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Daar zit meer in dan je denkt!

Preventie?

Wil je een gezonde levenshouding integreren in je
werking? Wil je daarvoor je krachten bundelen en
samenwerken met verschillende netwerkpartners? Wil je
werk maken van projecten om ziektes te voorkomen of
plan je een actie om een gezonde leefstijl te promoten?
En zoek je iemand met kennis van zaken die je op weg
helpt? De Vlaamse Logo’s helpen je graag verder!

LOGO ANTWERPEN
03 605 15 82
info@logoantwerpen.be

LOGO BRUGGE
LOGO OOSTENDE

LOGO LIMBURG (GENK)
LOGO LIMBURG (HASSELT)
011 15 12 30
logo@logolimburg.be

LOGO MECHELEN

050 32 72 95
info@logobrugge-oostende.be

015 43 63 66
info@logomechelen.be

LOGO BRUSSEL

LOGO MIDDENWEST-VLAANDEREN

02 563 03 75
logobrussel@vgc.be

LOGO DENDER
053 41 75 58
logo@logodender.be

LOGO GEZOND+
09 266 70 10
info@gezondplus.be

LOGO KEMPEN
014 44 08 34
info@logokempen.be

LOGO LEIELAND
056 44 07 94
logo@logoleieland.be

051 23 17 40
info@logomiddenwvl.be

LOGO OOST-BRABANT
016 89 06 05
info@logo-oostbrabant.be

LOGO-WAASLAND

Colofon
Logozine is een uitgave
van de Vlaamse Logo’s.
Logo staat voor Lokaal
GezondheidsOverleg.
Verantwoordelijke
uitgever: Peter Van
Hoeymissen, lid Dagelijks
Bestuur PO AOL.
Logo Mechelen vzw
Paardenstraatje 35/1
2800 Mechelen
478.689.060
RPR Antwerpen
afdeling Mechelen.
Editie 2020.

03 766 87 78
info@logowaasland.be

Concept, vormgeving,
redactie & fotografie:
Livid.

LOGO ZENNELAND

Aanbod per Logo

02 582 75 91
info@logozenneland.be
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daarom het Logo van
jouw regio voor een
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Mensen zijn meer dan ooit
bezig met hun gezondheid
en die van hun omgeving.
Voorkomen is beter dan
genezen en een gezonde
levensstijl ligt niet enkel bij
het individu. Een rookvrije
omgeving voor kinderen,
een beter gecontroleerd
voedingsaanbod, meer
beweging, een gezond
milieu, kwaliteitsvol wonen:
het zijn allemaal thema’s
waar de belangstelling
voor groeit. Scholen,
ondernemingen, lokale
besturen en tal van andere
organisaties spelen een
alsmaar grotere rol en
zetten middelen in om
te investeren in een
gezonde leef-, leer- en
werkomgeving.
Inzetten op een preventief
gezondheidsbeleid
begint vaak bij goede wil
en vrijwillige inzet van
mensen. Maar hoe maak
je deze goede intenties
duurzaam? Hoe integreer
je met andere woorden
preventie in je bestaande
werking en beleid?

Hoe zet je in op activiteiten
die de situatie in jouw
omgeving verbeteren?
De Vlaamse Logo’s
informeren, sensibiliseren
en creëren een draagvlak
voor preventieve
gezondheid bij organisaties
en professionelen. Samen
gaan ze op zoek naar een
aanbod op maat om de
gezondheid van de Vlaming
en Brusselaar te verbeteren.
Lokale besturen kunnen
bovendien ook rekenen
op hulp bij het verankeren
van de preventieve
gezondheidsreflex in hun
beleid.
Contacteer het Logo in jouw
buurt en bekijk samen met
hen hoe gezondheid meer
ingang kan vinden in jouw
organisatie en de werking
ervan. En draag zo bij aan
een gezonder Vlaanderen!
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Kleurrijk
sociaal advies
Dudu Say was twee jaar toen ze met haar ouders vanuit Turkije naar
België reisde. In Antwerpen zag ze in de loop der jaren de houding
tegenover mensen met een migratieachtergrond veranderen.
Dudu ervaart dagelijks hoe moeilijk zij het hebben om mee te
draaien in de maatschappij. Als geëngageerd informatieadviseur
bij Vormingplus zet ze hen op weg: “Ik heb de drang om mensen te
helpen.”

ALS VORMINGSADVISEURS ZOEKEN WE

oplossingen

OM KWETSBARE GROEPEN
BETER TE INTEGREREN IN
DE SAMENLEVING
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Dudu werkt nu twee jaar bij Vormingplus, maar ze was voordien al actief
als sociaal adviseur bij de inburgeringsdienst van Stad Antwerpen. “In
2008 lanceerde de Stad het concept
‘tuppercare parties’. Hierbij gaan we als
sociaal adviseurs naar de mensen thuis
om hen in hun eigen taal info op maat
te geven over gezondheid, opvoeding, afvalverwerking ... Indien nodig
verwijzen we hen door naar de juiste
instanties. Zo spreek ik bijvoorbeeld
kwetsbare vrouwen aan om informatie
te geven over de screening van borstkanker. Het Logo en Kom op tegen
Kanker vormen ons zodat we genoeg
kennis hebben over dit onderwerp.
Sinds twee jaar is dit concept opgepikt
en uitgebreid door Vormingplus. Hier
zetten we ons werk verder en trekken
we ook naar moeilijk bereikbare mensen, bijvoorbeeld via opleidingscentra
voor nieuwkomers. Tijdens de lessen
Nederlands geven we hen advies over
sociale thema’s en gezondheidsthema’s. Dat doen we in het Nederlands,
maar op een manier die ze begrijpen.
Zo oefenen ze tegelijkertijd de taal. De
cursisten kunnen bovendien altijd met
hun vragen bij ons terecht.”

Met toegankelijke informatie in het
Nederlands slaat Vormingplus twee
vliegen in één klap. Dudu verduidelijkt:
“Taal is een grote zorg voor nieuwkomers. Ze beheersen de taal niet en kunnen daardoor moeilijk aan het werk.
Ze worden financieel kwetsbaar en
raken op den duur geïsoleerd. Wij als
vormingsadviseurs zoeken oplossingen
om deze kwetsbare groep toch deel te
laten nemen aan de samenleving. Zo
kunnen ze een beter leven leiden.”

