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FICHE 7 
FIT IN JE HOOFD CARROUSEL-PLAN 

 
Op basis van volgende zaken wordt het activiteitenaanbod bepaald:  

 De inventarisatie van vroegere en huidige initiatieven (fiche 6) 

 Nodenbevraging (uit overleg 2) 

 Gestelde prioriteiten 

 Opstellen van een interventiemix 
 
Indien het activiteitenaanbod bepaald is, kan je beginnen met het concrete plan te maken:  
 
1. Lokale timing 
 
Ga met de Fit In Je Hoofd Carrousel-werkgroep na hoeveel tijd er nodig is om de activiteiten voor te 
bereiden en te organiseren. Wil men de Fit In Je Hoofd Carrousel graag in één jaar uitwerken, of 
spreidt men het project liever over 2 jaar? Het Logo adviseert de werkgroep bij het opstellen van de 
timing en probeert samen met hen tot een haalbare timing te komen. Hierbij is het belangrijk de 
frequentie van activiteiten goed af te spreken (maandelijks, wekelijks, …) 
 
Tip:  

 Spreid de organisatie van de activiteiten best doorheen het jaar. Organiseer bijvoorbeeld één 
activiteit per maand, of één per seizoen (lente, zomer, herfst).  

 Stuur een lokaal persbericht uit om jullie inzet voor mentaal welbevinden bekend te maken.  

 Hou ook rekening met de interne werking van de verschillende diensten en 
partnerorganisaties en zorg ervoor dat dit ook in hun planning past.  

 Neem ook de voorbereiding en aankondiging van de activiteit bij de doelgroep op in je 
planning.  

 
2. Communicatieplan  
 
Interne communicatie  
 
Intern is een goede afstemming tussen de verschillende partners noodzakelijk om een goede en 
vlotte werking te garanderen. Een regelmatige terugkoppeling van realisaties en ontwikkelingen 
binnen het gezondheidsbeleid naar de andere leden van de kerngroep is noodzakelijk. Dit kan door 
het organiseren van regelmatige overlegmomenten en eventueel via een digitaal 
communicatieplatform.  
 
Externe communicatie  
 
Het is belangrijk dat elke inwoner van de gemeente op de hoogte is van gezondheidsacties die 
worden georganiseerd. Een gemeentelijk gezondheidsbeleid is er voor jong en oud. De communicatie 
zal best gericht gebeuren al naargelang de acties die gepland zijn. Om de verschillende doelgroepen 
te bereiken dienen verschillende communicatiekanalen aangewend en regelmatig doelgerichte 
informatie gegeven te worden aan:  

- OCMW  

- Scholen  

- Sportraad  

- Mutualiteiten  
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- Jeugdraad  

- Vrouwenverenigingen  

- Verder denken we nog aan de website van gemeente en OCMW, het gemeentenieuws, 
nieuwsbrieven van organisaties, lokale kranten, de gemeentelijke display….  

 
Er zijn ook verschillende vormen van communicatie mogelijk: elektronisch, posters, flyers, kalender, 
… 
 
3. Budget 
  
Is er budget ter beschikking gesteld door de gemeente? Of kunnen de partnerorganisaties elk een 
eigen inbreng leveren om de activiteiten op een succesvolle manier te kunnen organiseren? Met een 
budget tussen de 500 en 1000 Euro kan je al heel wat verwezenlijken. In kader van gezonde 
gemeenten werd gevraagd een budget vrij te maken voor gezondheid, mogelijks kan hieruit geput 
worden. Bekijk ook met je Logo of er eigen middelen of provinciale middelen beschikbaar zijn! 
Ga na welke materialen, mensen, financiële en logistieke ondersteuning er voorhanden zijn vanuit de 
Fit In Je Hoofd Carrousel-werkgroep. Misschien kunnen zij ook hun netwerk aanspreken om een 
handje te helpen. Er zijn daarnaast heel wat manieren om kosten te besparen bij het organiseren van 
een activiteit.  
 
Tip:  
Wat kunnen deze kosten zijn?  

 Vinden van een geschikte locatie  

 Vinden van een spreker  

 Hulp voor en tijdens de activiteit  

 Communicatiematerialen zoals folders, flyers, affiches… om de activiteit te promoten bij de 
inwoners van je gemeente. Op www.Fitinjehoofd.be kan je voorbeeldmaterialen vinden 

 Drank of hapjes om aan te bieden tijdens de activiteit  

 …  
 


