
Vlaamse 10.000-stappenclash

Van 1 - 31 mei 2018



Een kleine stap voor de 
mens… een grote stap 
voor je gezondheid!

www.10000stappen.be



Wat is de 10.000-stappenclash?



207 Vlaamse steden en gemeenten strijden tegen elkaar



Opdeling categorieën

• Opdeling in 4 categorieën: 

• Steden/gemeenten met minder dan 10.000 inwoners (cat 1)

• Steden/gemeenten met 10.000 - 20.000 inwoners (cat 2)

• Steden/gemeenten met 20.000 - 50.000 inwoners (cat 3)

• Steden/gemeenten met meer dan 50.000 inwoners (cat 4)

1 winnaar per categorie

Winnaars ontvangen titel ‘Actiefste stad/gemeente van Vlaanderen’ en 

een beker om mee te pronken



Opdeling categorieën

• Categorie 1: 43 steden en gemeenten

8690 Alveringem

3665 As

1547 Bever

8720 Dentergem

2480 Dessel

1620 Drogenbos

1570 Galmaarden

3450 Geetbets

3380 Glabbeek

3545 Halen

3870 Heers

2270 Herenthout

1540 Herne

8950 Heuvelland

3220 Holsbeek

3040 Huldenberg

1880 Kapelle-op-den-Bos

9690 Kluisbergen

3470 Kortenaken

3720 Kortessem

8860 Lendelede

1750 Lennik

8810 Lichtervelde

9570 Lierde

2547 Lint

3350 Linter

9680 Maarkedal

9180 Moerbeke

3850 Nieuwerkerken

8780 Oostrozebeke

8460 Oudenburg

1670 Pepingen

2627 Schelle

2890 Sint-Amands

8640 Vleteren

9185 Wachtebeke

3830 Wellen

8710 Wielsbeke

2110 Wijnegem

9750 Zingem

3440 Zoutleeuw

8377 Zuienkerke

3690 Zutendaal



Opdeling categorieën

• Categorie 2: 98 steden en gemeenten

1790 Affligem

3501 Alken

2370 Arendonk

2340 Beerse

2590 Berlaar

9290 Berlare

3360 Bierbeek

3950 Bocholt

2530 Boechout

2820 Bonheiden

2850 Boom

3190 Boortmeerbeek

3840 Borgloon

2150 Borsbeek

9660 Brakel

8450 Bredene

9255 Buggenhout

8340 Damme

8540 Deerlijk

9070 Destelbergen

3590 Diepenbeek

8600 Diksmuide

2570 Duffel

9420 Erpe-Mere

2910 Essen

9890 Gavere

8470 Gistel

2288 Grobbendonk

3150 Haacht

9450 Haaltert

3945 Ham

3930 Hamont-Achel

3940 Hechtel-Eksel

2230 Herselt

9550 Herzele

1560 Hoeilaart

8650 Houthulst

2235 Hulshout

8480 Ichtegem

8490 Jabbeke

2920 Kalmthout

1910 Kampenhout

3140 Keerbergen

3640 Kinrooi

8610 Kortemark

1950 Kraainem

9150 Kruibeke

8520 Kuurne

9270 Laarne

3400 Landen

9280 Lebbeke

9340 Lede

1770 Liedekerke

2275 Lille

3210 Lubbeek

3560 Lummen

1830 Machelen

2450 Meerhout

1785 Merchtem

8760 Meulebeke

8430 Middelkerke

8890 Moorslede

9810 Nazareth

3910 Neerpelt

9850 Nevele

8620 Nieuwpoort

9860 Oosterzele

2360 Oud-Turnhout

3900 Overpelt

3990 Peer

8970 Poperinge

2580 Putte

2520 Ranst

2470 Retie

3770 Riemst

1760 Roosdaal

3110 Rotselaar

2970 Schilde

1640 Sint-Genesius-Rode

9170 Sint-Gillis-Waas

9520 Sint-Lievens-Houtem

2940 Stabroek

8840 Staden

9190 Stekene

1740 Ternat

3980 Tessenderlo

3120 Tremelo

8630 Veurne

2350 Vosselaar

1780 Wemmel

8940 Wervik

1970 Wezembeek-Oppem

9260 Wichelen

8750 Wingene

2160 Wommelgem

2240 Zandhoven

8980 Zonnebeke

9870 Zulte



Opdeling categorieën