DIVERSITEIT ALS KRACHT
Om een zeer diverse groep mensen
te helpen, kan Vormingplus rekenen
op vrijwilligers met al even diverse
achtergronden. “We begrijpen nieuwkomers. We kennen hun angsten en
noden, want velen onder ons hebben
in dezelfde situatie gezeten. Ze leren
lotgenoten kennen en dat maakt hen
sterker. Daarnaast hebben we allen ons
netwerk in bijvoorbeeld moskeeën en
verenigingen. Zo bereiken we ook personen die niet naar taallessen komen.
Omgekeerd heeft Vormingplus een
breed netwerk van partners die voor
verdere ondersteuning zorgen. Wij

het terrein die aan de slag gaan met
deze projecten. We vertrekken vanuit
onze eigen taal en cultuur om de
boodschap op begrijpbare wijze over te
brengen. Kortom, het is een samenwerking waarvan we alleen maar sterker
kunnen worden, en dat is in het belang
van de mensen.”

GEZOND ETEN EN LEVEN
Een belangrijk project waarmee Vormingplus aan de slag gaat, is ‘Kleurrijk
gezond’, een initiatief van de Vlaamse
Logo’s en Vlaams Instituut Gezond
Leven. Dudu: “Financieel kwetsbare groepen hebben vaak moeite om
gezond te eten. Overal waar je gaat,
zie je goedkoop maar ongezond eten,
van fastfood tot frisdrank. Mensen die
in een economisch instabiele situatie
leven, hebben meer last van stress, wat
leidt tot impulsieve aankopen. Koppel
dat aan een levenswijze waarbij men
van kinds af aan niet meer beweegt, en
je beseft dat het problemen geeft.
Dudu Say
VORMINGPLUS

slaan dus de brug tussen de mensen en
de grote instanties. Daarbij oordelen
we niet! We zorgen voor iedereen, wat
hun cultuur, traditie of geloof ook is.
Ook wij leren trouwens veel bij van de
deelnemers aan de sessies.”

HET LOGO EN VORMINGPLUS
Een van de organisaties waarmee
Vormingplus samenwerkt, is het Logo.
“Het Logo heeft deskundigen in huis
die ons de kennis leveren over thema’s
zoals borstkanker, gezonde voeding
en geestelijke gezondheid. Bovendien
passen ze gezondheidsprojecten aan
volgens de noden die wij als adviseurs
aangeven. Wij zijn de vrijwilligers op

Daarom geven we met ‘Kleurrijk
gezond’ maatschappelijk kwetsbare
groepen de nodige info en tips om toch
gezond te kunnen eten en leven. Die
tips zijn aangepast aan de gewoonten
van elke groep. We stellen bijvoorbeeld
verschillende menu’s samen en leren
hen ook waar ze goedkope gezonde
producten kunnen vinden. Daarnaast
willen we mensen meer laten bewegen.
Ze hoeven niet naar de fitnessclub: we
organiseren activiteiten in parken en
naschoolse sport. Ook voor moeders
die thuis zijn, zorgen we voor beweegtips.”
Naast Vormingplus zet Dudu zich in
voor tal van andere sociale projecten. “Waarom ik dat doe? Ik heb de
drang om mensen te helpen. Zij zijn
mij enorm dankbaar en dat doet mij
deugd”, besluit ze.
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Over tot actie
in bedrijven
Liantis is één van de preventiediensten die werkgevers begeleiden in de
richting van een goed uitgebouwd gezondheidsbeleid in bedrijven. Samen
met de Vlaamse Logo’s overtuigt Liantis, de compagnon de route voor
ondernemende mensen, alsmaar meer werkgevers van een duurzaam
gezondheidsbeleid. “We gaan voor een totaalaanpak op maat van het
bedrijf”, stellen Lisa Ryckebusch en Ellen Aernout van Liantis kordaat.

Lisa Ryckebusch en Ellen Aernout
LIANTIS
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De samenwerking tussen
Liantis en de Vlaamse
Logo’s kwam een jaar
geleden tot stand. “Op die
korte tijdspanne hebben we
al veel gerealiseerd”, aldus
Lisa, product owner
preventie en welzijn bij
Liantis. “Mijn taak bestaat
erin om het gezondheidsbeleid binnen bedrijven
omhoog te krikken.
De Vlaamse Logo’s ondersteunen mij hierin en ik
ervaar onze samenwerking
als zeer waardevol.”
Liantis begeleidt werkgevers
in de richting van een goed
uitgebouwd gezondheidsbeleid. “Momenteel zetten
voornamelijk grote
bedrijven daarop in, al
willen we natuurlijk ook
kleinere bedrijven
activeren. Gezondheid op
het werk is momenteel
een hot item. Daar moeten we maximaal gebruik
van maken en werkgevers
aanzetten om (nog) meer
aandacht te schenken aan
gezondheidspromotie en
ziektepreventie. Ook langs
werkgeverszijde groeit het
bewustzijn. Een bedrijf met
gezonde medewerkers ziet
enerzijds het engagement
en de productie stijgen,
anderzijds dalen het ziekteverzuim en de verborgen
kosten. Op die motivaties
voor de werkgevers spelen
we uiteraard in.”

LUDIEKE BEWEEGACTIES
“Het is belangrijk om het
niet te houden bij eenmalige acties op de bedrijfsvloer. Als we bij Liantis

de vraag krijgen voor een
workshop over gezonde
voeding, proberen we dat
te verruimen en streven
we een geïntegreerde
totaalaanpak na. Dat vraagt
weliswaar een draagvlak
bij zowel de werkgever als
werknemers. In dat opzicht
is het altijd interessant om
een bevraging te doen, want
pas dan wordt duidelijk
welke klachten of pijnpunten er precies zijn. Denk
bijvoorbeeld aan een te
hoge BMI, rookproblemen
en rugklachten”, aldus Ellen,
projectleider bij Liantis.
“Meten is weten, iets waarin
wij als preventiedienst
bedrijven graag ondersteunen. Wat vaak ook
onderschat wordt: hoe
belangrijk het is dat een
gezondheidsproject meteen
aanslaat! Maatwerk is dus
geen overbodige luxe.”
Ook belangrijk volgens
Liantis, is dat werknemers
hun schouders mee onder
een actie of campagne
zetten. Lisa: “Zo creëer je
immers een veel groter
draagvlak. Een goed voorbeeld is de 10.000-stappenclash van de Vlaamse
Logo’s, Vlaams Instituut
Gezond Leven, Liantis en
nog enkele preventiediensten, waarbij er
gestreden wordt om de titel
van het fitste bedrijf.
Er zijn dan ook tussentijdse
uitdagingen die bij veel
bedrijven goed aanslaan,
waaronder ludieke
beweegacties zoals een
bureaustoelenrace of een
gezamenlijke wandeling
met de hond.”

