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Pluk je geluk

Ik wil iets doen met 
mensen uit mijn buurt.



Inleiding

Een kwart van de bevolking krijgt vroeg of laat te maken met 
min of meer ernstige psychische problemen.
Dikwijls zijn ze het resultaat van een verminderde of 
lage mentale veerkracht en/of geluksgevoel. Je mentale 
veerkracht verhogen, is de beste manier om psychische 
problemen tegen te gaan of te voorkomen. Hoe groter je 
mentale sterkte, hoe beter je omgaat met tegenslagen.

Waarom doen we dit?

Als gezondheidsfonds zet CM mensen aan om actief op zoek 
te gaan naar de ingrediënten van een gelukkiger leven. 

Wist je dat het geluksgevoel maakbaar is?
• 50% is genetisch bepaald;

• 10% wordt bepaald door je omgeving;

• op 40% van je geluksgevoel heb je zelf invloed.

Met kleine, werkbare tips kun je je persoonlijke geluksgevoel 
aanzwengelen. Zo zet je zelf stappen in de richting van een 
gelukkiger leven.

Werken aan een groter geluksgevoel en mentale fitheid kan 
via zeven geluksstrategieën:

• Investeer in relaties.

• Leef naar je doelen.

• Denk positief.

• Leef gezond en beweeg.

• Heb aandacht voor jezelf.

• Leef hier en nu.

• Heb grip op je leven.

Met deze publieksactie wil je de aandacht vestigen op de 
maakbaarheid van ons eigen geluk. 

Voor wie doen we dit?

Deze publieksactie richt zich naar het brede publiek. De focus 
ligt op adolescenten en volwassenen. 

Wie zich goed in zijn vel voelt, krijgt met deze publieksactie 
handvaten aangereikt om dat gevoel te onderhouden of te 
behouden op een moment dat hij het wat moeilijker heeft. 
Wie zich minder gelukkig voelt, vindt in de publieksactie 
advies, tips en informatie om stap voor stap het persoonlijke 
geluksgevoel te vergroten.



Hoe pak je dit aan? 

Algemeen

Als je deze publieksactie organiseert, hou je best rekening 
met:

• standplaats;

• materiaal;

• benodigde medewerkers;

• taken; 

• manier van aanpak.

Standplaats:

Je wilt in je gemeente, tijdens een evenement, de 
publieksactie Pluk je geluk organiseren:

• Zorg ervoor dat je een standplaats weet te   
 bemachtigen. 

 - Dat toets je best af bij de organisatoren van het 
evenement. 

 - Zorg dat je een schriftelijke bevestiging hebt van 
je standplaats. Hou deze bevestiging bij de hand 
tijdens het evenement. Zo vermijd je mogelijke 
problemen.

• Zorg voor voldoende standruimte.

• De stand heeft volgende afmetingen: 

 - breedte: 3 meter;

 - diepte: 3 meter;

 - hoogte: 2,5 meter.

Moet je betalen voor je standplaats?

Geef in je Aanvraag Gezonde Buurt aan of, en hoeveel, je voor 
je standplaats moet betalen. Als er een vergoeding wordt 
gevraagd voor de standplaats, neemt CM Midden-Vlaanderen 
die voor haar rekening, met een maximum van 100 euro.



HET MATERIAAL
De publieksactie bevat een volledige stand. Dat wil zeggen dat er ook wat materiaal bij komt kijken. De stand 
bestaat uit: 

• 1 volledige CM-tent, bestaande uit:

 - 1 tent (3 x 3 x 2,5 meter);

 - 3 zijwanden met velcrostrips;

 - 4 gewichten voor de poten van de tent;

 - wielen;

 - 1 zwarte tas met opbergvakken; 

 - 4 grondpiketten (enkel gebruiken bij grasondergrond);

 - 4 stormlijnen. 

• Touwtje-trek:

 - 2 telescopische statieven;

 - 1 bedrukt paneel met 35 gelukstips (individueel aan touw bevestigd);

 - 1 aluminium L-profiel om de gelukstips op hun plaats te houden bij transport;

 - 1 wit geschilderde pvc-buis met 2 kwartbochten.

• Bijkomend materiaal:

 - 1 winddoorlatend zeildoek - 2 x 2 meter (afbeelding metroplan); 

 - 1 materiaalkoffer met daarin:

 � 2 pakketten kabelbinders (zip-tie);

 � 1 hamer;

 � 1 kniptang;

 - Gelukzakken; 

 - folders: op basis van het geschatte aantal bezoekers aan het evenement worden folders  
meegeleverd met de stand:

 � geluksplannetjes (zien er uit als een metroplan);

 � doeboek ‘Voorkom stress en burn-out’ (inkijkexemplaar);

 � folder Diensten en voordelen.

1



Hoe materiaal aanvragen?

Je doet minstens acht weken voor het evenement een Aanvraag 
Gezonde Buurt op de Gezonde Buurt-website. Zorg dat je dan al zeker 
bent van je standplaats en dat je enkele vrijwillige medewerkers 
hebt om de stand de bemannen. 