• Categorie 3: 56 steden en gemeenten

3200 Aarschot

2490 Balen

3581 Beringen

9120 Beveren

3740 Bilzen

8370 Blankenberge

2930 Brasschaat

2960 Brecht

9800 Deinze

9470 Denderleeuw

9200 Dendermonde

3650 Dilsen-Stokkem

2650 Edegem

9900 Eeklo

2180 Ekeren

9940 Evergem

9500 Geraardsbergen

8530 Harelbeke

2220 Heist-op-den-Berg

3020 Herent

2200 Herentals

3530 Houthalen-Helchteren

8900 Ieper

8870 Izegem

2950 Kapellen

3070 Kortenberg

9080 Lochristi

9160 Lokeren

3630 Maasmechelen

9990 Maldegem

9820 Merelbeke

2400 Mol

2640 Mortsel

9400 Ninove

8020 Oostkamp

3660 Oudsbergen

9600 Ronse

3270 Scherpenheuvel-Zichem

2900 Schoten

2860 Sint-Katelijne-Waver

1600 Sint-Pieters-Leeuw

9140 Temse

3080 Tervuren

3700 Tongeren

8820 Torhout

8790 Waregem

2260 Westerlo

9230 Wetteren

8560 Wevelgem

2830 Willebroek

2990 Wuustwezel

1930 Zaventem

8210 Zedelgem

9240 Zele

1980 Zemst

9620 Zottegem



Opdeling categorieën

• Categorie 4: 10 steden en gemeenten

9300 Aalst

8000 Brugge

3600 Genk

9000 Gent

3500 Hasselt

8500 Kortrijk

3000 Leuven

2800 Mechelen

8800 Roeselare

9100 Sint-Niklaas



Concept

• Doel: met alle inwoners van jouw stad of gemeente om ter meeste stappen 
zetten in één maand tijd

• De stappenclash is virtueel en wordt uitgevoerd op www.10000stappen.be

• Per deelnemende stad of gemeente is er op de website een groep aangemaakt 
bij ‘Gemeenten’. De naam van die groep is exact de aam van jouw stad/gemeente. 
Deelnemers maken NIET zelf een groep aan.

• Tegen de start van de stappenclash wordt er per categorie een route ingevoerd. 
Jullie gaan deze route op de wereldkaart zo ver mogelijk stappen tegen alle steden 
en gemeenten van jouw categorie.

• De inwoners van de deelnemende steden en gemeenten worden lid van de 
groep. Wanneer een groepslid stappen invoert, dan tellen deze stappen 
automatisch mee voor de groep en voor de route van de stappenclash.

http://www.10000stappen.be/


Hoe inwoners motiveren om deel te nemen?



Waarom moeten Vlamingen deelnemen?

• Gezondheidsvoordelen beweging:

• Je werkt aan een gezond gewicht & fit lichaam

• Je bent beter beschermd tegen ziekten zoals diabetes & hart- en 

vaatziekten.

• Wandelen zorgt voor ontspanning, minder stress en meer energie!

• Er zijn leuke prijzen te winnen!

• Competitiviteit: Je kan je gemeente of stad naar de overwinning leiden!



Persconferentie

• Woensdag 25/4/2018 om 11u

• Locatie: Gemeente Bever (winnaar editie 2016)

• Alle burgemeesters uitgenodigd

• Ook Sven Ornelis, onze ambassadeur, zal aanwezig zijn

• Persbericht en persuitnodiging wordt tijdig naar pers verstuurd, waardoor we 
rekenen op een aanwezigheid van pers en media op de persconferentie



Sven Ornelis is ambassadeur

“Wandelen is een eenvoudige manier om 
gezonder door het leven te gaan. Dat heb ik 
zelf mogen ondervinden de afgelopen jaren. 
Ik ben helemaal klaar om samen met alle 
Vlamingen deze uitdaging aan te gaan!”

