
VOOR JOU GAAN WE VER ...

Uitgebreid netwerk van lokale en bovenlokale
partners.

Quickscan van de noden binnen jouw gemeente.

SAMEN WERKEN WE AAN EEN GEZONDE REGIO

GEZONDHEID

JOUW TROEF

Info over preventief gezondheidsbeleid op vlak van:

Hoe geef je zuurstof aan deze noden?
Bundel je krachten met Logo Dender vzw en samen komen we tot oplossingen voor een

succesvol preventief gezondheidsbeleid.

Voor jouw burgers en voor jouw personeel.
Want ook zij liggen wakker van hun gezondheid ...

8 uur procesbegeleiding per jaar.

Standaard content voor website, sociale media en
infokrant.

Deskundige begeleiding en ondersteuning bij
Vlaamse pilootprojecten.

Jouw winst? Gezonde mensen in een gezonde gemeente.Jouw winst? Gezonde mensen in een gezonde gemeente.

BASISDIENSTVERLENING

gezondheid en milieu,
geestelijke gezondheid, 
vallen bij senioren,
tabak, alcohol en andere drugs, 
kankeropsporing, 
infectieziekten en vaccinatie, 
mondgezondheid,
voeding, beweging en sedentair gedrag.

Fiche 'Gezondheid troef' - lokale besturen



Pakket B: € 200

GO HEALTH GO SUPERHEALTH

VOOR JOU GAAN WE VERDER ...

<30.000 inwoners = 25
30.000 - 50.000 inwoners = 35
>50.000 inwoners = 60

<30.000 inwoners = 2 
30.000 - 50.000 inwoners = 5
>50.000 inwoners = 7

Verzenden van materialen.

Ontlenen van materialen.
(€5 per stuk per week)

Infosessies en workshops door opgeleide lesgevers.

Logo-studiedagen en vormingen.

(1 uur: €100 en vanaf 2 uur: €75/u excl. verplaatsingskosten)

Ontlenen en verzenden van
materiaal.

Ontlenen en verzenden van
materiaal.

INCLUSIEF:

Toegang voor alle Logo-studiedagen
en vormingen voor 1 persoon.

Analyse noden/verwachtingen +
opmaak actieplan op maat van jouw
gemeente/stad.

ONTDEK ONZE VOORDEELPAKKETTEN

BETALENDE DIENSTVERLENING OP MAAT

Ontwikkelen/aanpassen van projecten en materialen op maat.

Analyse noden/verwachtingen +
opmaak actieplan op maat van jouw
gemeente/stad.

Minimum 1 jaar.

Vaste dotatie: €0,12/inwoner/jaar.

Aantal credits/jaar:

Uitwerken materiaal op maat.

Aankoop van minimum 10 credits
per jaar aan €65/credit.

Voor gebruik van bovenstaande diensten betaal je zonder voordeelpakket €85/credit.

Bijkomende ondersteuning en procesbegeleiding.

Uitvoerend werk.         
(bv. bemannen infostand, uitschrijven subsidiedossier, ...)

(bv. advies over implementatie methodiek, toelichting project, ...)

Toegang voor 1 Logo-studiedag of
vorming per jaar voor 1 persoon.

BEKIJK HIER DE CREDITLIJST

Infosessies en workshops door
opgeleide lesgever.

INCLUSIEF:


