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Logo Dender vzw
Jaarverslag 2020



Samen werken aan een                       regio
Beste partners,

2020 zal vooral herinnerd worden als het jaar dat 
COVID-19 zijn intrede deed. De nood aan maar ook 
de effecten van een goede preventie zijn nog nooit 
zo duidelijk geweest. 
Coronamaatregelen, vaccinatie van zodra een vaccin 
beschikbaar is, maar ook zeker voldoende aandacht 
voor onze mentale veerkracht, voor voldoende 
beweging, een gezonde en goed verluchte 
woning, gezonde publieke ruimte, … 
We bleven een gezicht geven aan het 
preventief gezondheidsbeleid in onze 
regio. We reikten de hand naar onze 
lokale besturen, zorg en welzijn, 
netwerken rond organisaties en 
bedrijven en schoolnabije partners. 
 
2020… een jaar om nooit te vergeten… 
Een overschakeling van lokaal netwerken 
naar tele-netwerken, van studiedagen en 
vergaderingen naar webinars, van elkaar de hand te 
geven naar het dragen van mondmaskers en afstand 
houden, … Een hele aanpassing voor het Logoteam, 
maar al snel vonden we onze weg om via Teams, 
Zoom of andere kanalen met onze partners te 
communiceren en hen verder te ondersteunen.

Logo Dender vzw ondersteunde in 2020 intensief de 
zorgraden en haar 12 Gezonde Gemeenten in hun 
sensibiliseringsopdracht en communicatie rond 
de coronamaatregelen en vormde samen met de 
andere Logo’s de schakel om lokale noden in aanbod 
en communicatie te signaleren aan de Vlaamse 
overheid.

Strategisch plan
We legden de laatste hand aan ons vernieuwd 
strategisch plan als sterke basis voor de komende 
werking. We concretiseerden de waarde 
‘Duurzaamheid’ aan de hand van een concreet 
actieplan. We deden ook samen met de andere 

Logo’s een klantenbevraging om zo onze 
werking nog meer te kunnen afstemmen 

op de noden van onze lokale partners.

2020 was spijtig genoeg ook het jaar 
van de besparingen. De beslissing 
van de Vlaamse overheid om te 
besparen op preventie had ook 
een ferme impact op onze eigen 

financiën. We schakelden over naar 
een betalende dienstverlening om 

professioneel te kunnen blijven verder 
werken. Het team en bestuur 

bereidden dit grondig voor in 2020 en dit 
werd afgetoetst naar haalbaarheid bij 

verschillende partners. Ook het team versterkte 
haar vaardigheden in niet-commerciële 
verkoopstechnieken.

En 2021?

Deze besparingen leidden ook tot de beslissing 
om te verhuizen. Een hele uitdaging tijdens de 
lockdownperiode. Maar we zijn fier op ons nieuw 
kantoor en hopen er snel weer voltijds aanwezig te 
kunnen zijn en jullie daar te verwelkomen.

2021 brengt ons zonder twijfel nog grotere 
uitdagingen wat betreft onze gezondheid, zeker en 
vast ook op het gebied van mentaal welbevinden.
We willen er samen met jullie, onze lokale partners, 
werk van maken!

Op een buitengewoon gewoon jaar!

Sophie Goetghebuer

Coördinator 
Logo Dender vzw

Freddy Horlez

Voorzitter 
Logo Dender vzw
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Vlaamse Logo’s samenwerking
Er werd ook hard gewerkt om de werking van de 
Logo’s op Vlaams niveau zichtbaarder te maken: 
meer slag- en daadkracht, één gezamenlijke stem 
naar het beleid en de Vlaamse Partnerorganisaties 
en een betere onderlinge samenwerking. Met één 
doel voor ogen: de gezonde keuze de meest 
evidente keuze te maken voor elke Vlaming. 

Ondanks deze bijzondere en moeilijke periode 
bleven we op volle toeren draaien… Jullie lezen er 
in dit jaarverslag alles over. De Logo Denderheld 
neemt jullie mee doorheen het verslag en wijst 
jullie op de highlights van dit bijzonder jaar!