• Sven zal de campagne verspreiden via:

• Twitter

• Instagram posts en stories

• Facebook

 Veel volgers!



Materialen verspreiden

• Via artikel in gemeenteblad

• Folders



Materialen verspreiden

• Affiches

• Voetzoolstickers



Guerilla-actie

• Signalisaties op de weg/voetpad

• Sjablonen + inkleuren met krijtverf

• Wordt uitgevoerd bij 10 
steden/gemeenten op 25/4

• De anderen kunnen de sjablonen 
gratis ontlenen bij het Logo (vanaf april 
– zij kunnen dit inspuiten met eigen 
krijtverf of ‘proper’ spuiten met hoge 
drukreiniger (reverse graffiti))



Acties organiseren

• Organiseer een startevenement of meerdere acties om de inwoners te 
motiveren om deel te nemen

• Inspiratie in de actiefiches van 10.000 stappen



Prijzen te winnen!

• Elke woensdag (9, 16, 23 en 30 mei) worden er leuke prijzen geloot onder alle 
deelnemers. Iedereen maakt kans om te winnen!

• In het weekend kan je ook deelnemen aan speciale acties op Facebookpagina 
waar ook prijzen aan gekoppeld zijn (winnaars worden dinsdagavond bekend 
gemaakt):

• 5 en 6 mei: “Laat ons weten wat jouw ultieme tip is en maak kans op …”

• 12 en 13 mei: “Post in de reacties een link naar jouw favoriete wandelnummer en 

maak kans op …”

• 19 en 20 mei: “Toon ons je mooiste, gekste, grappigste wandelfoto- of filmpje en 

maak kans op …”

• 26 en 27 mei: “Waar ga jij het liefst wandelen? Laat het ons hieronder weten en wie 

weet win jij wel …”



Prijzen te winnen!

• Enkele speciale prijzen zijn weggelegd voor:

• degene die het meest groeit in aantal stappen

• de stapper met de meeste badges

• de stapper met de meeste vrienden die ook meedoen

• de stapper met het leukste Facebookbericht over de clash

• de oudste deelnemer



Prijzen te winnen!

• Phantasialand
• Grotten van Han
• Boudewijn Seapark
• Lilse Bergen
• Lieteberg
• Comics Station
• Sportimonium

• Kortingscodes wonderbox
• Brantano
• Kudzu (ecologische webshop)
• Botel Ophoven
• Yzer Fashion
• AS Adventure

• Likami Scincare
• Thermen Katara
• Thermae

• Elektrische plooifiets
• Wonderbox Adrenaline
• Basic Fit lidmaatschap 3m
• Oxygen fitness 5-beurtenkaart
• The Outsider Coast
• Activity trackers



Berichten op Facebook van Gezond Leven

• Dagelijkse opbouw:

• Op maandag: Motivatie

◦Bericht om de mensen te motiveren om meer te bewegen 

(in thema van het weekthema).

• Op dinsdag: Tussenstand

◦Bericht over welke gemeente aan de leiding ligt en wie 

hen op de voet volgt. Ook worden hier de twee winnaars 

bekend gemaakt van de weekendwedstrijd.

• Op woensdag: Prijzen

◦Er worden prijzen geloot onder alle deelnemers –

bekendmaking winnaars.



Berichten op Facebook van Gezond Leven

• Dagelijkse opbouw:

• Op donderdag: Sven Ornelis

◦ In een leuk filmpje probeert Sven mensen te motiveren om 

goed verder te stappen.

• Op vrijdag: Leuke weetjes

◦Berichtjes over leuke weetjes in verband met het weekthema 

en het thema bewegen en stappen.

• Weekend: Doe-prijzen + acties

◦Mensen moeten iets aanleveren of doen om kans te maken op 

die prijzen. We zetten ook één of meerdere gemeentes in de 

kijker die een leuke actie organiseert/organiseren tijdens het 

weekend of in de komende week.