ONBEPERKTE
KRUISBESTUIVING
De coaches van Liantis volgen regelmatig
opleidingen die via de Logo’s aangeboden
worden om hun algemene kennis te verbreden. Lisa Ryckebusch (Liantis): “De Vlaamse Logo’s beschikken niet alleen over een
verregaande expertise over de meest diverse
thema’s, ze hebben ook veel ervaring met
gezondheidscoaches. De Liantis-familie is
met haar uitgebreid dienstenaanbod kind aan
huis bij heel wat ondernemers en bedrijven.
Door onze krachten te bundelen en samen te
brainstormen, kunnen we dus een zéér sterk
aanbod voor gezondheidspromotie en ziektepreventie aanbieden.”

ZELFREDZAAM BEDRIJF
“Als een actie afgelopen is,
gaan we over tot een
evaluatie om zaken te
bestendigen, aan te passen
of te laten vallen”, licht Ellen
toe. “Met als doel dat een
bedrijf op termijn zelfredzaam is. Om dat in goede
banen te leiden, raden we
aan om een werkgroep van
een vijftal mensen op te
richten. Naast de ambassadeur van de campagne gaat
het meestal om een
communicatieverantwoordelijke, een financiële
beslisser, een vakbondsafgevaardigde en een hrverantwoordelijke. Sowieso
vormen goed werken, meer
bewegen, gezonde voeding
en rust/recuperatie de vier
vaste pijlers voor eender
welke actie.”
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Partners
in zorg
Het Wit-Gele Kruis werkt steeds intensiever samen met het Logo. Hierdoor kan deze
organisatie alsmaar beter haar preventieve beleid realiseren. “Samen slagen we erin om
gericht aan een betere gezondheid van zowel onze patiënten als onze medewerkers te
werken”, stelt Ann Vermeire, directeur Zorg bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen.

SAMEN
MET HET LOGO

werken

WE AAN DE
GEZONDHEIDSZORG
VAN MORGEN
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“De Vlaamse Logo’s hebben altijd al
met verve hun beleidsmatige rol rond
gezondheidspromotie en ziektepreventie vervuld”, vertelt Ann. “Daarbij
vormen infosessies en workshops een
belangrijk onderdeel. Wij krijgen via
het Logo allerhande documentatie en
materiaal, dat we zowel intern als naar
onze patiënten toe gebruiken. Neem
nu valpreventie bij thuiswonende
ouderen. Voor ons als Wit-Gele Kruis
is dat een ontzettend belangrijk thema.
We geven er voordrachten over aan gemeenten, verenigingen en organisaties,
steeds met het oog op het herkennen
en bespreekbaar maken van bepaalde problematieken. Daarbij staat het
Wit-Gele Kruis in voor de lesgevers,
het Logo voor het materiaal. Andere
'hot topics' waarop wij inspelen zijn
bijvoorbeeld veilig medicatiegebruik,
nuttige tips bij warm weer en alcohol.”

SENSIBILISATIE
“Verder bezorgt het Logo ons artikels die meer duiding geven over
diverse gezondheidsthema’s zoals
bevolkingsonderzoeken naar kanker.
Ook die gebruiken we voor meerdere
doeleinden, zowel intern als op onze
sociale media. Voorts ontvangen we
van hen tips over heel uiteenlopende

aspecten van gezondheidspromotie
en ziektepreventie. Denk daarbij aan
voldoende vochtopname tijdens de
zomerperiode, gezonde voeding, geestelijk welbevinden ... Sensibiliseren is
en blijft een belangrijke pijler voor het
Wit-Gele Kruis en de Vlaamse Logo’s.”

GERICHTE ACTIES
“In de toekomst blijven we volop inzetten op de thema’s gezonde voeding
en bewegen, onder meer via Bewegen
Op Verwijzing”, vervolgt Ann. “Daarbij
kunnen we opnieuw rekenen op de
deskundige en inspirerende ondersteuning van de Vlaamse Logo’s om zo
maatschappelijk relevante actiepunten
gerichter naar onze eigen medewerkers, patiënten én hun omgeving over
te brengen. De praktijk wijst trouwens
uit dat onze samenwerking resulteert
in een betere gezondheid! We hopen
dan ook om dit constructief partnerschap nog vele jaren verder te zetten.
Twintig jaar geleden was samenwerking niet altijd evident, maar intussen
is het bewezen dat de verschillende
zorgpartners samen aan de gezondheidszorg van morgen kunnen
werken.”

TWEELEDIGE
GRIEPVACCINATIECAMPAGNE
Traditiegetrouw organiseert het
Wit-Gele Kruis deze herfst een griepvaccinatiecampagne. “Het Logo
ondersteunt ons met allerhande
campagnemateriaal tijdens de aanloop
naar die campagne. De opzet van
de vaccinatiecampagne is trouwens
tweeledig: we streven ernaar dat
zowel medewerkers als patiënten zich
laten inenten. Het punt is dat onze
medewerkers zelf een risicogroep
vormen en een verhoogde kans hebben
om besmet te geraken. Bedoeling is dat
ze zich laten inenten ter bescherming
van zichzelf, hun gezin én hun
patiënten. We zetten al jaren in op dat
aspect”, aldus nog Ann Vermeire.
Ann Vermeire
WIT-GELE KRUIS WEST-VLAANDEREN
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Gezonde
publieke ruimte
Lokale besturen hebben een enorm grote impact op de gezondheid van
hun inwoners. Inzetten op een gezonde omgeving prijkt dan ook in steeds
meer gemeenten bovenaan het prioriteitenlijstje. Het goede nieuws? Je
hoeft niet in extremen te vervallen, want ook met kleine en goedkope
maatregelen kan je al een positief effect creëren. De belangrijkste tip is
misschien wel om dienstoverschrijdend te werk te gaan.