Gezonde

Verhuis
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Intergemeentelijke preventiewerker (IGP)
We wierven onze eerste IGP aan in 2020. Aysa Declerck startte als IGP eind september 2020 voor de 6 steden en 
gemeenten van de eerstelijnszone Dender: Lebbeke, Berlare, Buggenhout, Zele, Hamme en Dendermonde. Ze 
ondersteunt deze lokale besturen in het uitvoeren van hun preventief gezondheidsbeleid om zo Gezonde 
Gemeente nog zichtbaarder te maken.

Verhuis

Teamtweedaagse Communicatie

Op 24 november 2020 verhuisden we al onze 
spullen coronaproof naar ons nieuw kantoor in de 
Burchtstraat 10 bus 17 in Aalst. Een mooie locatie 
in het centrum van de stad met als buren onder 
andere eerstelijnszone Regio Aalst.

In 2020 implementeerden we de nieuwe huisstijl op 
verschillende dragers. Naast creatieve 
vormgeving voor drukwerk gingen een ‘desk’, 
tablethouder, zigzagfolder en kubustotem in 
ontwikkeling voor de Logo Dender vzw infostand.

4 Netwerkfora 
gezondheidspromotie
We nodigden onze lokale partners uit om samen 
met ons de planning van 2021 vorm te geven aan 
de hand van 1 fysiek en 3 digitale netwerkfora 
per regio telkens met interactieve oefeningen en 
gekoppeld aan interessante lezingen.

Omwille van de coronamaatregelen konden we 
geen teamtweedaagse organiseren zoals andere 
jaren, maar 2 aparte denkdagen, volledig 
coronaproof!

Ook in 2020 konden we rekenen op een geëngageerd bestuur dat mee richting gaf aan de werking van het Logo.
Er gingen 6 vergaderingen door met het Dagelijks Bestuur, 3 Bestuursorganen en 2 Algemene Vergaderingen.
We pasten onze statuten aan de nieuwe vzw-wetgeving aan.

Bestuur

Team



Hoogtepunten per

regio AALST

10-DAAGSE GEESTELIJKE GEZONDHEID
De 4 gemeenten verrasten met fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen 

of quotes voor de actie ‘Spreuken in het straatbeeld’. 
Speciale kick-off in de gemeentelijke gebouwen van Haaltert.

GEZONDE GEMEENTE
4 Gezonde Gemeenten met een concreet jaaractieplan voor 2020.

BEWEGEN OP VERWIJZING
Het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ werd verder uitgerold in Denderleeuw, Erpe-Mere en Haaltert. 
Lede sloot hierbij aan en hiervoor werd een nieuwe Bewegen Op Verwijzing-coach aangeworven.

NETWERKFORUM
Tijdens het eerste deel bouwden we samen met de 4 lokale besturen aan gemeenschappelijke 
projecten a.d.h.v. LEGO SERIOUS PLAY. 
In het tweede deel werden ook de andere lokale partners verwelkomd om mee input 
te geven voor de planning 2021.

76

regio DENDER

INTERGEMEENTELIJKE PREVENTIEWERKER
Start van de IGP, Aysa Declerck, voor eerstelijnszone Dender, ter 

ondersteuning van het terreinwerk van alle Gezonde Gemeenten. 
Logo Dender vzw fungeert als werkgever en coach. 

GEZONDE GEMEENTE
Ondersteuning van de 4 Gezonde Gemeenten. Met de opstart van de structurele werking in 
Buggenhout. Elke Gezonde Gemeente kreeg een (virtueel) bezoekje met toelichting rond onze 
vernieuwde dienstverlening. 

NETWERKFORUM
Het enige dat dit jaar fysiek kon doorgaan! Met deugddoende ontmoetingen, inspirerende praktijken 
over buurtgerichte zorg en ‘moodboards’ voor gezonde(re) projecten op het programma.

COMMUNITYPROJECT
In Zele kreeg het actieplan voor het Communityproject rond dikkedarmkanker aardig vorm. 
Helaas werden de acties zelf uitgesteld tot veiligere tijden.

WARME GEMEENTE
Lebbeke zette verder in op Warme Gemeente, o.a. via Warme William wandelingen, 

ter bevordering van het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren.

