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10 000 STAPPEN: ELKE STAP TELT

Het Vlaams Instituut Gezond Leven, Sport Vlaanderen en de Vlaamse 
Logo’s  bundelen de krachten om - over de beleidsdomeinen heen - 
het grootste beweegproject van Vlaanderen te organiseren in jouw 
gemeente: 10 000 stappen: Elke stap telt.  

Want 10 000 stappen (of 8 000 bij 65+’ers) zet een volwassene best 
elke dag om op en top gezond te blijven. Zelfs al geraak je niet (altijd) 
aan deze aanbeveling, dan nog is elke stap een stap in de goede 
richting, want ‘Elke stap telt’.

Het einddoel? 
Gezonde inwoners die meer bewegen en streven naar 10 000 
stappen per dag.  Dit dankzij een combinatie van toffe sensibilise-
ring van burgers én beweegvriendelijke buurten.  

 Inwoners duurzaam aanmoedigen om te bewegen, met extra  
 aandacht voor minder actieve bevolkingsgroepen, zoals men- 
 sen in maatschappelijk kwetsbare situaties;
 10 000 stappen en beweging blijvend zichtbaar maken in de   
 publieke ruimte van jouw gemeente;
 Participatief aan de slag gaan met geëngageerde burgers, het  
 verenigingsleven en betrokken professionals.

Laat je 4 jaar lang inspireren en ondersteunen rond een beweeg-
vriendelijke focus. Zo kom je vanzelf tot een beweegvriendelijke 
buurt.
 2021: Stappensignalisaties in het straatbeeld
 2022: Beweegroutes voor jong en oud in jouw gemeente
 2023: Inzetten op het STOP-principe en gezonde mobiliteit 
 2024: Lokale beweegacties opzetten in samenwerking met  
 het verenigingsleven

Einddoelgroep
Iedereen.

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen

Doelgroep

Omschrijving

September 2022



Kies vrij en op maat van jouw gemeente of stad uit het pakket 
met verschillende signalisatie- en nudgingmaterialen. En dompel 
jouw inwoners zo onder in een stapvriendelijke buurt. 
Er zijn verschillende materialen ontwikkeld: 

 Telraam: digitale meter om het aantal stappen te meten. 

 Signalisatiematerialen:
• Materialen die het streefdoel 10 000 stappen tastbaar maken  

door afstanden uit te drukken in het aantal stappen:   
wegwijzers, stappenplaatjes, ...

• Materialen voor beweegroutes: startbord, oefenbord, weg-  
wijzers, ... 

 Nudgingmaterialen met leuke boodschappen waarmee je het 
beweeggedrag van jouw inwoners een duwtje in de goede rich-
ting kan geven. Bv. banners.

Daarnaast worden op Vlaams niveau communicatiegolven naar de 
burgers georganiseerd over gezond bewegen en ‘Elke stap telt’. Elk 
deelnemend lokaal bestuur ontvangt kant-en-klare communicatie-
tools om ook lokaal mee te surfen. 

Materiaal

Wil je aan de slag met ‘10 000 stappen: Elke stap telt’?
Logo Limburg biedt je in samenwerking met Sport Vlaanderen 
advies en ondersteuning tijdens het volledige traject. 

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via mail 
naar logo@logolimburg.be

Meer info



LIEVER ACTIEVER

Liever Actiever is een gezondheidsproject dat meer bewegen en 
minder zitten stimuleert bij volwassenen, met de focus op inactieve 
ouderen en kwetsbare groepen. 

Een kleurrijke inspiratiebrochure laat je kennis maken met 41  
bewegingsprojecten uit heel Vlaanderen. Duik de moestuin in, laat 
je onderdompelen in zwierige dansnamiddagen of maak kennis met 
de Goedgevoelstappers.

Einddoelgroep
Volwassenen met de focus op inactieve ouderen en kwetsbare 
groepen. 

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via mail 
naar logo@logolimburg.be

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2022



 Brochure 
     Informatiebrochure Liever Actiever

 Prijs
    Gratis (waarborg voor stappentellers).

   

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Bestellen

Materiaal



GEZONDHEIDSWANDELINGEN

Bewegen is gezond, maar dit is niet voor iedereen even makkelijk. 
Daarnaast heeft iedereen zijn of haar eigen mogelijkheden en  
tempo.