Als medisch milieukundige
bij het Logo verleent Jan
Vrijens advies aan organisaties en burgers over alles
wat betrekking heeft tot de
gezondheidsimpact van
binnen- en buitenmilieu.
Dat gaat ver: van geur- en
geluidshinder, straling van
gsm-masten en ongedierte
tot hittebestrijding. En alles
daartussenin.
Wie wil werken aan een
gezonde buurt, vertrekt volgens Jan best vanuit cijfers.
“Denk maar aan zaken als
luchtkwaliteit, bereikbaarheid met openbaar vervoer
en groen in de omgeving.
Maar evenzeer cijfers over
verplaatsingsgedrag, diabetes en sportparticipatie
zeggen iets over de mogelijke invloed van de omgeving.
De Vlaamse Logo’s beschikken over deze cijfers. Op basis hiervan kan je een aantal
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prioriteiten vastleggen om
een publieke ruimte gezond
in te richten. Aan geïnteresseerde gemeentebesturen
geven we toelichting en
duiden we enkele knelpunten aan, zonder daarbij een
beperking te zijn. Wij geven
suggesties, maar het bestuur
beslist zelf of en hoe het
daarmee aan de slag gaat.”

ENTHOUSIAST
ZOUTLEEUW
Jan: “Een architectenbureau
werkte een masterplan
voor Zoutleeuw uit en de
ambtenaar ruimtelijke ordening vroeg ons om advies
te geven over alle mogelijke
factoren die een invloed
hebben op gezondheid. Ik
zocht uit op welke gezondheidsthema’s het plan een
effect heeft én of het op
lange termijn duurzaam is.
Beschermt het voldoende

tegen hitte? Verbetert het de
luchtkwaliteit? Zet het aan
tot meer beweging?"
Tegelijk bracht Jan voor
Zoutleeuw in kaart op welke
bevolkingsgroepen het masterplan een positief gezondheidseffect zou hebben:
ouderen, kinderen, mensen
met een lagere socio-economische status … “Door al
die zaken uit te tekenen, kan
je gezondheid structureel in
je publieke ruimte verankeren. Zoutleeuw is alvast
heel enthousiast over onze
samenwerking en heeft zelfs
aan het architectenbureau
gevraagd om gezondheid
als een apart luik op te nemen in het masterplan.”

PLANNEN DIE
VERDER DENKEN
Stel dat je plannen hebt
voor een woonzorgcentrum,

HET FINANCIËLE
PLAATJE
Werken aan een gezonde publieke ruimte
gaat niet noodzakelijk gepaard met hoge
kosten. Enkele tips die het verschil kunnen
maken.

Jan Vrijens
LOGO vzw

1. SUBSIDIES
integreer daar dan voldoende
beweegelementen en zitbanken in die ontmoeting stimuleren. Of een speeltuintje, om
extra leven in de brouwerij te
brengen. Leg je een park aan,
bedenk dan op voorhand
hoe je dat bereikbaar maakt
vanuit het centrum zodat
mensen er makkelijk en veilig
met de fiets of te voet naartoe
kunnen. Ga je extra groen
aanplanten? Overweeg dan
om te werken met fruitbomen
en fruithagen. Dat is niet
alleen goed voor het mentaal
welzijn, maar brengt mensen
ook rechtstreeks in contact
met gezonde voeding.”

HET NUT VAN
DEBATFICHES

mee aan de slag te gaan met
een adviesraad, GECORO of
in een burgerparticipatietraject”, licht Jan toe. “Enerzijds
zijn de debatfiches erop
gericht om stil te staan bij de
huidige situatie: hoe wordt
beweging gestimuleerd, waar
is er te weinig groen, wordt
sociale cohesie gestimuleerd
of net afgeremd … Anderzijds helpen de fiches om
na te denken over hoe je
de verschillende aspecten
kan optimaliseren. Ook los
van een burgerparticipatie
bewijzen de fiches trouwens
hun nut: zo gebruikt de ambtenaar ruimtelijke ordening
van de gemeente Geetbets de
fiches regelmatig om nieuwe
projecten zelf te screenen
naar gezondheid.”

Er zijn best wel wat subsidiemogelijkheden
voor gezondheidsprojecten. Neem contact op
met een Logo-medewerker uit je buurt voor
meer informatie.  

2. DIENSTOVERSCHRIJDEND
Een gezonde omgeving is de verantwoordelijkheid van meerdere diensten. Kosten
kunnen bijgevolg gespreid worden.

3. KLEIN DENKEN MAG
De ervaring leert dat ook kleine initiatieven
een groots effect kunnen hebben op een
gezonde omgeving. Denk maar aan de aanleg
van een 'pocket park', een klein parkje beschikbaar voor iedereen, op onbenutte grond.
Dit kan dan fungeren als collectieve moestuin, petanqueterrein, wandelpad, fietspunt,
culturele kiosk …

Ook interessant voor gemeenten zijn de debatfiches.
“Deze debatfiches snijden
verschillende gezondheidsthema’s aan en zijn ideaal om
9

Positieve
verbinding
Lommel is één van de 41 Vlaamse gemeenten die instappen in het project
‘Warme steden en gemeenten’ om zo de mentale gezondheid van kinderen
en jongeren te verbeteren en te beschermen. “Een sterk netwerk hebben we
al. De volgende stap is een behoeftebevraging zodat we weten welke thema’s
voor onze inwoners belangrijk zijn en we een concreet actieplan kunnen
opstellen.”

Hanneke Huysmans
STAD LOMMEL
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LOMMEL FOCUST
Lommel focust zich op de acht pijlers van Warme Steden en
Gemeenten om de veerkracht van kinderen en jongeren te versterken:
1. Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen
en jongeren.
Twee jaar geleden startte Hanneke
Huysmans als coördinator kinderarmoede in Lommel; ondertussen
neemt zij de rol van coördinator van
Huis van het Kind op zich. “Het
kinderarmoedecijfer in Lommel lag
héél hoog toen ik bij Lommel startte:
één op de acht kinderen werd in
armoede geboren. Iedereen die ik toen
sprak, was vragende partij om een Huis
van het Kind te openen. Dat zou niet
alleen een beter zicht geven op alle
initiatieven die het welbevinden van
kinderen en jongeren willen verhogen.
Het helpt ook om verbindingen te
leggen tussen organisaties en projecten
die hetzelfde doel nastreven. Een heel
belangrijke krachtenbundeling!”
Terwijl Lommel werkte aan de opstart
van zijn Huis van het Kind, lanceerde
het Logo, samen met fonds Ga voor
Geluk en Vlaams Instituut Gezond
Leven, een oproep om Warme Stad te
worden. Hanneke: “Daarbij stelden we
vast dat er een grote overlap was. Het
was dan ook een logisch gevolg dat
Lommel zich engageerde als Warme
Stad, met als voordeel dat we kunnen
rekenen op de ondersteuning, ervaring
en methodieken van het Logo. Zij
begeleiden ons bij elke stap van de
kadermethodiek Warme Steden &
Gemeenten, gaande van de eerste stap
‘creëer draagvlak’ tot en met de laatste
stap ‘veranker in het beleid’."