10-DAAGSE GEESTELIJKE GEZONDHEID
Gemeente Berlare en Lebbeke maakten ook werk van mentaal welbevinden, en spraken 
ook dit jaar inwoners en toevallige passanten aan met bemoedigende spreuken in het 
straatbeeld tijdens de 10-daagse geestelijke gezondheid.

COVID-19
COVID-19-sensibilisatie en intensieve samenwerking met eerstelijnszone Dender. 

Logo Dender vzw is lid van het COVID-team van deze eerstelijnszone.

COVID-19
COVID-19-sensibilisatie en intensieve samenwerking met eerstelijnszone Regio Aalst.

regio



AALST - DENDERMONDE

BEWEGEN OP VERWIJZING (ELZ AALST EN DENDER)
Het project werd verder uitgerold in beide steden.

COVID-19

GENERATIE ROOKVRIJ (AALST, DENDERMONDE, OLV AALST EN ASZ AALST)

BUURT JE MEE? ZEGGET MÉ A ROITEN (3 LDC’S AALST)

HEALTH ON THE MOVE (GEVANGENIS DENDERMONDE)
Met dit project wil de gevangenis de aandacht voor welzijn en gezondheid verhogen, 

gedetineerden (en hun omgeving) informeren en sensibiliseren zodat ze gezondere keuzes 
kunnen maken. Ze voorzien een extra groepsaanbod op vlak van ‘bewegen’. 

Sinds 2019 ondersteunt Logo Dender vzw de gevangenis bij de uitrol van het project 
en zijn we lid van de werkgroep welzijn en de subwerkgroep “Health on the move”.

98

REGIO DENDER-ZUID

COVID-19

regio DENDER-ZUID

GEZONDE STEDEN
2 Gezonde Steden met een concreet jaaractieplan voor 2020. 

BEWEGEN OP VERWIJZING
In 2020 werden de voorbereidingen gedaan voor de aansluiting van Gezonde Stad Ninove 

bij de reeds actieve Gezonde Stad Geraardsbergen.

WARME STEDEN EN WARME WILLIAM
We maakten samen met Ninove en Geraardsbergen een jaaractieplan op omtrent het creëren van een 
ondersteunende omgeving voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. 
In Warme Stad Ninove kon elke jongere zijn Warme William nomineren en hem/haar zo nog eens extra 
in de kijker zetten. De genomineerden maakten kans op een stadsgeschenkbon van 25 euro.
De Warme William-banken zijn terug te vinden in beide steden op een lokale plaats waar bezoekers 
even kunnen uitrusten en babbelen of een luisterend oor bieden. Er werd ook extra aandacht gegeven 
aan de Warme William lespakketten (Warme School).

NETWERKFORUM

NETWERKFORUM AALST - DENDERMONDE
Het netwerkforum legde de focus op praktijkvoorbeelden over het thema tabakspreventie en 

geestelijke gezondheidsbevordering. Prof. Lieven Annemans gaf een lezing over het belang van 
geestelijke gezondheid in (coronatijden) vanuit gezondheidseconomisch perspectief.

WARMTEACTIEPLAN GEVANGENIS DENDERMONDE
Gevangenis Dendermonde werkte samen met onze Medisch Milieukundige een gedetailleerd 
warmteactieplan uit om hun werknemers en gedetineerden te beschermen tijdens erg warme dagen. 

GEZONDE STEDEN

COVID-19-sensibilisatie en intensieve samenwerking met eerstelijnszone Regio Aalst. Logo Dender 
vzw is lid van de pandemie-cel in eerstelijnszone Regio Aalst. De cel monitort de regionale cijfers 
van besmettingen. 

COVID-19-sensibilisatie en intensieve samenwerking met eerstelijnszone Dender-Zuid. 

Het netwerkforum legde de focus op gezondheid en milieu en geestelijke gezondheidsbevordering. De 
lokale partners gingen aan de slag met digitale werktafels. 
Dr. Ri De Ridder gaf vervolgens een lezing over hoe we onze gezondheidszorg veel beter kunnen maken. 



tegen COVID-19
In de strijd tegen corona droegen we vanuit Logo Dender vzw 
ook ons steentje bij, en dat op verschillende fronten. 