Tijdens een gezondheidswandeling wandelt iedere deelnemer op 
zijn of haar eigen tempo een kwartiertje heen en terug over een  
vastgelegd, uitgestippeld parcours. Zo bepaal je zelf hoe ver jouw 
traject gaat, terwijl je toch samen met de anderen aankomt. 

Er wordt begeleiding voorzien door een opgeleide vrijwilliger die 
steeds het laatst wandelt.

Einddoelgroep
Iedereen

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, woonzorgcentra, dienstencentra, …

Logo Limburg biedt je advies en een draaiboek. 

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2020





BEWEGEN OP VERWIJZING

Dagelijks bewegen, soms denken we er te weinig tijd voor te hebben 
of is simpelweg de goesting er niet. Beperkte (financiële) kansen 
verhogen de drempel nog meer. Maar wat als je gezondheid eronder 
lijdt?

Dankzij het project Bewegen op Verwijzing (BOV) kunnen huisartsen 
patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar 
een bewegen op verwijzing – coach of de BOV-coach. Achterliggend 
wil BOV gezondheidswinst boeken op fysiek, mentaal en sociaal 
vlak. 

Het project wordt gecoördineerd door het Vlaams Instituut Gezond 
Leven. Logo Limburg begeleidt de Limburgse dossiers.

Einddoelgroep
Volwassenen met een verhoogd beïnvloedbaar gezondheidsrisico 
dat verminderd kan worden door voldoende te bewegen en minder 
langdurig te zitten.

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale en regionale partners uit verschillende sectoren werken best 
samen: lokale besturen, huisartsenkring, gezondheids- en welzijns-
zorg, aanbieders van laagdrempelig beweegaanbod en organisaties 
die kwetsbare groepen bereiken.

Logo Limburg biedt je advies en ondersteuning bij het opstellen en 
uitvoeren van een dossier. We voorzien ook terugkoppeling met het 
Vlaams Instituut Gezond Leven.

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2022



 Promotiematerialen: affiches, folders, stappenplan.  
     Deze zijn te bestellen bij Gezond Leven door het lokaal  
     BOV-initiatief.

 Prijs
     Geen instapkosten voorzien. 

Materiaal



WISSELWERKEN

Vlaamse bedienden brengen maar liefst 70 procent van hun tijd 
zittend door. 

Zitten onderbreken levert tal van gezondheidsvoordelen op. Het ver-
snelt de vetverbranding en verlaagt de kans op hart- en vaatziekten, 
diabetes en rugpijn. 

Bovendien levert het meer energie op, een betere concentratie en 
een hogere productiviteit.

Einddoelgroep
Iedereen die een zittend beroep uitoefent. 

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, CLB’s, scholen, bedrijven, welzijnsorganisaties, … 
kunnen aan de slag met de materialen van ‘Wisselwerken’.

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2022



 Een basispakket bestaat uit:
     8 posters (4XA, 4XB)
     8 locatiestickers (2XA, 2XB, 2XC, 2XD)
     30 stickervellen

     Het basispakket is ruim voldoende voor een onderneming met  
     +/- 60 werknemers, 2 verdiepingen en 2 vergaderzalen.

Materiaal

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Bestellen



RECEPTENPLATFORM ‘ZEKER GEZOND’

In 2017 lanceerde Gezond Leven de omgekeerde voedingsdriehoek. 
Veel Vlamingen bleken naast dit voorlichtingsmodel nog nood te 
hebben aan bijkomende ondersteuning om de theorie om te zetten 
in de praktijk. Heel wat mensen vroegen ons dan ook naar bijhoren-
de recepten.

De voedingsdriehoek vertelt je dus al wat je best eet. Maar hoe begin 
je daar nu concreet aan? Met het receptenplatform ‘Zeker Gezond’ 
tover je de voedingsdriehoek op je bord. Van oer-Vlaams tot exo-
tisch, van een stukje vlees tot puur plantaardig, … 

Naast het kosteloos aanbieden van de app en website ‘Zeker Ge-
zond’ is ook de integratie van een filter voor budgetvriendelijke 
recepten een meerwaarde. Verder kan je via dit receptenplatform 
gemakkelijk aan de slag gaan om een weekplanning te maken, met 
bijhorend boodschappenlijstje.