BEHOEFTEBEVRAGING
IN WEDSTRIJDVORM
Voor de eerste stap ‘creëer draagvlak’,
kan Hanneke rekenen op het netwerk
dat ze de afgelopen jaren uitbouwde.

2. Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan.
3. Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling.
4. Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren
en hun omgeving.
5. Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid.
6. Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving.
7. Zorg dat kinderen en jongeren makkelijk de weg
naar hulp vinden.
8. Betrek kinderen en jongeren bij het beleid.

“Eén van de kernwaarden van ons Huis
van het Kind is participatie. We betrekken dus zoveel mogelijk partijen in dat
verhaal, gaande van ouders, kinderen
en jongeren tot psychologen, scholen,
zorginstellingen en vzw’s.”
De volgende stap is een behoeftebevraging, die Lommel in wedstrijdvorm
lanceert. “Scholen en buurtverenigingen die vijf kinderen of meer tellen,
sporen we aan om mee te doen. Gedurende één week krijgen ze dan een
Goed-gevoel-stoel, een dansopdracht
en twee Warme William-popjes waarmee ze vrijblijvend aan de slag kunnen.
Op het einde van die week maken ze
een verslag met hun bevindingen.
Terwijl een kinderjury uit alle verslagen
de winnaars kiest, hebben wij goede
inhoudelijke input waaruit we kunnen
afleiden welke thema’s en vragen het
meest prangend zijn. Op basis daarvan
zullen we een actieplan uitwerken,
gekoppeld aan concrete ambities waar
we over twee jaar willen staan.”
Ondertussen blijven Hanneke en alle

andere medewerkers volop inzetten op
netwerking en verbinding. “Iets wat ik
andere steden sterk aanbeveel! Ga in
gesprek met zoveel mogelijk partijen,
kijk wat er leeft in je gemeente en maak
gebruik van de aanwezige talenten. Het
klinkt misschien logisch, maar voor
Lommel werkt dat écht. Wat bij ons ook
goed loopt: elke maand organiseren
we een netwerklunch voor alle sociale
partners. Daarnaast hebben we een
stuurgroep die twee à drie keer per
jaar samenkomt en tellen we flink wat
kleinere werkgroepen. Nog een laatste
tip: besef dat je als gemeente niet van
alle acties op de hoogte moet zijn.
Wel belangrijk is dat je elkaar weet te
vinden.”

Het project Warme Steden en
Gemeenten komt voort uit een
consortium van Fonds Ga voor Geluk,
Vlaams Instituut Gezond Leven, KU
Leuven LUCAS en de Vlaamse Logo’s.
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Gezondheid op het
programma
Afgelopen zomer ondertekende Mol opnieuw het charter ‘Gezonde Gemeente
2019-2024’. De gemeente zet echter al verschillende decennia zijn beste
beentje voor om inwoners, medewerkers en bezoekers te stimuleren om
gezond te leven. De rode draad doorheen al die jaren? Samenwerking,
laagdrempeligheid en goede communicatie.

“Een goede mentale en fysieke
gezondheid voor alle inwoners, en dat
ongeacht hun afkomst, taal, inkomen,
geaardheid, gezinssituatie of socioeconomische status: het is niet de
verantwoordelijkheid van één persoon
of één dienst, maar van een heel
netwerk van mensen en organisaties”,
stelt Hilde Valgaeren, schepen van
Volksgezondheid in Mol.

Mol heeft het grote voordeel dat
het al tientallen jaren inzet op
levenskwaliteit en gezondheid, en
daardoor kan terugvallen op een
krachtig netwerk. Tegelijk beschikt
het gemeentepersoneel over tonnen
ervaring. Volgens medewerkers Hilde
Mattheuwsen en Rob Philipsen,
respectievelijk verantwoordelijk voor
onder meer fysieke en geestelijke
gezondheid, zijn er meerdere factoren
die bepalend zijn voor een succesvol
integraal gezondheidsbeleid.

VRIJWILLIGERS
“Ten eerste is het belangrijk om te
beseffen dat gezondheid een opdracht
is van iedereen. Het is dan ook mooi
om te zien hoe groot het engagement
in onze gemeente is om te werken aan
fysieke of mentale gezondheid.
Niet alleen vanuit de gemeente
zelf komen er veel initiatieven, ook
daarbuiten beweegt er veel. Een heel
mooi voorbeeld vind ik persoonlijk
het Mols comité Kom op tegen
Kanker”, vertelt Hilde Mattheuwsen.
“Ik herinner me nog de opstart in
1997. Aanvankelijk telde Mol flink
wat losse initiatieven voor Kom op
tegen Kanker, tot enkele enthousiaste
12

vrijwilligers besloten om al die
acties te stroomlijnen en centraal te
coördineren.

BEWEEGCOACH
Naast een groot engagement en een
sterk netwerk, zijn communicatie
en laagdrempeligheid cruciaal voor
het uitbouwen van een integraal
gezondheidsbeleid. Rob Philipsen:
“Die laagdrempeligheid manifesteert
zich op meerdere niveaus. Sowieso is
het belangrijk dat je als gemeente zelf
het goede voorbeeld geeft. Zo hebben
we een project om medewerkers te
stimuleren overdag meer te bewegen,
met de fiets naar het werk te komen
en verspreiden we tips voor middagen avondsportactiviteiten. Ikzelf ben
bijvoorbeeld grote voorstander om
te vergaderen in de buitenlucht. Het
is niet alleen goed voor je fysieke
gezondheid, volgens wetenschappers
leidt dat ook tot meer ideeën én
worden beslissingen meer gedragen
door de groep.”
Hilde Mattheuwsen: “Voor inwoners
organiseren we dan weer een enorm
brede waaier van activiteiten waarbij
we ons richten op de meest diverse

doelgroepen. Zoals we al eerder
aanhaalden, maken we daarbij
dankbaar gebruik van de connecties
van andere betrokken partijen.
Neem nu het project ‘Bewegen Op
Verwijzing’, een concept van de
Vlaamse overheid, ondersteund
door de Vlaamse Logo’s, waarop Mol
inhaakt. De Bewegen op Verwijzingcoach stimuleert daarbij mensen om
meer te bewegen met een beweegplan
op maat. Elke maandag werkt hij vanuit
de vergaderzaal op onze sportdienst en
leert hij je te kijken naar elementen uit
je dagelijks leven die je kan gebruiken
om meer te bewegen. Tegelijk zorgen
wij via al onze communicatiekanalen
voor informatiedoorstroming over
enerzijds Bewegen op Verwijzing,
anderzijds over de sport- en
gezondheidsmogelijkheden die Mol
aanbiedt. Voor veel van die initiatieven
kunnen we bovendien een beroep
doen op campagnemateriaal van het
Logo.”

