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Mis s ie, vis ie, kernwaarden & s trateg is c he doels telling en 
Vlaams e L og o’s . 
 
 
Wij hebben een mis s ie. 

 
De gezonde keuze zou de standaardkeuze moeten zijn. Of nog beter: geen keuze, maar 
een alledaagse realiteit. De Vlaamse Logo’s maken een goede gezondheid tastbaar, 
haalbaar en helemaal vanzelfs prekend. 
 

G a je mee op weg ?  
 

Iedereen gezond 
 

We streven voor iedereen naar gezondheid en een goede levenskwaliteit. Om dit te 
bereiken is er aandacht én actie nodig op verschillende vlakken. Wij nemen al deze 
aspecten in beschouwing en vertalen ze naar c onc rete g ezondheids wins t voor de burger 
en zetten in op een gezonde leefomgeving. Hierbij hebben we steeds bijzondere 
aandacht voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.  

 
Hand in hand samenwerken 

 
Het bevorderen van de gezondheid gaat hand in hand met het voorkomen van  
ziekte. Hiervoor zetten wij onze jarenlange ervaring en expertise in. 
We sporen ter plekke opportuniteiten op om gezondere keuzes te maken en zetten die 
vervolgens om in concrete acties en initiatieven. Dit kan enkel door van dichtbij samen te 
werken met partners, op lokaal en regionaal niveau. We tonen dat gezondheid een 
belangrijk thema is in vers c hillende beleids domeinen en verbinden sectoren met elkaar.  
Onze samenwerking stimuleert én inspireert partners om een sterk en efficiënt 
gezondheidsbeleid uit te bouwen. Het uiteindelijke doel is zorgen 
voor een preventieve g ezondheids reflex  bij het maken van beleidskeuzes.  
 
 
 
 
 



Niet enkel vandaag, maar ook morgen 
 
We geloven sterk in de kracht van preventie. Die moet duurzaam zijn en vertrekken vanuit 
wetenschappelijke inzichten en evaluatie. Als voorvechters van preventie leveren we een 
actieve bijdrage door onze partners op weg te helpen en het Vlaamse preventiebeleid te 
realiseren. Een g ezonde portie ondernemers c hap en maatwerk kunnen hierbij niet 
ontbreken. Daarbij spelen we in op maatschappelijke ontwikkelingen en lokale 
dynamieken.  
Als wendbare organisaties met duidelijke waarden tonen we zelf het goede 
voorbeeld. Bovendien maken we duurzame keuzes en zetten in op veerkrachtige 
medewerkers. 
 
Enkel zo komen we er. 
 
 
Deze waarden verliez en we niet uit het oog : 

 
 

    
 

E L K A A R  
 

 
K WA L ITE IT  

 
MOTIVA T IE  

 
K L A NTG E R IC HT  

We verbinden  
en gaan samen 

vooruit. 

We zijn deskundig en 
werken kwaliteitsvol. 

We geven richting  
en focussen op 

resultaten. 

We werken steeds in 
functie van de klant. 

 
 
 
Dit vind je op de eindbes temming . 
 
E en ontmoeting  met de Vlaams e L og o’s .  
Wij: 
 

• zijn dé motor van een krachtdadig lokaal en regionaal preventiebeleid 
• leveren maatwerk met oog voor maatschappelijke evoluties en ruimte voor 

innovatie 
• creëren meer bewustzijn over gezondheid en maken gezonde keuzes toegankelijk 

voor iedereen 
• staan garant voor kwaliteit en zorgen voor impact 
• bouwen aan sterke partnerschappen met slagkracht 
• zijn gezonde en professionele organisaties met een duidelijke identiteit 