Hoesten Ademhalings-
moeilijkheden

Vermoeidheid

ZZZ

Geur- en 
smaakverlies

Koorts

Spierpijn, 
keelpijn of 
hoofdpijn

Waterige 
diarree

Verkoudheid

BEL B I J  DEZE SYMPTOMEN ZO SNEL MOGELIJK NAAR JE (HUIS)ARTS 
EN BLI JF METEEN THUIS

AGENTSCHAP
ZORG & 
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

HET CORONAVIRUS 
Herken de symptomen
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Verspreiding  
methodieken en campagnes

om de negatieve effecten van de  
COVID-19-maatregelen te beperken, vooral rond de 

thema’s geestelijke gezondheid, beweging, 
sedentair gedrag, gezonde voeding, milieu en 

gezondheid, verslavende middelen.

3 op 3
eerstelijnszones ondersteund in hun  

sensibiliseringsopdracht om de corona- en 
lockdownmaatregelen te volgen en vaccinatie in te 

zetten.

 verdeeld in de regio voor onze lokale besturen, 
apothekers, huisartsen en regionale partners.

200 +  
complimentenstickers

17.700 folders contactonderzoek 
550 affiches Coronalert-app

6.385 folders Coronalert-app

gebruikt voor complimentenacties 
naar zorgpersoneel.

70 +
CO2-meters aangekocht

via onze groepsaankoop door regionale partners.
I.k.v. gezond binnenmilieu: verspreiden van het 

virus verminderen door voldoende te ventileren en 
verluchten.

Via het bundelen van informatie, materiaal, bronnen en 
praktijkvoorbeelden op logodender.be/samentegencorona  
en op facebook.com/LogoDender ondersteunden we onze 
partners in coronacommunicatie én de link naar een gezonde 
levensstijl. 

Samen met de Vlaamse Logo’s ontwikkelden we een digitale 
inspiratiegids, om te communiceren op maat van verschillende 
doelgroepen. 

We stonden tevens in voor het verspreiden van drukwerk, o.a. 
rond het contactonderzoek, de Coronalert-app en de opstart 
van de vaccinatie.

We versterkten de samenwerking met de zorgraden van onze 
drie eerstelijnszones. We namen structureel deel aan overleg 
rond corona-communicatie en het beheersen van uitbraken, 
signaleerden lokale noden naar de relevante overheden en 
ontwikkelden waar nodig en haalbaar zelf materiaal op maat. 

De link naar gezondheid in ruime zin, legden we o.a. door 
complimentenacties naar zorg- en welzijnspartners, 
verspreiding van materiaal en tips rond gezond thuiswerken, 
extra sensibilisering rond gezond binnenmilieu enz.
Ook in 2021 plannen we verder in te zetten op de strijd tegen 
corona, o.a. door onze ondersteunende rol in de communicatie 
rond coronavaccinatie.

Strijd

http://www.logodender.be/samentegencorona
http://facebook.com/LogoDender
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Rookvrij Aalst
In het kader van Generatie Rookvrij wou Gezonde 
Stad Aalst de speeltuintjes en sportterreinen 
rookvrij maken. Het eerste rookvrije sportterrein 
werd gelanceerd op 30 januari 2020. De stad Aalst, 
Stichting tegen Kanker, Tabakstop, Levensloop, 
SportAG, het OLV ziekenhuis en Logo Dender vzw 
gaven samen de aftrap van de sensibiliserings-
campagne. 

Er werden signalisatieborden geplaatst, en 
kinderen en hun familie werden geïnformeerd, 
zodat ze weten dat iedereen recht heeft op 
rookvrije sportterreinen. Er wordt aan rokers 
gevraagd om op deze kindvriendelijke plaatsen niet 
meer te roken of enkel verderop uit het zicht van de 
kinderen te roken.

Ook de beide Aalsterse ziekenhuizen engageren 
zich als rookvrij ziekenhuis voor een rookvrije 
generatie sinds 2019. Logo Dender vzw ondersteunt 
hen bij de uitwerking van het rookbeleid. 
In 2020 startte Logo Dender vzw een bijkomende 
werkgroep op met als doel in 2021 naar buiten 
te treden met een stadsbrede (communicatie)
campagne. 