EEN PERMANENTE OPDRACHT

Rob Philipsen,
Hilde Mattheuwsen
en Hilde Valgaeren
GEMEENTE MOL

Werken aan beweging en gezond
leven in een gezonde omgeving is een
permanente opdracht. “Erg handig
en inspirerend is het driemaandelijks
regionaal overleg met het Logo, waar
we telkens weer verrast worden
met nieuwe ideeën”, vertelt Hilde
Valgaeren. “Daar pikken we dan de
ideeën uit die specifiek voor onze
inwoners interessant zijn. Verder
kunnen we altijd terugvallen op het
Logo voor ondersteuning bij thema’s
die jaar in jaar uit relevant blijven.
Denk maar aan rookstop, vaccinatie,
bevolkingsonderzoeken, Fit in je
Hoofd en valpreventie. Samen met
de jarenlange expertise van onze
medewerkers is dat de ideale basis
voor het uitbouwen van een jaarlijks
programma met beweegen gezondheidsinitiatieven.”
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Rob Philipsen, Hilde Mattheuwsen
en Hilde Valgaeren
GEMEENTE MOL

6 TIPS VOOR
EEN STERK
INTEGRAAL
GEZONDHEIDSBELEID
1 SAMENWERKING
Inzetten op fysieke en geestelijke
gezondheid: daar slaag je pas écht
in door een goede samenwerking
met alle betrokken partijen. Dat
gaat van de medewerkers van de
verschillende gemeentediensten,
burgemeester en schepenen tot vrijwilligers, verenigingen en organisaties.

2 ACTIEVE PROMOTIE
Maak gericht gebruik van de
communicatiekanalen die je
beschikbaar hebt: het gemeentelijk infoblad, sociale media, flyers,
nieuwsbrieven … Vertel er ook over
aan de mensen die je ontmoet,
bijvoorbeeld tijdens vergaderingen
en opleidingsmomenten.

3 INHAKEN OP BESTAANDE
INITIATIEVEN
Bekijk welke initiatieven goed
aanslaan en breid die verder uit.
Durf daarbij wat grootser te denken:
organisaties zoals de Gezinsbond,
Sport Vlaanderen en mutualiteiten haken er doorgaans maar al te
graag op in.

4 OVER DE GEMEENTEGRENZEN
HEEN
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Gezondheid stopt niet aan je
gemeentegrens. Erg handig in dat
verhaal: in elke regio coördineert
het Logo uitwisselingsmomenten

voor lokale besturen, onderwijs,
zorgorganisaties, terreinwerkers en
gezondheidsprofessionals. Ideaal
om massa’s ideeën op te doen,
ervaringen uit te wisselen en
nieuwe samenwerkingen te
initiëren. Bovendien kan je op flink
wat ondersteuning en materiaal van
het Logo rekenen.

5 LAAGDREMPELIGE LEZINGEN
Organiseer je een lezing? Kies dan
voor dynamische sprekers die
weten hoe ze een publiek van begin
tot einde kunnen boeien. Via het
Logo kan je een spreker regelen. Wil
je een goede sociale mix en mensen
van alle leeftijden bereiken? Hou
de lezing dan gratis en zorg ervoor
dat mensen zich anoniem kunnen
inschrijven.

6 GEZOND VERGADEREN
Gezondheid zit in kleine en grote
dingen. Heb je een vergadering?
Voorzie drinkwater, zet een raam
open en blijf niet twee uur lang
stilzitten, maar strek tussendoor de
benen en integreer een minuutje
beweegoefeningen. Of nog beter:
vergader al wandelend in een park
of bos in de buurt.

Gezondheid bevorderen
én bewaken op school
Binnen de preventieve gezondheidszorg hebben scholen een belangrijke
plaats ingenomen. Samen met de schoolteams nemen de centra voor
leerlingenbegeleiding (CLB’s) en pedagogische begeleidingsdiensten
(PBD’s) een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren in
het schoolprogramma op. “Een gezonde geest in een gezond lichaam blijft
een cruciaal gegeven om tot leren te komen”, vertelt Alain Seynhaeve,
niveaucoördinator basisonderwijs van de Pedagogische Begeleidingsdienst
Katholiek Onderwijs West-Vlaanderen.
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HET IS BELANGRIJK
DAT KINDEREN ZELF

keuzes

KUNNEN MAKEN, OOK
OP HET VLAK VAN
GEZONDHEID

identiteit te vormen. Daarbij hoeft het heus
niet altijd om leuke dingen te gaan. Zo is het
fijn om na lang zwoegen iets lastigs onder
de knie te krijgen. Ook dat is welbevinden!
Het moet in de schoolsituatie vooral draaien
om de vraag ‘Doen we de goede dingen en
doen we die dan goed?’ Het is belangrijk dat
kinderen zelf hun keuzes maken, ook op het
vlak van gezondheid.”

CONCRETE KEUZES

“Dankzij het nieuwe leerplan ‘Zin in leren!,
Zin in leven!’, dat vanaf september 2020 in
voege treedt, kunnen we kinderen volop
groeikansen geven om als kritische individuen de complexe wereld te benaderen.
Binnen dat leerplan kunnen zowel in de
persoons- als cultuurgebonden ontwikkelvelden mooie linken met aspecten van een
gezonde levenshouding, zoals beweging en
voeding, gelegd worden.”

