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Ik wil iets doen met 
mensen uit mijn buurt.

Infosessies, workshops 
en cursussen over 

gezondheid



Inleiding

Stress, zowel op het werk als thuis, knaagt aan onze mentale 
fitheid. Eén op drie kampt met psychische problemen. 
We moeten tegelijk ook zorgen voor ons lichaam. Maar 
gezond eten is niet altijd makkelijk want over gezonde 
voeding en koken bestaan heel wat verschillende visies en 
aanbevelingen. We bewegen ook te weinig. Slechts vier op 
de tien Vlamingen bewegen voldoende. 
En wie graag van alles op de hoogte wilt blijven, wordt 
overstelpt met gezondheidsinformatie. Maar wat is er correct 
en betrouwbaar?  

Vind jij gezondheid belangrijk en wil je ook anderen helpen 
om gezonder in het leven te staan? Organiseer dan een 
infosessie, workshop of cursus over gezondheid.

Waarom doen we dit?

Met een infosessie, workshop of cursus kun je een breed 
publiek informeren en sensibiliseren. CM heeft een ruim 
aanbod aan activiteiten dat je daarbij kan helpen. 

Je kunt er ook voor kiezen om voor een kleinere groep een 
workshop of cursus te organiseren om op een diepgaandere 
manier te werken aan gedragsverandering. 

Deze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen.  

Als ondersteuning kun je ook een ruim aanbod aan 
vlot leesbare folders en brochures aanvragen over 
gezondheidsklachten en ziekten, de preventie en de 
behandeling ervan. 

Voor wie doen we dit?

De meeste activiteiten richten zich naar volwassenen, maar 
je kunt er ook voor kiezen om je te richten naar een specifieke 
doelgroep (vb. ouders van jonge kinderen, jongeren, senioren, 
beginnende diabetespatiënten,…). 



Hoe pak je dit aan? 

Een infosessie, workshop of cursus organiseren doe je best 
stap voor stap. Onderstaand schema helpt je op weg. Meer 
details over elke stap vind je onder de tabel.

Je kiest uit het aanbod aan infosessies, workshops en cursussen op  
de Gezonde Buurt-website Week 0

Je kiest enkele voorkeursdata en neemt voor deze data een optie op een zaal. Week 0-1

Je doet een Aanvraag Gezonde Buurt op de website. Week 0-1

Je ontvangt per e-mail je Start Gezonde Buurt. Daarin vind je:

• de definitieve data van de infosessie, workshop of cursus (afgetoetst met de 
lesgever) én de contactgegevens van de lesgever.

• een overzicht van het budget voor je activiteit. 

• een draaiboek met praktische tips voor je infosessie, workshop of curus.

• de Informatienota voor vrijwillige medewerkers. Bezorg die aan elke 
vrijwillige medewerker van het project.

Week 1-3

Je boekt definitief de zaal. Week 2-3

CM levert het promotiemateriaal in een lokaal CM-kantoor. Een kantoormedewerker 
verwittigt je daarvan zodat je kunt afspreken wanneer je alles kunt ophalen. Je 
ontvangt eveneens een digitale flyer en affiche in jouw mailbox.

Week 4-8

Verspreid je promotiemateriaal en maak je activiteit bekend. Gebruik ook je eigen 
sociale media. Week 4-12

CM levert ook een roll-up in het CM-regiokantoor. Week 8-12

Je neemt contact op met de zaalbeheerder en maakt praktische afspraken. Week 10-11

Je neemt contact op met de lesgever en maakt praktische afspraken. Week 10-11

DAG VAN DE ACTIVITEIT  zie draaiboek Week 12

Je brengt het resterende promomateriaal, de roll-up en de evaluatieformulieren van 
de vrijwillige medewerkers terug naar het lokale CM-kantoor. 1 dag na activiteit

Plaats gerust een foto van je activiteit op je eigen sociale media met de hashtag 
#CMGezondeBuurt. 1 dag na activiteit

Je vult de Evaluatie Gezonde Buurt in op de website. Week 13

Je haalt het pdf-bestand Budgetafrekening Gezonde Buurt van de website en stuurt 
het ingevuld door naar gezondebuurt.mvl@cm.be Week 13

Je stuurt je beeldmateriaal of foto’s door naar gezondebuurt.mvl@cm.be  Week 13



VOORBEREIDING

Algemeen

• Bij de organisatie van een infosessie, workshop of cursus hou je best rekening met de volgende algemene 
richtlijnen:

o Vraag je activiteit op tijd aan als je een bepaalde periode in gedachten hebt. De totale doorlooptijd (van 
aanvraag tot uitvoering) is minstens twaalf weken. Voor een beweeg- of sportsessie kan dat mogelijks op  
kortere termijn. 

o Bij een infosessie mik je op minimum twintig deelnemers. Het maximum aantal deelnemers aan een 
infosessie hangt af van de zaalcapaciteit. 