Week van de Valpreventie
Het Logo motiveert organisaties, werkzaam 
in de ouderenzorg, om tijdens deze Week van 
de Valpreventie (derde week van april) extra 
aandacht en ruchtbaarheid te geven aan de 
valproblematiek. Dit door het organiseren van 
activiteiten voor het personeel, voor de ouderen 
en door het verspreiden van het Vlaams 
campagnemateriaal. 
Omwille van het coronavirus werd de Week van 
de Valpreventie uiteindelijk 1 jaar uitgesteld. Een 
20-tal organisaties dienden hun acties zoals een 
demokamer, valquiz, vorming, … 
lastminute te annuleren. 

Logo Dender vzw maakte ter tegemoetkoming 
een inspiratiegids “Gezond de dag rond voor 
ouderen” om toch via digitale weg en 
individuele acties aandacht te geven aan het 
welbevinden van ouderen.

  
 
 

    

 
Voor ouderen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Logo Dender ondersteunt je onder meer met: 
drukwerk | materialen | vormingen | projecten |  

de uitwerking van een gezondheidsbeleid op maat van jouw organisatie 

© Nancy Limpens -  
Vlaamse Ouderenraad 

“Zegget mé a roiten”
De 3 Aalsterse lokale dienstencentra LDC De 
Maretak, LDC De Toekomst en LDC De Dendervallei 
organiseerden in de zomer van 2020, met de steun 
van Gezonde stad Aalst en Logo Dender vzw, een 
raamposterproject. Buurtbewoners verbinden en 
ontmoeting centraal plaatsen, ook in tijden waarin 
dit niet evident is omwille van de maatregelen 
omdat en ons (mentaal) welbevinden onder druk 
staat.
In de zomer van 2020 verbleven we meer ‘in ons 
kot’ dan andere zomers en konden we van de 
vakantie genieten in onze eigen buurt. De ideale 
gelegenheid om van de buurt een 
bezienswaardigheid te maken, een aangename 
plaats om te (her)ontdekken en de buurtbewoners 
beter te leren kennen.

Zo werd de buurt een grote openluchttentoon-stel-
ling van 15 juli tot en met 31 augustus 2020. Met de 
bijgeleverde raamstickers kon je jouw appreciatie 
uiten. Creaties werden ook gedeeld met 
#ikbuurtmee op sociale media. 
Na de zomercampagne volgden nieuwe acties 
tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid 
en eindejaarsfeesten. Samen gaan we voor een 
veerkrachtige buurt!

Alle buurtbewoners ontvingen een pakket met 
twee posters en stickers. Elke poster werd uniek: 
de bewoners schreven, plakten, tekenden, … iets 
persoonlijks dat ze met de buurt wilden delen. 

Tournée Minérale
De vierde editie van een alcoholvrije maand 
februari spoorde in 2020 alweer heel wat Belgen 
aan om een maand lang geen alcohol te drinken. 
Tijdens de editie van 2020 viel op dat er 
ondertussen heel wat alternatieven bestaan 
voor mensen die liever geen alcohol drinken, en 
dat ook horeca en lokale economie hier gretig 
op inspeelt. Een positief teken dat ook daar ge-
zondheid meer en meer zijn plaats krijgt. Wij als 
Logo beloonden de deelnemers van ons ‘Tournée 
Minérale team’ met een duurzame waterfles en 
een heerlijk mocktailrecept! 

uitgelicht
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Bewegen Op Verwijzing

Kookworkshop - intervisie diëtisten

Actieweek ‘Gezond Binnen’
De Actieweek ‘Gezond Binnen, samen naar een 
gezonde thuis’ vond dit jaar plaats van 16 tot 20 
november 2020.  De actieweek stimuleert lokale 
besturen om samen met andere diensten en 
organisaties te werken rond gezond 
binnenmilieu, over de beleidsdomeinen heen. 
De Medisch Milieukundige ging in gesprek met de 
lokale besturen, bekeek samen met hen waar er 
opportuniteiten waren en waar 
ondersteuning nodig was bij de uitwerking van 
een nieuwe actie.