In je aanvraag geef je zeker het volgende mee:

• De gegevens van de contactpersoon. Dat is bij voorkeur de 
persoon die tijdens de publieksactie de leiding neemt. 

• De gegevens van de vrijwillige medewerkers die je zullen 
helpen tijdens het evenement.

• Een realistische inschatting van het aantal verwachte 
bezoekers aan het evenement. Die inschatting is nodig om het 
materiaal te verzekeren. 

Vervolgens ontvang je per e-mail een Start Gezonde Buurt. Daarin 
krijg je een overzicht van je budget voor je activiteit en ontvang je 
de Informatienota voor vrijwillige medewerkers. De informatienota 
bezorg je aan elke vrijwillige medewerkers van het initiatief. 

Hoe materiaal ophalen?

Het materiaal kun je afhalen in een CM-kantoor (Aalst, Deinze, Eeklo, 
Gent of Oudenaarde). Team Gezondheidsbevordering geeft je een 
seintje vanaf wanneer het materiaal beschikbaar is. Hou rekening 
met de openingsuren van het regiokantoor. 

• Sommige onderdelen van de stand zijn groot en zwaar. Zorg 
daarom voor twee middelgrote wagens om het materiaal op 
te halen. Heb je een aanhangwagen, bind dan alle onderdelen 
van de stand zorgvuldig vast. 

• Spreek bij het ophalen ook af wanneer je het materiaal 
terugbrengt. Als dat mogelijk is, breng je het materiaal nog 
dezelfde dag terug. Lukt dat niet, doe het dan op de eerste 
werkdag na het evenement.  



DE STAND
Een stand opzetten is niet altijd eenvoudig. Bovendien kun je de stand op 
tal van manieren vorm geven.

Hoe ziet de stand eruit?

Op de foto hieronder zie je een voorbeeld van hoe je de stand 
aantrekkelijk kunt opzetten en gebruiken. 

Maak in elk geval de stand zo open mogelijk. 
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Hoe maak je de stand open en uitnodigend?

• Sta niet met iedereen in de stand. Als je vóór de stand (daar 
waar het publiek loopt) de mensen aanspreekt, kun je vlotter 
mensen tot bij de stand krijgen. 

• Bevestig twee of drie zijwanden met velcrostrips. Zo is de 
stand duidelijk zichtbaar voor het publiek en is hij voldoende 
open om uitnodigend te zijn.  

• Passanten mogen niet het gevoel krijgen dat ze een folder 
opgedrongen krijgen. Wie interesse heeft, kan een folder 
meenemen. Het is geen probleem als na de publieksactie niet 
al je folders op zijn. 

• Zorg dat er altijd geïnteresseerden aan de stand staan. Als 
mensen zien dat er aan je stand wat te beleven valt, komen 
andere mensen spontaan een kijkje nemen. Onderschat het 
aanzuigeffect niet.

Hoeveel medewerkers?

Zorg ervoor dat je met vier personen aanwezig bent op de 
publieksactie. Zo kun je de taken gemakkelijker verdelen.

• Een stand opzetten en afbreken, verloopt vlotter als  
    je met vier bent. 

• Tijdens de actie:

 - Twee personen spreken toevallige passanten  
     aan op straat.

 - Twee personen begeleiden deelnemers bij  
     het Touwtje-trek.

Wissel gerust eens af van plaats. Dat zorgt voor afwisseling in je 
bezigheden.



MANIER VAN AANPAK
Met de publieksactie Pluk je geluk wil je in de eerste plaats een 
boodschap brengen. Je plan van aanpak is daarvoor cruciaal. 

Hieronder staan enkele voorbeelden van hoe je je kunt organiseren. 
Deze voorbeelden inspireren je misschien om er een eigen verhaal 
mee te maken.

Hoe spreek je passanten aan?

Maak je kenbaar door de groene Gezonde Buurt-button op te 
spelden.Zoek voor jezelf een eenvoudige manier om contact met 
mensen te maken én tegelijk al met de boodschap van je actie bezig 
te zijn. Geen idee wat je kunt zeggen? Een aantal voorbeelden:

“Dag meneer/mevrouw, kun je me een tip geven die ervoor 
zorgt dat ik gelukkiger door het leven zal stappen?”
*persoon geeft tip*
“Amai, ik merk dat je al bezig bent met het opkrikken van je 
geluksgevoel. Is het oké als ik je vandaag nog twee  
extra gelukstips geef? Kom dan even mee naar onze stand. 
Ik vraag maar twee minuten van je tijd.”

“Meneer/mevrouw, heb jij laatst nog gedacht dat je het 
zeer druk hebt en maar weinig tijd voor jezelf overhoudt?”
* persoon geeft antwoord*
“Als je even meekomt tot bij ons aan onze stand, geven we 
je enkele eenvoudige en haalbare manieren om wat tijd 
voor jezelf vrij te maken.”

