
EINDEVALUATIE FIT IN JE HOOFD CARROUSEL 
 

Datum evaluatie: Klik hier als u een datum wilt invoeren. 

Gemeente: 

Gezonde gemeente 

Is je gemeente een ‘Gezonde Gemeente’? JA/NEE 

Indien niet, overweegt het bestuur om een Gezonde Gemeente te worden? JA/NEE 

Indien wel, waren de activiteiten gekaderd onder Gezonde Gemeente? JA/NEE 

Welke actie(s) werd(en) er georganiseerd?  

Actie 
Onder welke stap(pen) 

van de 10 stappen 
Aantal deelnemers 

Algemene 
tevredenheid 
deelnemers 

    

    

    

    

 

Voorafgaand aan de acties (Door op het vakje te klikken, verschijnt er een kruisje in) 

In sterke 
mate 

Eerder wel Eerder niet Helemaal 
niet 

Het samenstellen van de werkgroep verliep vlot.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

De taken van de werkgroep waren duidelijk.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

De werkgroep kreeg voldoende ruimte om 
creatief na te denken over de mogelijke 
activiteiten rond geestelijke 
gezondheidsbevordering.  

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Voor de start van de Carrousel werden al activiteiten georganiseerd rond geestelijke 

gezondheidsbevordering? JA/NEE 

Zo ja, welke?................................................................................................................................ 

Acties 

 In sterke 
mate 

Eerder 
wel 

Eerder 
niet 

Helemaal 
niet 

De werkbelasting van de werkgroep was 
realistisch.  

☐ ☐ ☐ ☐ 



De nodenbevraging werd gebruikt om te 
bepalen aan welke acties de gemeente 
behoefte had.  

☐ ☐ ☐ ☐ 

De inventaris werd gebruikt om na te bepalen 
welke acties nog zouden plaatsvinden.  

☐ ☐ ☐ ☐ 

De financiële middelen die de gemeente moest 
voorzien, waren haalbaar. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Na de acties 

 In sterke 
mate 

Eerder 
wel 

Eerder 
niet 

Helemaal 
niet 

De werkgroep is gemotiveerd om in de 
toekomst nog acties te organiseren onder de 
Carrousel.  

☐ ☐ ☐ ☐ 

De werkgroep is van plan om in de toekomst 
acties te organiseren onder de Carrousel. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Het gemeentebestuur staat achter het idee 
om de Carrousel in de toekomst te herhalen. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Er is de intentie om geestelijke 
gezondheidsbevordering te verankeren in het 
beleid.  

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Ondersteuning door het Logo 

 In sterke 
mate 

Eerder 
wel 

Eerder 
niet 

Helemaal 
niet 

Het Logo was steeds bereikbaar.  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Het Logo gaf de informatie die we nodig 
hadden. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

De verkregen middelen van het Logo waren 
toereikend. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Er was een vlotte samenwerking tussen de 
werkgroep en het Logo. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Het Logo bood voldoende algemene 
ondersteuning. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

De opvolging van vragen en opmerkingen was 
gegarandeerd. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Algemeen 

 In sterke 

mate 

Eerder 

wel 

Eerder 

niet 

Helemaal 

niet 

De fiches waren interessant. ☐ ☐ ☐ ☐ 

De fiches waren bruikbaar in praktijk. ☐ ☐ ☐ ☐ 



De fiches waren duidelijk. ☐ ☐ ☐ ☐ 

De fiches waren volledig (er miste geen 

informatie).  
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Benoem een positief punt dat je hebt ervaren bij de uitwerking en uitvoering van de Carrousel.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Benoem een negatief punt dat je hebt ervaren bij de uitwerking en uitvoering van de Carrousel. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Wat zijn, uit jullie ervaring, voorstellen tot verbetering van de methodiek?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Andere opmerkingen 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Alvast bedankt voor je medewerking! 

 

 


