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FICHE 8 
AANPAK PER ACTIVITEIT 

 
Voor elke activiteit wordt een plan van aanpak (data, organisatoren, nodige partners) opgesteld om 
de activiteiten uit te voeren:  
 

 Korte omschrijving van de activiteit.  

 Wie is de coördinator en uitvoerder van de activiteit?  

 Wat is het doel van de activiteit?  

 Wie organiseert de activiteit? Omschrijf de doelgroepen die je wenst te bereiken.  

 Wanneer gaat de activiteit door en hoe verloopt ze? (Timing).  

 Logistiek: Huur lokalen, catering, technische ondersteuning van de activiteit (laptop, beamer, 

podium, …). Welke materialen zijn er nodig? (folders, hand-outs…).  

 Communicatiekanalen: Hoe de doelgroep bereiken?  

o Welke kanalen gebruiken om de doelgroep te bereiken? 

o Wie neemt welke taak op zich? (ledenbladen, aankondigingen, artikels, …)  

o Drukwerk?  

 Wat is het beschikbare budget? Zijn er mogelijke sponsors voor de activiteit?  

 Hoe wordt de activiteit geëvalueerd? Kant-en-klare vragenlijsten vind je hiervoor op 

www.Fitinjehoofd.be.  

 Is herhaling van de activiteit nuttig? Op verschillende locaties of met verschillende 

doelgroepen? Bijsturing op basis van de evaluatie? Opmaken van een langere 

termijnplanning waarbij zoveel mogelijk van bovenstaande taken kunnen behouden blijven, 

maakt meerdere activiteiten haalbaar.  

 Terugkoppeling naar schepen/ raad en uitvoering: Bij de uitvoering wordt steeds een intro 

gedaan door de ambtenaar om de activiteit te kaderen binnen het groter geheel van Fit in je 

Hoofd en wordt tevens geschetst wat nog volgt. Voorbeelden van deze inleidingen zijn terug 

te vinden bij de ondersteunende materialen (Inleiding stap 1, 2, 3, …, 10) 

 
TIP:  
Mogelijke voorbereidingen bij nieuwe activiteiten zijn:  

 Op zoek gaan naar sponsors  

 De nodige materialen aanschaffen  

 Organisaties en intermediairs die niet direct betrokken zijn in het Fit In Je Hoofd 
Carrousel-team betrekken voor de uitvoering van bepaalde activiteiten.  

 Mailings voorzien 

 … 