VAKOVERSCHRIJDENDE AANPAK
Kinderen ontdekken de wereld
niet in blokjes. “Vandaar dat een
vakoverschrijdende aanpak op een
basisschool de juiste is. De leraar heeft als
voordeel dat hij een volledig schooljaar met
eenzelfde groep kinderen op pad kan. Al is
het niet de bedoeling dat hij het allemaal
alleen doet! Het is een samen-verhaal, met
ook de ouders, het CLB en waardevolle
externe partners zoals het Logo”, aldus
Alain. “De expertise die binnen de Vlaamse
Logo’s aanwezig is en de materialen die we
via hen kunnen ontlenen of krijgen, landen
in dit leerplan. Ze bieden invulling aan
het gezondheidsbeleid van de school.”
Op school gaat het al lang niet louter meer
om kennis, maar evenzeer om attitudes en
zo kom je ook terecht bij gezondheid, duurzaamheid en milieu op school. “Binnen de
basisschool raken we een groot aantal items
aan die in de geestelijke gezondheidszorg
herkenbaar zijn. Neem nu veerkrachtig in
het leven staan. Onderwijs biedt daartoe tal
van groeikansen aan jongeren om hun eigen
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“Als begeleidingsdienst is het enerzijds onze
taak om samen met de CLB’s scholen alert te
maken voor een gezondheidsbeleid en mee
kansen te scheppen. We staan katholieke
scholen bij, op vraag van henzelf. Anderzijds
lichten we de opmaak van een preventief
gezondheidsbeleid toe. Hebben we zelf de
expertise niet in huis? Dan brengen we de
scholen in contact met externe organisaties. Het zijn uiteindelijk de scholen die het
beleid, waarbij ook de kinderen en ouders
best betrokken worden, vertalen in concrete
keuzes.”

MEER DAN SPORTEN
Als het gaat over gezondheid kan de school
kiezen voor een bewegingsgerichte aanpak,
ook buiten de sportles. Alain geeft een voorbeeld: “Bij ‘bewegen met bejaarden’ laat je
de kinderen niet alleen bewegen met de bejaarden, maar werk je meteen ook aan hun
sociale vaardigheden. Of neem nu gezonde
voeding. Wanneer het binnen ons leerplan
over strategieën gaat, kan je kinderen gezonde recepten laten klaarmaken.”
Er is ook een nieuw decreet leerlingenbegeleiding, dat onder andere de preventieve
gezondheidszorg en het psychosociaal
functioneren omhelst. “Het is belangrijk
om te kijken wat de noden zijn. Zo zijn er
zaken die je doet voor alle leerlingen, andere
acties voor een beperktere doelgroep en nog
andere zaken voor leerlingen in een heel
specifieke situatie (bijvoorbeeld leerlingen met suikerziekte). Sowieso maakt elke
school specifieke keuzes, ook op het vlak
van gezondheidsbeleid. Veel hangt af van
het team, de ligging van de school en de
doelgroep.”

TIPS & TRICKS
WERKEN AAN EEN
GEZONDE SCHOOL
1 Breng items uit de actualiteit binnen in de klas. Een
school mag niet los staan van de maatschappij.
Het is haar taak om de kinderen te vormen tot personen die op een kritische manier keuzes kunnen
maken, ook over gezondheid, duurzaamheid.
2 Streef naar een gezondheidsbeleid dat intensieve
betrokkenheid van CLB, PBD, MOEV, preventiewerkers en de gemeente toelaat.
3 Geef als leer- en leefgemeenschap de leerlingen
zelf ook verantwoordelijkheid.
4 Zie het niet alleen in grootse initiatieven en apprecieer ook de kracht van het alledaagse.
5 Probeer als leraar zo weinig mogelijk een rol te
moeten spelen. Streef een gezonde levenshouding
na, dat werkt enthousiasmerend.
6 Maak van de gezonde keuze, de evidente keuze.

Alain Seynhaeve
PBD KATHOLIEK ONDERWIJS
WEST-VLAANDEREN

17

JULLIE ORGANISATIE BESTAAT
TIEN JAAR. WAS ER VAN IN
DE BEGINFASE EEN NAUWE
SAMENWERKING TUSSEN KAA
GENT FOUNDATION EN HET LOGO?

Profvoetbalploeg als
megafoon
KAA Gent vervult al jarenlang een ambassadeursrol in
gezondheidspromotie en ziektepreventie. “Door moeilijke
thema’s te koppelen aan onze profvoetbalploeg, creëren
we een groter bereik. Daar heeft het Logo altijd met succes
op ingespeeld. Samen maken we taboes bespreekbaar”,
vertelt Wim Beelaert, algemeen coördinator van KAA Gent
Foundation.

“Zeker. Zonder de dynamiek en het
enthousiasme van het Logo zouden
we als organisatie trouwens nooit zo
sterk ingezet hebben op onze sociale
werking. In 2008 heeft KAA Gent zich
via een charter geëngageerd om ten
volle zijn maatschappelijke rol op te
nemen. Onze profploeg leent er zich
perfect toe om mee te sensibiliseren
op het vlak van gezondheidspromotie
en ziektepreventie. We trachten de
verbindende kracht van onze club
optimaal te benutten ten voordele van
de samenleving.”
De allereerste samenwerking tussen
KAA Gent en het Logo vond plaats in
2006. “Het ging om een tabakspreventiecampagne in scholen met de
sprekende titel ‘Klasbak’. Een soort
prikactie op school, zeg maar. Jongeren van tabak afhouden is geen sexy
onderwerp, maar door er KAA Gent
en twee van onze voetballers aan te
koppelen waren de jongeren plotsklaps
een stuk ontvankelijker voor deze
gezondheidsboodschap. KAA Gent was
destijds ook de eerste Belgische profclub die in het kader van aidspreventie
condooms verkocht in zijn toenmalige
Ottenstadion. De eerste campagne in
de Ghelamco Arena was ter promotie
van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Voorts hebben we met
de actie ‘Buffalo’s blijven er niet mee
zitten’ ook gewerkt rond geestelijke
gezondheidszorg. Bij al die stadionacties deed het Logo de sensibilisering,
terwijl wij instonden voor de spin-off.”

