Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van (datum) tot wijziging van
diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009
betreffende de Logo’s
Bijlage. Preventieorganisaties, vermeld in artikel 4 en 7, en deskundigheden
Logopersoneelsleden en -medewerkers, vermeld in artikel 13
Artikel 1. De preventieorganisaties die minstens moeten worden uitgenodigd om te
participeren in het Logo en om het Logo te ondersteunen, zijn al de
preventieorganisaties die behoren tot de volgende groepen die in het werkgebied
van het Logo werken:
1°
de huisartsenkringen die in het werkgebied van het Logo werken;
2°
de centra voor leerlingenbegeleiding, pedagogische begeleidingsdiensten of
andere organisaties of diensten die onderwijsinstellingen in het werkgebied
van het Logo kunnen ondersteunen bij hun preventieve gezondheidsbeleid;
3°
de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, met een
afdeling Medisch Toezicht die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is,
waarop bedrijven in het werkgebied van het Logo een beroep doen, de
interne diensten voor preventie en bescherming op het werk, met een
departement Medisch Toezicht dat door de Vlaamse Gemeenschap erkend is,
of andere organisaties of diensten die bedrijven in het werkgebied van het
Logo kunnen ondersteunen bij hun preventieve gezondheidsbeleid;
4°
de lokale besturen;
5°
de diensten van de ziekenfondsen die de gezondheidsbevordering
behartigen en die in het werkgebied van het Logo werken;
6°
de voorzieningen in het kader van Kind en Gezin met een werking in het
werkgebied van het Logo, waaronder de consultatiebureaus en de huizen
van het kind.
Voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt de groep, vermeld in
het eerste lid, 4°, vervangen door de dienst van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie die bevoegd is voor het gezondheidsbeleid.
Art 2. Het Logo doet een beroep op personeelsleden en personen die beschikken
over voldoende deskundigheid op het vlak van:
1°
het aansturen en begeleiden van een netwerk, dat is gericht op diverse
levensdomeinen. Onder levensdomein, ook setting genoemd, wordt verstaan
de context, omstandigheden en sociale omgeving met een aantal vaste
kenmerken, waarin iets plaatsvindt;
2°
de communicatie en samenwerking met de verschillende beleidsniveaus,
preventieorganisaties en met de media;
3°
gezondheidsbevordering en ziektepreventie;
4°
de preventieve gezondheidszorg en het facettenbeleid;
5°
de administratieve en logistieke organisatie van de opdrachten;
6°
het dissemineren van preventiemethodieken naar diverse
preventieorganisaties en het begeleiden en ondersteunen van lokale
besturen bij het uitwerken en opvolgen van hun lokale preventieve
gezondheidsbeleid;
7°
milieugerelateerde gezondheid, behalve voor het tweetalige gebied BrusselHoofdstad.
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van (datum)
tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van
30 januari 2009 betreffende de Logo’s.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
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