Doelgroep
Algemene bevolking

Doelgroep

Omschrijving

September 2022

Surf naar zekergezond.be of download de app rechtstreeks in de 
App Store of Google Play. De app is gratis. 

Materiaal 

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Meer info





GEZONDE KINDEROPVANG

Een werking rond preventieve gezondheid is zeker op zijn plaats in 
de kinderopvang. Want jong geleerd is oud gedaan. Maar wat bete-
kent dat nu precies? Aan welke thema’s wil je in de kinderopvang 
werken? En hoe begin je daaraan? 

De website www.gezondekinderopvang.be biedt de nodige tools om 
werk te maken van een gezonde én actieve kinderopvang.
Er zijn massa’s handige materialen waar je zo mee aan de slag kan. 
Je vindt er bijvoorbeeld een interessante handleiding met alle the-
matische en praktische info om een opvang gezonder te maken. 

Daarnaast zijn er interactieve vragenlijsten/checklijsten waarmee je 
de eigen werking rond voeding en beweging kan screenen. Zo kan je 
direct zien wat je al heel goed doet, of waar het nog beter kan. 

Een gezonde opvang is pas mogelijk als er voldoende draagvlak is. 
Om iedereen te sensibiliseren rond de verschillende gezondheids-
thema’s is er het Gezond gedacht-bordspel voor het personeel.  
Daarnaast zijn er ook nog 80 fiches met leuke, actieve spelletjes voor 
de kinderen en hun ouders. 

Doelgroep
• De vorming is geschikt voor onthaalouders, kinderdagverblijven 

en voor- en naschoolse opvang.
• Lokale besturen, huizen van het kind.

Doelgroep

Omschrijving

September 2022

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Meer info



Wil je meer ondersteuning? Dan kan je inschrijven voor de  
vorming ‘Gezonde voeding en beweging in de kinderop-
vang’. 

Tijdens deze vorming leer je om aan de slag gaan met de 
digitale vragenlijsten en actieplannen van deze website om 
zo een werking rond gezonde voeding en beweging op te 
starten of verder uit te bouwen in jouw kinderopvang. 

Je wordt geïnformeerd en gesensibiliseerd over de bestaan-
de aanbevelingen rond gezonde voeding, beweging en lang 
stilzitten en je krijgt een hoop tips en tools mee om je eigen 
kinderopvang gezonder en energieker te maken.

Vorming

Kostprijs
235 €

Locatie
Datum en locatie naar keuze (in samenspraak met lesgever)

Lesgever
Wordt gegeven door gediplomeerde diëtisten. Alle lesgevers 
hebben hiervoor een opleiding (een zogenaamde ‘train-de-
trainer’) bij Gezond Leven gevolgd.

Praktische info

Mail naar logo@logolimburg.be en geef voorkeur voor datum 
en locatie door.

Meer info/inschrijven

Voor kinderdagverblijven en onthaalouders: Gratis te bestel-
len en te downloaden via Kinderdagverblijven en onthaalou-
ders | Gezond Leven

Voor voor- en naschoolse opvang: Gratis te bestellen en te 
downloaden via Groepsopvang schoolgaande kinderen | 
Gezond Leven

Vormingen

Materialen



SPEL ‘LEKKERBEKJES’

Kinderen hebben regelmatig een duwtje in de rug nodig om genoeg 
actieve, leuke, leerrijke en uitdagende dingen te doen. En om nieuwe 
smaken te proeven. Niet zo simpel. Het goede voorbeeld geven en 
stap voor stap leren proeven zijn alvast twee belangrijke adviezen 
om gezonder te eten, meer te bewegen en minder lang stil te zitten. 

Kinderen leren ook veel door te kijken en na te bootsen. Hun ouders, 
broers en zussen zijn vaak hun grote voorbeeld. Ze vinden het fan-
tastisch om samen te eten, te bewegen en te spelen. Het versterkt de 
band tussen ouders en kinderen én brengt een positieve sfeer in het 
gezin. Door samen te proeven en te bewegen moedig je elkaar aan, 
en dat is goed voor het zelfvertrouwen van iedereen! 

Om ouders daarbij te helpen ontwikkelden we het gezelschapsspel 
‘Lekkerbekjes’ voor kinderen vanaf 7 jaar. Samen proeven, beleven, 
het goede voorbeeld geven en positief belonen zijn de basiselemen-
ten van het spel.