• Samen met de andere vrijwillige medewerkers kun je afspreken wie welke taken op zich neemt voor de 
organisatie van de activiteit. De coördinatie kan bij een beperkt aantal personen zitten. Tijdens de activiteit 
kunnen meer mensen meehelpen. 

• Je kunt rekenen op een klein werkingsbudget (zie paragraaf Geldzaken).

• De inschrijvingen verlopen via CM (team Gezondheidsbevordering).

• De deelname aan infosessies is gratis. Voor een workshop of cursus kan een deelnameprijs gevraagd 
worden. Die vind je terug in lijst met het aanbod. 

• Hou rekening met het tijdstip van je activiteit. Zo zal een infosessie die ‘s avonds doorgaat, meer deelnemers 
aantrekken. 
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Stappenplan
Je zoekt een geschikte zaal en neemt een optie 
op enkele voorkeursdata (minstens vier data). 
Organiseer je een cursus, kies dan ook vervolgdata.

Je doet een Aanvraag Gezonde Buurt op de 
Gezonde Buurt-website. 

Je ontvangt per e-mail je Start Gezonde Buurt. 
Daarin vind je: 

• de definitieve data van de infosessie/ 
workshop/ cursus (afgetoetst met de 
lesgever) én de contactgegevens van de 
lesgeverr. 
• een overzicht van je budget voor de 
activiteit.

Bij je Start Gezonde Buurt vind je ook de 
Informatienota voor vrijwillige medewerkers, en 
het draaiboek. 

• De informatienota bezorg je aan elke  
vrijwillige medewerker van het project.
• Het draaiboek geeft je heel wat tips voor 
het verloop van de activiteit. 

 
Je boekt definitief de zaal op de vastgelegde 
data. Belangrijk is dat je afspraken maakt met 
de zaalbeheerder over het gebruik van projector/
beamer, projectiescherm, verlengkabel en 
geluidsversterking, zaalopstelling …

Heb je nog extra materiaal nodig, dan kun je 
een beroep doen op de (betalende) provinciale 
uitleendienst met afhaalpunten in Gent en 
Geraardsbergen.

• Contactgegevens provinciale 
uitleendienst:
Administratie en centraal magazijn Gent, 
Kapiteinstraat 55 , 9000 Gent
tel. 09 253 40 38 - fax 09 253 40 28
uitleendienst.provincie@oost-vlaanderen.be

http://www.oost-vlaanderen.be/public/
cultuur_vrijetijd/uitleendiensten/index.cfm 

• Regionaal magazijn Geraardsbergen
Zakkaai 27, 9500 Geraardsbergen
tel. 054 41 27 35

Materiaal afhalen:
• Promotiemateriaal: Het promomateriaal 
wordt minstens vier weken voor de activiteit 
geleverd in het dichtstbijzijnde lokaal 
CM-kantoor. Een kantoormedewerker 
neemt contact met je op van zodra alle 
promomateriaal werd geleverd en spreekt 
een moment voor de afhaling met je af. 
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http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/uitleendiensten/index.cfm
http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/uitleendiensten/index.cfm


Uiteraard wil je je activiteit bekendmaken. Dat kan 
op verschillende manieren. De volgende vragen 
kunnen hierbij helpen:

• Hoe en waar wil je de activiteit bekend 
maken?
• Welke lokale media en sociale media wil 
je gebruiken?
• Hoe ga je de flyers en affiches 
verspreiden?

Ook mond-tot-mondreclame is belangrijk. Je kunt 
de digitale flyer ook doorsturen naar de personen 
uit je eigen netwerk. De papieren folders en flyers 
kun je verspreiden op plaatsen waar veel mensen 
komen (vb. huisartsen, apothekers, scholen, 
bibliotheek, de locatie/zaal zelf …). CM zorgt 
ook voor een aankondiging op de agenda van de     
CM-website en indien mogelijk in het ledenblad 
Visie.

Vraag gerust aan team Gezondheidsbevordering 
hoe de inschrijvingen verlopen. Zij kunnen je een 
stand van zaken geven. Indien nodig kan team 
Gezondheidsbevordering de promotie voor de 
activiteit nog verder opvoeren.