Berichten op sociale media van eigen gemeente

• Motiveer je inwoners via sociale media 
om deel te nemen en jouw 
gemeente/stad naar de overwinning te 
leiden

• Inspiratie nodig? Kijk in de Facebook-
gids van 10.000 stappen!

• Post zeker ook het reclamefilmpje 
voor de Vlamingen



Hoe kan je als inwoner deelnemen?



Registreren op www.10000stappen.be



Lid worden van de groep van jouw gemeente



Stappen tellen

• Klassieke stappenteller • Activity trackers • App’s



Dagelijks stappen ingeven

• De stappen die je ingeeft in jouw 
profiel tellen automatisch mee voor alle 
groepen waar je lid van bent (en de 
uitdagingen die gekoppeld zijn aan die 
groepen).



Ranking en vordering live volgen

• Op de pagina van jouw groep kan je de stappenclash live volgen en dus zien 
wie er aan de leiding staat



Maak gebruik van de 10.000 stappen app!

• Geen zin om dagelijks je computer op 
te zetten? Geen probleem, stappen 
ingeven kan nu ook via de 10.000 
stappen app:

• je kan stappen handmatig 

ingeven of

• je kan de stappen die geteld 

worden door jouw smartphone 

automatisch laten 

synchroniseren met de 10.000 

stappen app

• Op de 10.000 stappen app kan je ook 
je profiel, vrienden, groepen, badges en 
uitdagingen opvolgen



De groep van de gemeente zelf beheren



Hoe kan je de groep van jouw gemeente beheren?

• De groep van jouw gemeente is aangemaakt door Gezond Leven. Dit moeten 
jullie zelf niet doen. Je kan wel beheerder worden van deze groep:

• Maak je lid van de groep van jouw gemeente.

• Geef de naam van de persoon die beheerder wil worden door aan het 

Logo.

• Bij ‘Mijn groepen’ zal je ‘Beheerder’ zien verschijnen naast de 

groepsnaam:



Wat kan je als beheerder?

• Groepsleden beheren:

• Druk op de groepspagina op ‘Groepsleden’ en druk op de 3 puntjes naast 

de naam van het groepslid:

◦ Je kan deze persoon beheerder maken.

◦ Je kan deze persoon uit de groep verwijderen.

◦ Je kan stappen van een beheerder wel of niet laten meetellen 

met de groep.



Wat kan je als beheerder?

• De gegevens van de groep bewerken

• Wij vragen om de naam, categorie 

en zichtbaarheid van deze groep 

niet aan te passen, en de groep 

ook niet te verwijderen.

• Foto van de groep kan wel 

aangepast worden door jullie.



Wat kan je als beheerder?

• Wil je graag een extra competitie tussen groepen binnen jouw gemeente? 
Bijvoorbeeld tussen verschillende wijken of diensten van de gemeente. Je kan 
dit zelf! Ga als volgt aan de slag:

• Maak zelf de groepen aan van de wijken/diensten/… (maak een 

publieke groep aan).

• Als je de groepen zelf hebt aangemaakt, dan ben je ineens ook 

beheerder van die groepen.

• Maak een uitdaging tussen deze groepen.

• Alle gegevens van de groep opvragen in Excel

 Meer info over deze stappen kan je terugvinden in de handleiding van de 
website.



10.000-stappenclash binnen Gezonde Gemeente



Is uw gemeente al een Gezonde Gemeente?

• Dan helpt deze stappenclash om invulling en 
zichtbaarheid te geven aan de componenten van de 
groeimeter:

• Burgerparticipatie: Stap samen naar de 

overwinning

• Communicatie: Gebruik je lokale 

communicatiekanalen om uw inwoners te 

bereiken

• De gemeente als voorbeeld: Geef het goede 

voorbeeld als gemeentebestuur en stap mee

• Een mix van acties: organiseer leuke acties 

om de stappenclash in te kijker te plaatsen

en de inwoners in beweging te krijgen.



Meer info:

[naam Logo verantwoordelijke] – Logo [regio]

[mail Logo verantwoordelijke]

[tel Logo verantwoordelijke]

Dr. Annelies Vandenberghe – Gezond Leven

Annelies.vandenberghe@gezondleven.be

02 422  49 27


