
en 
Ondersteuning 

AF GM BU FY 2 Het ondersteunen van gemeentebesturen in het kader van de problematiek rond 
niet-ioniserende straling. 

Ondersteuning 

AF GM VERKEER Op lokaal niveau werken aan bewustmaking van de gezondheidseffecten van 
verkeer 

Disseminatie 

Infectieziekten en vaccinaties   

AF IV 1 Het verhogen van de participatie aan de seizoensgriepvaccinatie bij de door de 
Vlaamse overheid gedefinieerde doelgroepen. 

Disseminatie 

AF IV 3 Het mee sensibiliseren over vaccinaties in het algemeen of vaccins in het bijzonder 
naar aanleiding van de jaarlijks terugkerende Europese vaccinatieweek. 

Disseminatie 

AF IV 4 Het verhogen van de participatie aan de vaccinaties kinkhoest en seizoensgriep bij 
zwangere vrouwen. 

Disseminatie 

Suïcidepreventie     

AF SP 1 Het bevorderen van de geestelijke gezondheid bij de algemene bevolking, in het 
kader van suïcidepreventie. 

Disseminatie 

AF SP 2 Het bevorderen van de geestelijke gezondheid bij groepen met lagere sociaal 
economische status, in het kader van suïcidepreventie. 

Disseminatie 

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

Disseminatie 

AF SP 4 Het bevorderen van de geestelijke gezondheid bij ouderen, in het kader van 
suïcidepreventie. 

Disseminatie 

AF SP 5 * Het tegengaan van het stigma bij geestelijke gezondheidsproblemen, in het kader 
van suïcidepreventie. 

Disseminatie 

AF SP 6 * Het bevorderen van de geestelijke gezondheid via lokale besturen, in het kader van 
suïcidepreventie. 

Disseminatie 

AF SP 7 * Het bevorderen van de geestelijke gezondheid in het onderwijs, in het kader van 
suïcidepreventie. 

Disseminatie 

AF SP 8* Het bevorderen van de geestelijke gezondheid bij de werkende bevolking, in het 
kader van suïcidepreventie. 

Disseminatie 

Tabak, alcohol en drugs   

AF TAD 1 Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs in het onderwijs. Disseminatie 

AF TAD 2 Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol of drugs bij gezinnen. Disseminatie 

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

Disseminatie 
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AF TAD 4 Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs bij de werkende 
bevolking. 

Disseminatie 

AF TAD 6 Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs in de gezondheids- 
en welzijnssector. 

Disseminatie 

AF TAD 7 Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs in de vrijetijdssector. Disseminatie 

AF TAD 8 Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs bij de algemene 
bevolking. 

Disseminatie 

AF TAD 9 * Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs via lokale besturen. Disseminatie 

AF TAD AH 2 Aflopend: Het ondersteunen van een cannabiscampagne. Disseminatie 

Valpreventie     

AF V 1 Het bekendmaken van de praktijkrichtlijn(en) valpreventie en het promoten van de 
vormingen van de referentiepersonen bij het netwerk in afstemming met het SEL.* 

Disseminatie 

AF V 3 * Preventie van het vallen bij ouderen: het promoten van de Week van de 
Valpreventie. 

Disseminatie 

AF V 4 * Preventie van het vallen bij ouderen: het dissemineren van Boebs. Disseminatie 

Voeding en beweging   

AF VB 1 Het bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit bij de algemene 
bevolking. 

Disseminatie 

AF VB 2 Het bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit in het 
onderwijs. 

Disseminatie 

AF VB 3 Het bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit bij de werkende 
bevolking. 

Disseminatie 

AF VB 5 * Het bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit  via lokale 
besturen. 

Disseminatie 

AF VB 6 * Het bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit  in de 
gezondheids- en welzijnssector. 

Disseminatie 

AF VB 7 * Het bevorderen van gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit in de 
vrijetijdssector. 

Disseminatie 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema-overschrijdend en niet themagebonden 

Actiefocus naam Actiefocus omschrijving Actietype 

AF GEN Het opbouwen en onderhouden van een netwerk rond 1 of meerdere thema's. Disseminatie 

AF OE Het meewerken met partner- of andere organisaties aan de ontwikkeling en evaluatie 
van methodieken of het zelf ontwikkelen van methodieken. 

Ontwikkeling * 

AF LB Het thema-overschrijdend of geïntegreerd dissemineren van gezonde gemeente 
naar lokale besturen.* 

Disseminatie 

AF LB Het thema-overschrijdend of geïntegreerd ondersteunen en begeleiden van lokale 
besturen.* 

Ondersteuning 

AF OND * Het thema-overschrijdend of geïntegreerd dissemineren van het beleidsmodel 
gezondheid en onderwijs. 

Disseminatie 

AF WERK * Het thema-overschrijdend of geïntegreerd dissemineren van het beleidsmodel 
gezondheid en werk. 

Disseminatie 

    

* Nieuwe actiefocussen/actietype/omschrijving  

 