Neem het draaiboek voor de infosessie, workshop 
of cursus door. Het bevat praktische tips over de 
dag van de activiteit zelf. .

Neem minstens een week voor de activiteit contact 
op met de zaalbeheerder om praktische afspraken 
te maken. Denk hierbij aan het volgende:

• Hoe kun je de sleutel afhalen en 
terugbrengen?
• Is er iemand van de zaalbeheerders 
aanwezig tijdens de activiteit zelf?
• Kan de verwarming vooraf aangezet 
worden (indien nodig)?
• Moeten er nog stoelen klaargezet 
worden?
• Is alle technische apparatuur aanwezig? 

Neem minstens een week voor de activiteit contact 
op met de lesgever om praktische afspraken te 
maken. Toets volgende zaken met hem/haar af:

• Vraag of de lesgever een parkeerplaats 
wenst, hoe laat hij aankomt en check nog 
eens welke technische apparatuur hij/zij 
nodig heeft.
• Wissel gsm-nummers uit zodat je elkaar 
kunt contacteren.
• De betaling gebeurt via facturatie aan CM 
Midden-Vlaanderen.
• (indien van toepassing) Als de lesgever 
dat wil, kan hij boeken verkopen. Hij of zij 
regelt de boekenverkoop wel zelf. 
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DAG VAN DE ACTIVITEIT
Raadpleeg het draaiboek op de Gezonde Buurt-website voor meer 
informatie en richtlijnen over de dag van de activiteit. 

WAT KAN JE HELPEN?  
WAT HEB JE NODIG?
Ondersteunend materiaal:

• Aanvraag Gezonde Buurt;

• Budgetafrekening Gezonde Buurt;

• Informatienota voor vrijwillige medewerkers;

• button Gezonde Buurt voor elke vrijwillige medewerker

• aangifteformulieren verzekering:

o lichamelijke schade;

o burgerlijke aansprakelijkheid.

• Evaluatie Gezonde Buurt;

• draaiboek voor de uitrol van de infosessie, workshop of  
cursus;

• CM roll-up (enkel bij infosessies);

• notablokje met evaluatieformulieren voor deelnemers;

• balpennen;

• folders (afhankelijk van de gekozen activiteit);

• richtingaanwijzers (geplastificeerd);

• vormingsattesten (op aanvraag).
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GELDZAKEN
Over welk budget kun je beschikken? En hoe reken je alles 
af?

Op basis van je Aanvraag Gezonde Buurt berekent team 
Gezondheidsbevordering het budget voor je activiteit. Dat bedrag 
schrijft CM Midden-Vlaanderen over naar het rekeningnummer dat 
in de budgetaanvraag staat vermeld. Alle details over het budget 
vind je in de mail Start Gezonde Buurt.  
Belangrijk: bewaar zorgvuldig alle rekeningen en facturen 
van alle uitgaven die je met je budget doet. 

Werkingsbudget:

Er is een werkingsbudget van 30 euro voorzien. Dat kun je gebruiken 
voor drankjes tijdens voorbereidings- en/of evaluatievergaderingen. 
Hou de rekeningen van de uitgaven die je met het 
werkingsbudget doet, goed bij. Stuur die, of een kopie ervan, 
mee met je budgetafrekening na je Gezonde Buurt-activiteit. Is er 
werkingsbudget over, dan stort je het restbedrag op de rekening van 
CM Midden-Vlaanderen.

Er zijn ook vervoersonkosten voorzien voor het ophalen en 
terugbrengen van het technisch materiaal. Enkel de persoon of 
personen die instaan voor het transport van het materiaal ontvangen 
een kilometervergoeding van 0,25 euro/km. De vergoeding geldt 
voor volgende ritten: 

• Heen en terug naar het CM-regiokantoor waar je het 
materiaal ophaalt en terugbrengt.

• Heen en terug met het materiaal naar de locatie waar de 
activiteit plaatsvindt.

Het totaal aantal km voor het vervoer van materiaal wordt berekend 
via Google Maps. 

