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PARTNERFICHE 

Lokaal gezondheidsoverleg (Logo) 

 

 
Korte omschrijving van de organisatie 

Logo's staan in voor 

 het lokaal implementeren van gezondheidsprojecten en 

 het ontwikkelen van een integraal gezondheidsbeleid in bedrijven, scholen, 

gemeenten of andere settings. 

 

Elke Vlaamse gemeente is lid van een Logo dat door de Vlaamse overheid wordt 
gesubsidieerd. In elk Logo is een verantwoordelijke stafmedewerker voor valpreventie. 
 

Belangen van de organisatie om lokaal mee te werken aan valpreventie?  

 Het verminderen van het aantal ongevallen in de privé-sfeer is een Vlaamse 

gezondheidsdoelstelling en behoort tot de kerntaak van elk Logo. 

 Valpreventie bij ouderen werd in overleg met de Vlaamse overheid tot belangrijkste 

actie binnen die doelstelling gekozen. 

 Het lokaal implementeren van BOEBS behoort tot hun kerntaak. 

 

Welke meerwaarde kan de organisatie bieden bij een lokale werking rond 

valpreventie? 

 Ze bezitten de kennis en deskundigheid van gezondheidsbevorderings-strategieën en 

projectontwikkeling. 

 Ze bezitten heel wat expertise in netwerking en hebben een uitgebouwd regionaal 

netwerk van partners met een engagement naar gezondheidsbevordering ter 

beschikking. 

 Ze kunnen de achtergrond, methodieken en materialen rond valpreventie ter 

beschikking stellen. 

 Ze kunnen het gemeenschapsproject BOEBS mee aansturen. 

 

Zijn er bepaalde beperkingen bij de lokale werking van de organisatie?  

 

 Beperkte middelen en mankracht. 
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Hoe kan valpreventie opgenomen worden in het beleid van de organisatie 

(op lokaal niveau)? 

 

Logo’s kunnen het BOEBS-netwerk bij de organisatie en bij de implementatie van BOEBS in 

de gemeente begeleiden. 

 

Pleitbezorging 

 Een voorbeeld van ontwerpbeslissing bezorgen aan de gemeente voor het opnemen 

van BOEBS in het meerjarenplan.  

 Opvolgen van de verankering en de intentieverklaringen. 

Logistiek 

 Beschikbaar stellen van kant-en-klare materialen voor het organiseren van 

valpreventie-activiteiten. 

 Uitlenen van materialen voor bepaalde BOEBS-activiteiten. 

 

Procesondersteuning 

 Voorstellen van BOEBS aan de lokale partners tijdens de eerste vergadering met de 

BOEBS-werkgroep.  

 Vergaderingen begeleiden. 

 Ondersteuning bij het selecteren van het BOEBS-activiteitenaanbod in de gemeente. 

 …  

 

Contactgegevens die kunnen vermeld worden op de website (Vlaams/lokaal): 

De contactgegevens van elk Logo per regio zijn te vinden op www.vlaamselogos.be.  

 

 

http://www.vlaamselogos.be/