Met Daan Banaan, Ray de Aardbei, Komkommer Kwel, Dina Druppel, 
Jean-Claude Van Wortel en Avo Kaatje – kortweg de ‘Lekkerbekjes’ 
– wordt gezond eten en bewegen een feest! Ze nodigen kinderen en 
hun vriendjes en familie uit om grappige, vreemde en vooral lekkere 
hapjes te proeven en gekke uitdagingen en beweegopdrachten aan 
te gaan. Zo leren ze al spelend de voedings- en bewegingsdriehoek 
kennen: van wat je best eet en hoe belangrijk water is, tot hoe je 
meer beweegt en minder zit.

Met het Lekkerbekjes-bordspel vullen spelers om het snelst hun sco-
rebord met smul- en beweegtokens! Die verdienen ze door opdrach-
ten – die proeven en bewegen combineren – uit te voeren. De eerste 
die voldoende opdrachtjes vervult en zijn scorebord vol heeft, is de 
grote winnaar van het spel.

• Kinderen vanaf 7 jaar, jongeren en hun gezin 
• Lokale besturen, Huizen van het kind, spelotheek, jeugddien-

sten, … 

Doelgroep

Omschrijving

September 2022



• Gratis uit te lenen bij Logo Limburg (waarborg 25€) 

• Te koop in fysieke Dreamlandwinkels (niet online) 

Prijs

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Info/Bestellen



HALT2DIABETES

In HALT2Diabetes worden personen met een verhoogd risico op type 
2 diabetes en cardiovasculaire aandoeningen opgespoord en bege-
leid naar een gezonde leefstijl. 

Na screening via de FINDRISC score en risicobepaling via de huisarts, 
krijgen personen geïdentificeerd met een verhoogd risico op type 
2 diabetes toegang tot de nodige leefstijlbegeleiding en kunnen zij 
zich inschrijven voor groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing, 
Bewegen op Verwijzing, rookstopbegeleiding en worden zij toegeleid 
naar het lokaal levenstijlaanbod. .  

HALT2Diabetes loopt in opdracht van de Vlaamse overheid en in 
nauwe samenwerking met Diabetes Liga vzw, Vlaams Instituut Ge-
zond Leven en Domus Medica.

Einddoelgroep
Alle 45+-ers en alle 25-plussers van allochtone afkomst.

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, eerstelijnszones, huisartsen, diëtisten,  
apothekers,...

Voor meer informatie over het project HALT2Diabetes kan je  
terecht bij Logo Limburg: 
 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2022



 Promotiematerialen: 

      Affiche    Brochure

 Flyer     Postkaart

 Prijs
     Brochures, affiches, flyers, postkaarten, … kunnen gratis  
     besteld of gedownload worden op  
     https://www.diabetes.be/materialen-0. Bij zeer grote oplagen  
     zal een prijs op voorhand afgesproken worden.

Materiaal



GEZONDE VOEDING IN 
SOCIALE VOEDSELVOORZIENINGEN

Een aanbod gezonde voeding verfijnen in een sociale kruidenier, 
sociaal restaurant, voedselbedeling, … 
Hoe begin je daaraan? Hoe hou je het betaalbaar? Hoe help je de 
klant zo goed mogelijk, rekening houdend met zijn of haar religieuze 
of culturele achtergrond? 

Het project ‘Gezonde voeding in sociale voedselvoorzieningen’ biedt 
een antwoord op die vragen. Met o.a. makkelijk te gebruiken materi-
alen en tips uit de praktijk.

Klanten van sociale voedselvoorzieningen.

Voor meer informatie over het project kan je terecht bij 
Logo Limburg: 
 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2022



Algemeen
• Brochure ‘Gezonde en betaalbare voeding in sociale voedsel-

voorzieningen’
 Wat? Brochure boordevol tips om klanten op weg te helpen  
 naar gezondere en betaalbare eetgewoonten 
 Prijs? Gratis te downloaden (gezondleven.be)

• Fiches ‘Groenten en peulvruchten’
 Wat? Visuele met de bewaar- en bereidingsadviezen van een  
 groente of peulvrucht, met telkens een budgetvriendelijk   
 recept erbij. 
 Prijs? Gratis te downloaden of gratis te bestellen bij Logo   
 Limburg.