Budget zaal:

CM Midden-Vlaanderen neemt de vergoeding van de zaal voor 
haar rekening. Voor infosessies is dat tot een maximum van 250 
euro exclusief waarborg, voor cursussen tot een maximum van 400 
euro exclusief waarborg. Die vergoeding neem je op in je Aanvraag 
Gezonde Buurt. Daarnaast kun je ook aanduiden of de vergoeding 
via facturatie gebeurt of niet. Facturatie geniet de voorkeur. Die 
kan rechtstreeks met CM afgerekend worden. Geef de volgende 
gegevens door voor de facturatie: 

CM Midden-Vlaanderen 
Gezondheidsbevordering 
Martelaarslaan 17 
9000 Gent 
Btw nr: 0411.702.543

Budget maaltijd spreker infosessie (optioneel):

Team Gezondheidsbevordering toetst met de spreker niet alleen de 
datum af, maar ook of hij/zij graag een lichte maaltijd wenst. Indien 
dat het geval is, dan vind je dat terug in het overzicht van je budget 
op je Start Gezonde Buurt. Het maximale budget voor de maaltijd 
(vb. broodje, koude schotel) is 15 euro. Het aankoopbewijs hou je bij 
voor de Budgetafrekening Gezonde Buurt.
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Extra budget (optioneel):

Heb je nog andere kosten die niet in het budget zijn inbegrepen? 
Stuur dan een mail naar gezondebuurt.mvl@cm.be met een 
overzicht en een zo correct mogelijke inschatting van het bedrag. 
CM Midden-Vlaanderen kan voor een maximum van 100 euro 
tussenkomen in die andere kosten. Dat budget wordt niet op 
voorhand overgeschreven maar na de activiteit verrekend via de 
budgetafrekening. Bewaar daarom zorgvuldig alle rekeningen en 
details.

Budgetafrekening:

Geef een overzicht van alle uitgaven in de budgetafrekening. Stuur 
die naar gezondebuurt.mvl@cm.be of per post naar:

CM Midden-Vlaanderen 
Gezondheidsbevordering 
Martelaarslaan 17 
9000 Gent.

Is het budget onvoldoende? 

Dan wordt het tekort aangevuld op jouw rekening  nadat je de 
Budgetafrekening Gezonde Buurt hebt ingediend. De afrekening  
wordt nagekeken door de financiële dienst van CM Midden-
Vlaanderen. Die schrijft het bedrag over op het rekeningnummer 
dat vermeld staat op de Aanvraag Gezonde Buurt.

Is er budget over? 

Dan stort je het restbedrag op de rekening van CM Midden-
Vlaanderen. De afrekening wordt nagekeken door de financiële 
dienst van CM Midden-Vlaanderen. Die bezorgt je een 
overschrijvingsformulier waarmee je het restbedrag kunt 
overmaken. 



WAAROP KUN JE REKENEN? 
Verzekering:

Alle medewerkers van de projectgroep zijn verzekerd voor:

• burgerlijke aansprakelijkheid: 

• lichamelijke ongevallen.

De verzekeringen zijn enkel van toepassing op de personen die 
vermeld staan op jouw Aanvraag Gezonde Buurt. 

De aangifteformulieren zijn beschikbaar op de Gezonde Buurt-
website. In de Informatienota voor vrijwillige medewerkers vind je 
meer gegevens terug over verzekering en aansprakelijkheid.

Ondersteuning beroepskracht(en)

Bij alle inhoudelijke vragen over de aanpak van een activiteit kun 
je rekenen op ondersteuning van de verantwoordelijke educatief 
medewerker Gezondheidsbevordering.
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WAT DAARNA?
• Stuur enkele dynamische foto’s  van je activiteit naar team 
Gezondheidsbevordering. Wij bewaren je foto’s in onze 
beeldbank. Die kunnen later nuttig zijn voor de website of in 
een publicatie. Post gerust ook een foto van je activiteit op je 
eigen sociale media (Facebook, Twitter, Instagram,...). Gebruik 
daarbij de hashtag #CMGezondeBuurt.

• Je doet de Budgetafrekening Gezonde Buurt. Stuur die 
samen met je aankoopbewijzen door naar gezondebuurt.
mvl@cm.be of per post naar

CM Midden-Vlaanderen 
Team Gezondheidsbevordering 
Martelaarslaan 17, 9000 Gent.

Je evaluatie en suggesties geven inspiratie voor de toekomst. 
Daarom is je mening belangrijk. Vul de Evaluatie Gezonde Buurt 
in op de website. Geef je eerlijke mening over het verloop van het 
project. Zo komen eventuele verbeterpunten bloot te liggen. 

Evaluatie

Je evaluatie en suggesties geven inspiratie voor de toekomst. 
Daarom is je mening belangrijk. Vul de Evaluatie Gezonde Buurt 
in op de website. Geef je eerlijke mening over de activiteit en de 
manier van werken. Zo komen eventuele verbeterpunten bloot te 
liggen. 
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WIE KAN JE HELPEN?
Team Gezondheidsbevordering staat voor je klaar voor alle 
inhoudelijke ondersteuning. 

gezondebuurt.mvl@cm.be 

09 267 57 35
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