GEESTIGE BUFFALO’S
ZIJN DE PROJECTEN IN DE LOOP
DER JAREN STERK GEËVOLUEERD?
“In onze beginjaren hadden we ook
leefstijlprogramma’s voor Gentse
jongeren. ‘Gezond scoort’ was een
samenwerking tussen het onderwijs,
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Wim Beelaert
KAA GENT FOUNDATION

het Logo en KAA Gent waarbij er
gewezen werd op het nut van zaken als
water drinken en fruit eten. Zo hebben
we nog een gezond ontbijt verzorgd
met de spelers van onze club. Dat
soort specifieke projecten - die werden
ondersteund door de Vlaamse overheid
- hebben we ondertussen afgebouwd.
Wat we wel overgehouden hebben, zijn
de thema’s gezondheid en beweging.
Die zaken zijn tegenwoordig ingebed
in al onze projecten. Zo richt onze voetbalploeg ‘Gantoise Plantrekkers’ zich
naar mensen met een verslaving. We
wijzen hen op het belang van gezond
eten en water drinken. Bij de ‘Buffalo
Dance Academy’ worden gezonde
voeding en beweging eveneens volop
gepromoot. Ook het thema geestelijke
gezondheid zijn we nooit uit de weg gegaan. De ‘Geestige Buffalo’s’ zijn rond
dat aspect opgericht. In vergelijking
met vroeger hebben we nu dus grotere
structurele projecten lopen, waarvan
gezondheidspromotie en ziektepreventie steevast deel uitmaken.”

HOEVEEL GENTENAARS BEREIKEN
JULLIE MET JULLIE PROJECTEN
MET MAATSCHAPPELIJKE
MEERWAARDE?
“We werken samen met om en
bij de 600 personen. Die mensen
zien we bijna wekelijks. Het grote
verschil tussen KAA Gent en andere
grote Belgische voetbalclubs? Onze
maatschappelijke werking is gekoppeld
aan ons nieuwe stadion, de Ghelamco
Arena. Onze financiering ligt met
andere woorden bij KAA Gent zelf
en het lokaalbestuursniveau. Wij zijn
dus niet afhankelijk van geld van het
Vlaamse en federale niveau, met als
gevolg dat we zonder onderbreking
onze grote maatschappelijke werking
kunnen garanderen. Onze organisatie
telt acht medewerkers. Het budget
bedraagt 600.000 euro per jaar. Al
viermaal kregen we de prijs van beste
Belgische sociale werking binnen het
Belgische voetbal. Eén keer sleepten
we ook de Europese prijs in de wacht.
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Het Logo begreep onmiddellijk dat als
ze hun onderwerpen koppelden aan
KAA Gent, ze hun boodschap veel beter konden uitdragen. Het Logo is van
groot belang geweest bij de uitbouw
van onze sociale werking. KAA Gent
was het vehikel om moeilijke thema’s
bespreekbaar te maken. Geestelijke
gezondheidszorg zal voor ons altijd een
belangrijk thema blijven. De Vlaming
blijft stil als het over psychische problemen gaat. Het was destijds dan ook een
goede zaak dat speler Brecht Dejaegere in een campagnefilmpje rond het
project ‘Buffalo’s blijven er niet mee
zitten’ openhartig over mentale problemen sprak, om zo mee het taboe bij
mannen te doorbreken. Wij zijn daar
trouwens consequent in door als eerste
profclub steevast met een psycholoog
te werken.”

WAAR LIGT DE KRACHT VAN
HET LOGO VOOR JULLIE?
“Het Logo durft meteen 'out of the
box' te denken. Het beste voorbeeld
om dit te illustreren en dat mij altijd
is bijgebleven, dateert van mijn tijd
als kabinetsmedewerker in Gent. We
werkten samen aan de iconische campagne ‘Bustehouder’ in het kader van
borstkankerpreventie. Het Logo had
een didactisch pakket uitgewerkt, met
onder meer een tentoonstelling in de
Sint-Pietersabdij. Maar om het thema
onder de aandacht van het grote publiek te brengen, verzamelden ze bh’s.
Die werden aan elkaar gestikt en over
honderden meters uitgehangen tussen
de Gras- en Korenlei. Een geniale actie,
waarover de nationale media volop
berichtten. Het Logo pakt wel vaker uit
met een twist om het grote publiek te
bereiken.”

STAAN ER NOG ANDERE
ONDERWERPEN OP DE ROL?
“Wij hebben met vijftien lokale Gentse
voetbalploegen een charter ondertekend voor een gezonde kantine. De
grote paradox is en blijft dat je in geen
enkele kantine in Vlaanderen gezonde drank en voeding vindt. Vraag is
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natuurlijk hoe je het tij kan keren. De
supporters ineens alles afnemen is
uiteraard ook geen goede manier van
aanpakken. En het gaat ook niet louter
om de gezonde kantine, maar bij uitbreiding over de gezonde sportvereniging. Zo zijn vier van de vijftien Gentse
voetbalploegen al rookvrij. Dat is een
aspect waarop we nog volop inzetten.
Verder mogen we de mentale gezondheid in de sportclub niet negeren. Ik
denk daarbij onder meer ook aan de
positieve opstelling van de ouders in de
jeugdvoetbalclub.”

Wim Beelaert
KAA GENT FOUNDATION

De Vlaamse
Logo’s
De Vlaamse Logo’s gaan voor meer levenskwaliteit en gezonde
levensjaren voor iedereen. Het Logo nodigt lokale besturen,
scholen, organisaties, verenigingen en zorgactoren uit om
mensen aan te moedigen tot een gezonde levensstijl en in te
grijpen in de leef-, werk- of schoolomgeving. Je kunt bij het
Logo terecht voor informatie en advies op maat. Ze bieden
betaalbare, wetenschappelijk onderbouwde methodieken en
actie- en campagnemateriaal. De kracht van het Logo zit ook
in hun netwerkfunctie. Ze brengen lokaal en regionaal mensen
samen en zetten de neuzen in dezelfde richting.

ONZE THEMA'S
•
•
•
•
•
•
•
•

Voeding, beweging en sedentair gedrag
Gezondheid en milieu (niet in Logo Brussel)
Valpreventie
Vaccinaties
Geestelijke gezondheid
Bevolkingsonderzoeken
Tabak, alcohol en andere drugs
Mondgezondheid

ONZE LEVENSDOMEINEN
Preventie:
• in de gemeente of in de buurt
• op school
• op het werk
• in de zorg en welzijn
• in de vrije tijd
• in het gezin

SOCIALE MEDIA
Ben je graag snel op de hoogte
van het nieuws van jouw
Logo? Volg jouw Logo op
sociale media.

NIEUWSBRIEF
Abonneer je op de
nieuwsbrief van het Logo
en ontvang informatie over
preventieve gezondheid,
acties, materialen ...
Surf naar
www.vlaamselogos.be.
Kies jouw Logo en klik
rechtsboven op ‘Schrijf je in
op onze nieuwsbrief’.

Voor meer informatie www.vlaamselogos.be
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SAMEN WERKEN
WE AAN EEN

gezonde
REGIO

www.vlaamselogos.be

