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Logo= Lokaal Gezondheidsoverleg 

• Netwerk lokale partners 

 

• Gezondheidsbevordering en ziektepreventie i.s.m. 

partnerorganisaties 

 

• 15 vzw’s in Vlaanderen en Brussel – zorgregio’s 

 

• In opdracht en met financiële ondersteuning van 

het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

(preventiedecreet 2003) 

 

 



Thema’s 

• Zes Vlaamse gezondheidsdoelstellingen: 

• Geestelijke gezondheid 

• Tabak-, alcohol- en drugpreventie 

• Vaccinatie 

• Valpreventie 

• Voeding en beweging 

• Vroegtijdig opsporen van kanker 

 

• Gezondheid en milieu 



Partners 

• Partnerorganisaties, zoals VIGeZ, EVV, CvKO, … 

 

• Lokale partners: 

• Lokale besturen 

• Verenigingen en kansengroepen 

• CLB’s en andere onderwijspartners 

• Gezondheidspartners: SEL, ziekenfondsen, … 

• Bedrijfspartners, zoals RESOC/SERR, EDPBW’s, 

sociale economie 

 



Concreet aanbod 



Kadermethodiek ‘Gezond werken’ 

• www.gezondwerken.be  

• Portaalsite, frame voor uitwerking en gebruik 

gezondheidsbeleid op het werk 

• Erkend door departement Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin 

• In lijn met Vlaamse beleidsmodel ‘Gezondheid en 

Werk’ 

 

 

http://www.gezondwerken.be/


Kadermethodiek ‘Gezond werken’ 



NV Gezond 

• www.nvgezond.be  

• Online toolbox voor KMO’s of een cluster van KMO’s 

die een gezondheidsbeleid willen opzetten (gratis) 

• Extra begeleiding door experts mogelijk (betalend) 

 

 

 

http://www.nvgezond.be/


NV Gezond - website 

 

 

 



NV Gezond –  

stappenplan 

 

 

 



NV Gezond –  

stappenplan 

 

 

 



NV Gezond –  

Leidraad 

 

 

 



NV Gezond - Award 

• NV gezond award – 7 oktober 2015  
• (Gratis) inschrijven op www.nvgezond.be 

• Start jaarlijks in maart (dossiers begin september) 

• Drie winnaars: individuele  KMO (profit), 

individuele  KMO  (non-profit/social profit) en 

groep van KMO’s 

 

 

http://www.nvgezond.be/


NV Gezond - Award 

 



Jobfit 

• www.jobfit.be en www.jobfitkmo.be  

 

• Projecten voor een gezond voedings- en 

bewegingsbeleid uitgetest in samenwerking met: 

• Jobfit: AGORIA (technologische industrie) 

• Jobfitkmo: FEVIA (voedingsindustrie) en bouwsector  

 

• Focus op voeding en beweging via Jobfit-rapport en 

traject op maat (opleidingsdagen) 

http://www.jobfit.be/
http://www.jobfitkmo.be/


Jobfit - Stappenplan 



Jobfit – Formules 

 



Jobfit –  
Takenprofielen en beweegcontexten 

 



Jobfit - Lijftijd 

 



Jobfit - Lijftijd 

 



Jobfit – Analyse instrument 

 



Jobfit - www.jobfit.be 

 



Bike to work  

• www.biketowork.be  

 

• Woon-werkverkeer met fiets stimuleren 

 

• Summer- en wintertrophy 

• Bijdrage werkgever – voordelen voor werknemers 

als ze hun verplaatsingen registreren 

• Koppeling fietsvergoeding aan loonadministratie 

mogelijk 

• Tips voor fietsbeleid en overtuigen collega’s 

 

 

http://www.biketowork.be/


10.000 stappen 

• www.10000stappen.be  

 

• Laagdrempelig project dat aanzet tot het 

integreren van meer beweging in het dagelijks 

leven 

 

• Gericht op sedentaire volwassenen 

 

• Online tool voor bedrijven en individuen 

http://www.10000stappen.be/


Beweegcontexten werknemers 



Beweegcontexten werknemers 



 

 

Materialen 

• Folders en affiches 

• Voetzooltjes 

• Windvlag 

• Banner 

• Stappenplan 

• Actiefiches 

• Signalisatie 

• Stappenteller 

• Website met registratietool 



 
 
 
 

Vlaanderen stopt met roken 



 
 
 
 

Fit in je hoofd 

• Fit in je hoofd, goed in je vel 

 

• 10 oktober = Werelddag 

geestelijke gezondheid 

 

• Interessante websites: 

• www.fitinjehoofd.be 

• www.zelfmoord1813.be  

http://www.fitinjehoofd.be/
http://www.zelfmoord1813.be/


 
 
 
 

Fit in je hoofd 

 



Het vroegtijdig opsporen van kanker 

• www.bevolkingsonderzoek.be 

 

 

http://www.bevolkingsonderzoek.be/


Griepvaccinatie 

www.griepvaccinatie.be 

 

Aanbevolen voor: 

• verzorgend personeel 

• zwangere vrouwen 

• chronische zieken of 

personen met een 

verminderde weerstand  

• diabetici 

• 65+ 

http://www.griepvaccinatie.be/


EDPBW= je partner 

• De externe dienst voor preventie en 

bescherming op het werk kan je ondersteunen: 

• Door bepaalde thema’s aan te kaarten tijdens het 

medisch onderzoek 

• Bij het uitwerken van projecten op maat 

• Bij het implementeren van Vlaamse projecten, zoals 

NV Gezond, Jobfit, 10000 stappen, … 



 
 
 
 

Gezond vergaderen 



 

 

Logo Midden-West-Vlaanderen:   

stefanie@logomiddenwvl.be      

051/23.17.41 

 

Logo Brugge-Oostende 

dieter.vanparys@logobrugge-oostende.be    

050/32.72.95 

     

Logo Leieland:    

diederik@logoleieland.be    

056/44.07.94 
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