Gezonde publieke ruimte
Zoals elk jaar zette Logo Dender vzw in op gezonde 
publieke ruimte. Tijdens de lockdownperiode werd 
het meer dan eens duidelijk dat hierop inzetten een 
must is. 
Het ondersteuningsaanbod voor lokale besturen 
en verenigingen om hen te helpen een gezonde 
publieke ruimte te realiseren werd sterk uitgebreid, 
onder andere door een interactieve tool, 
spandoeken, gezondheidstoets, debatfiches, ...

Op 17 december 2020 ging de online intervisie voor 
onze lesgevers gezonde voeding door met een 
train-de-trainer-sessie over de ‘gezonde brood-
doos’ aangevuld met een leuke kookworkshop. 

10-daagse geestelijke gezondheid Warme Stad/Gemeente
Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, wordt het belang 
van een goede geestelijke gezondheid in de kijker 
gezet. Doel: ‘goed in je vel zitten’ en ‘psychische 
kwetsbaarheid’ bespreekbaar maken. In 2020 
stond ontmoeting en verbinding centraal. Sociale 
cohesie en contacten met mensen zijn immers 
essentieel voor een goede geestelijke gezondheid. 
Steun van anderen is één van de belangrijkste 
hulpbronnen voor mensen wanneer de veerkracht 
in het gedrang komt.
Met de actie ‘Spreuken in het straatbeeld’ wilden 
we niet alleen een glimlach op het gezicht van 
mensen toveren, maar hen ook doen nadenken 
over hun mentaal welbevinden en het belang van 
sociale verbondenheid.

In de meeste Gezonde Gemeente zagen we 
verschillende spreuken verschijnen op openbare 
gebouwen of ramen van lokale handelaars. 

In Warme Gemeente Lebbeke, Stad Ninove en 
Stad Geraardsbergen creëren we samen met de 
stuurgroepen een ondersteunende omgeving 
voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. 
Het Logo ondersteunt de stad of gemeente bij 
hun integraal lokaal gezondheidsbeleid dat de 
veerkracht van deze doelgroep versterkt. Het is 
een stad of gemeente waar mensen goed zorgen 
voor zichzelf en voor elkaar.

Geluksdriehoek
In 2020 lanceerde Gezond Leven de 
geluksdriehoek. Hiermee wil Logo Dender vzw  
informeren, inspireren en mensen bewuster doen 
nadenken over hoe gelukkig en goed in je vel 
voelen is. Aan de hand van verschillende 
materialen en communicatiekanalen hebben 
we deze boodschap bij al onze lokale partners 
bezorgd.

Het project ‘Bewegen Op verwijzing’ promoot een 
gezonde leefstijl door mensen met verhoogde 
gezondheidsrisico’s en een hoge mate van 
inactiviteit duurzaam aan het bewegen te krijgen. 
Het project werkt volgens een vast principe: 
de (huis)arts verwijst zijn patiënten die aan de 
voorwaarden voldoen door naar een Bewegen Op 
Verwijzing-coach. Deze stelt dan samen met de 
deelnemer een beweegplan op maat op. Dankzij 
het Logo zijn 11 van de 12 gezonde gemeenten uit 
onze regio gestart met het project. 



zorg en welzijn
Ook in 2020 was samenwerking met zorg- en welzijnspartners één van onze prioriteiten.

MEER

gezondheid
IN DE ZORG
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Samenwerking eerstelijnszones
Mede dankzij COVID-19 kwam onze samenwerking met de zorgraden van onze drie eerstelijnszones in een 
stroomversnelling. Om hen te ondersteunen bij coronacommunicatie, namen we structureel deel aan 
lokale COVID-19-teams, werkgroepen rond bereiken van kwetsbare doelgroepen, 
communicatiewerkgroepen, … We brachten daar voornamelijk onze expertise rond gezondheids-
bevordering en ‘heerlijk helder communiceren’ in en namen signalen die we oppikten op lokaal niveau 
mee naar relevante overheden. Ook voor het verspreiden van heel wat corona-drukwerk, werkten we 
samen met de zorgraden, huisartsenkringen, lokale besturen, ziekenhuizen, thuiszorgpartners, … 
Al deze inspanningen droegen bij tot een verbreding van ons netwerk, en zo ook tot het realiseren van de 
Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘Meer gezondheid in de zorg’.