Voor sociale voedselvoorzieningen die voedingsmiddelen aan-
bieden:
• Brochure ‘Superdiverse en gezonde voeding’
 Wat? Helpt om winkelaanbod af te stemmen op divers 
 publiek (bijvoorbeeld halal-vriendelijk)
 Prijs? Gratis te downloaden 

• Winkelgids
 Wat? Gids om een gezondere winkelinrichting en aanbod te  
 verwezenlijken.
 Prijs? Gratis te downloaden 

Voor sociale voedselvoorzieningen die maaltijden aanbieden:
• Brochure ‘Superdiverse en gezonde voeding’
 Wat? Bevat heel wat handvaten om maaltijden af te stemmen  
 op divers publiek (bijvoorbeeld halal, vegetarisch, …).
 Prijs? Gratis te downloaden 

• Maaltijdgids
 Wat? Bevat gedetailleerde richtlijnen om maaltijden gezon 
 der klaar te maken en aan te bieden.
 Prijs? Gratis te downloaden 

Materiaal



GEZOND GE(S)MAAKT

Gezond Ge(s)maakt combineert lekker en gezond koken met het 
vergroten van kennis rond gezonde voeding op een laagdrempelige 
en aangename manier. 

Met behulp van de inhoud die in elke box terug te vinden is, kan elke 
lesgever zelfstandig aan de slag en deelnemers op maat begeleiden 
in het opdoen van kennis en vaardigheden rond gezonde voeding en 
gezond koken. 

Maak kennis met de tien verschillende boxen
• Box 1: Gezonde tussendoortjes
• Box 2: Lunch
• Box 3: Gezonde feestdagen 
• Box 4: Moeilijke eters
• Box 5: Vergeten groenten 
• Box 6: Vlaamse kost
• Box 7: Etiketten lezen 
• Box 8: Snelle en gezonde recepten 
• Box 9: Gezonde picknick
• Box 10: De voedingsdriehoek

De volgorde van deze boxen kan je zelf kiezen. Ze zijn zo opgemaakt 
dat je ze in willekeurige volgorde en door elkaar kan gebruiken. 
Elke box heeft dezelfde opbouw. Dit zorgt voor de nodige structuur, 
herkenbaarheid en vergemakkelijkt de voorbereiding voor de lesge-
ver. 

De opbouw is als volgt: 
• Overzicht van de inhoud van de box 
• Vragenronde
• Achtergrondinformatie voor de begeleider
• Eén of meerdere oefeningen om samen met de deelnemers te 

doen 
• Recepten 
• Extra informatie om mee te geven aan de deelnemers (bijvoor-

beeld folder, artikel, …)

Daarnaast kan je 100 placemats van de voedingsdriehoek terugvin-
den. Deze kan je gebruiken als onderlegger tijdens het eten van de 
klaargemaakte recepten. 

Omschrijving

September 2022



Je kan enkel een volledige box uitlenen en dit voor maximum 3 
weken. 

Interesse om een box aan te kopen? Dat kan. 
Neem hiervoor contact met ons op voor meer info en de kostprijs.

Praktisch

Algemene bevolking, maar met specifieke aandacht en op maat 
van kwetsbaren. 

Voor meer informatie over het project kan je terecht bij 
Logo Limburg: 
 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Doelgroep

Meer info



VORMINGSAANBOD GEZONDE VOEDING

Logo Limburg promoot bestaande workshops en vormingen rond 
het thema ‘gezonde voeding’. 

Wil jij in jouw organisatie aan de slag met dit thema en plan jij vor-
mingsmomenten voor een specifieke doelgroep. 

Deze vormingen zijn:
• Sessie ‘Weet wat je eet - etiketten lezen’ 
• Sessie ‘Gezond ouder worden, goed eten’ 
• Sessie ‘Gezond opgroeien’ 
• Kookworkshop  ‘Gezonde broodjeslunch’
• Workshop ‘De Voedingsdriehoek’

Dankzij de pool van gediplomeerde diëtisten ben je ook zeker van de 
kwaliteit.  

Wie kan ermee aan de slag? 
Lokale besturen, eerstelijnszones, Huizen van het Kind, … kortom, 
iedereen die met dit thema aan de slag wil gaan

Omschrijving

September 2022

Bekijk het aanbod via www.logolimburg.be/vormingen 
of
Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Meer info