Ook de herstructurering van het zorglandschap kreeg verder vorm tijdens dit ‘coronajaar’. 
De pilootprojecten Regionale zorgzones werkten verder hun missie en visie verder uit. Logo Dender 
vzw volgt dit nauw mee op als partner van het pilootproject Waas en Dender. Ter voorbereiding op ons 
toekomstige werkingsgebied, bleven we ook investeren in samenwerking met partners binnen 
de Regionale Zorgzone Zuid-Oost-Vlaanderen. 

Tenslotte zag je misschien al de update van onze ‘cijferwebsite’ passeren? 
Op logodender.wixsite.com/cijferrapporten ontsluiten we op lokaal en Vlaams niveau cijfers rond 
preventieve gezondheid, demografie, armoede en welvaart, … In 2020 kreeg de website een grondige 
update, met meer gegevens én de meest recente cijfers! Een ideale basis voor het uitwerken van 
omgevingsanalyses en gerichte projecten of acties.

Herstructurering zorglandschap

Update cijferwebsite

Initiatieven Wat onze
partners

zeggen ...
IN 2020 DEED LOGO DENDER VZW SAMEN MET 
DE ANDERE 14 LOGO’S EEN 
KLANTENBEVRAGING* MET ENKELE 
OPMERKELIJKE CONCLUSIES.

We zijn fier te kunnen meegeven dat we een 
algemeen waarderingscijfer kregen van 87,06%.

Aan volgende van onze opdrachten gaven 
jullie de hoogste waardering:
(% van de bevraagde vindt dit een prioriteit)

• Informeren 82,95%
• Sensibiliseren en motiveren 72,09%
• Ondersteunen en begeleiden 70,51%
• Bekendmaken materialen 66,67%
• Verspreiden materialen 64,20%

Het Logo werkt rond verschillende thema’s. 
Dit is wat jullie als prioriteiten beschouwen:
(% van de bevraagde vindt dit een prioriteit)
• Geestelijke gezondheid 68,29%
• Beweging en zittend gedrag 60,98%
• Voeding 50,62%
• Gezondheid en milieu 32,10%

Volgens jullie onze sterkste kernwaarden:
• Betrouwbaar
• Betrokken
• Deskundig
• Gedreven
• Kwaliteitsvol
• Communicatief

We kregen heel wat suggesties ter uitbreiding 
van onze dienstverlening.
• Nog meer inzetten op gezondheid & milieu. 

De belangstelling voor ecologische thema’s en 
klimaat stijgt. Daardoor vormt er zich een tekort 
aan aanspreekpunten inzake milieuzaken. Daar 
liggen voor onze Medisch Milieukundige nog heel 
wat profileringskansen te grijpen ter  
ondersteuning van burgers en intermediairs.

• Bijkomende aandacht voor geestelijke  
gezondheid, en vooral naar jongeren en ouderen.

• Meer aandacht voor het bereiken van  
kwetsbare groepen en materialen vertalen naar 
hun behoeften.

• Databeheer tot op lokaal niveau.
• Actieve verbindende rol in de eerstelijnszones.
• Uitwerken van innovatieve methodieken die op 

het terrein ontstaan.
• Meer investeren in naambekendheid en  

positionering binnen het preventielandschap, 
zodat meer en beter gebruik kan gemaakt  
worden van het Logo aanbod en zodat het  
preventielandschap overzichtelijk wordt.

• Rechtstreeks sensibiliseren van en werken naar 
individuele burgers en groepen.

Jullie vinden het belangrijk dat het Logo 
aanwezig is in onderstaande sectoren:
(% van de bevraagde vindt dit een prioriteit)
• Welzijn 95,31%
• Lokale besturen 92,19%
• Onderwijs 89,06%
• Zorg 85,94%

* deze bevraging werd uitgevoerd vóór COVID-19

https://logodender.wixsite.com/cijferrapporten
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