Twee personen bemannen de stand en begeleiden de deelnemers 
bij het Touwtje-trek.
Geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om een of twee touwtjes 
te trekken. Elk touwtje is verbonden met een van de 35 gelukstips. 
Bij elke gelukstip kun je kort nog wat meer uitleg geven.
Als bijlage bij dit document vind je een overzicht van de 35 
gelukstips en de informatie die erbij hoort, gesorteerd per thema  
(en kleur). Zie bijlage 1. 
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Welke boodschap breng je IN de stand?

De publieksactie Pluk je geluk wil mensen bewust maken dat je een 
groot deel van het persoonlijke geluksgevoel zelf kunt maken.
In de stand krijgen ze tips om hen daarbij te helpen. 

• Deelnemers aan Touwtje-trek moeten een of twee touwtjes 
trekken. Als ze dat hebben gedaan, geef je hen:

 - een geluksplannetje (ziet er uit als een metroplan);

 - een Gelukzak. 

• Wat kun je de deelnemers als boodschap geven? Een paar 
suggesties:

‘Door een touwtje te trekken, kreeg je al één leuke en 
haalbare tip om je geluksgevoel aan te zwengelen. 
Maar daar stopt het niet. We geven je ook graag een 
geluksplannetje, met daarop nog een pak bijkomende tips. 
Geluk gegarandeerd!
En omdat jij het bent, krijg je van ons ook nog een Gelukzak. 
Dan kan iedereen zien dat jij bewust met geluk bezig bent.’

‘Meneer/mevrouw, je kreeg van ons al één tip, maar daar 
stopt het niet. Wij gaan nog een pak verder en geven je een 
pakket aan leuke en interessante tips. Die vind je allemaal 
op ons metroplan richting geluk. En je krijgt van ons ook 
nog een Gelukzak. Die herinnert je er aan dat je je geluk 
zelf maakt.’

• Maak van je stand geen uitdeelstand. Het is de bedoeling 
dat de boodschap van de stand duidelijk is. De Gelukzakken 
zijn een middel om de boodschap over te brengen en niet 
zomaar een gemakkelijk gadget om uit te delen.

• De andere folders stel je ter beschikking. 

Stellen mensen vragen over CM of hun gezondheid die niet met de 
stand zelf te maken hebben? Verwijs hen dan door naar de CM-
website of een kantoor in de buurt. Het is zeker niet de bedoeling 
dat je hierop alle antwoorden kent.



WAT KAN JE HELPEN?  
WAT HEB JE NODIG?
Je kunt rekenen op ondersteunend materiaal:

• Aanvraag Gezonde Buurt;

• Budgetafrekening Gezonde Buurt;

• Informatienota voor vrijwillige medewerkers;

• Gezonde Buurt-button voor elke vrijwillige medewerker

• aangifteformulieren verzekering:

 - lichamelijke schade;

 - burgerlijke aansprakelijkheid.

• filmpje om een tent op te zetten:  
https://www.youtube.com/watch?v=6AFQ5pJzs_c; 

• timingtabel (bijlage 2);

• Evaluatie Gezonde Buurt.
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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 voor een actie van een halve 
dag (tot vier uur) , en 60 euro voor een actie van een volledige dag 
(meer dan vier uur) voorzien. Dat kun je gebruiken voor drankjes 
tijdens voorbereidings- en/of evaluatievergaderingen, en voor drank 
en versnaperingen tijdens de actie zelf. Er zijn ook vervoersonkosten 
voorzien voor het ophalen en terugbrengen van het standmateriaal. 
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-kantoor waar het materiaal wordt 
opgehaald en teruggebracht.

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

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

Als er een vergoeding wordt gevraagd voor de standplaats, neemt 
CM Midden-Vlaanderen die voor haar rekening, met een maximum 
van 100 euro. De standplaatsvergoeding neem je op in je Aanvraag 
Gezonde Buurt. Geef ook aan of de vergoeding via facturatie gebeurt 
of niet. Facturatie geniet de voorkeur. Die kan dan 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

Budgetafrekening

Geef een overzicht van alle uitgaven in de budgetafrekening. Stuur die 
samen met (een kopie van) de rekeningen 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. 



WAT DAARNA?
• Controleer de materiaallijst voor je het materiaal terugbrengt. 
Bij verlies of schade van het materiaal stuur je een e-mail naar 
gezondebuurt.mvl@cm.be .

• Breng op het afgesproken moment het gebruikte materiaal 
terug naar het kantoor waar je het ophaalde. 

• 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 de stand en de 
manier van werken. Zo komen eventuele verbeterpunten bloot te 
liggen. 
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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 publieksactie 
Kritisch en gezond kun je rekenen op ondersteuning van de 
verantwoordelijke educatief medewerker Gezondheidsbevordering.
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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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BIJLAGEN9

Vandaag trakteer ik iemand onverwachts op 
iets lekkers. 
 

Vandaag stuur ik geen e-mails maar neem ik 
de telefoon of loop ik eens langs.

Vandaag geef ik extra knuffels. 

Vandaag bel ik naar een vriend of vriendin 
die ik al lang niet meer gehoord heb. 

Vandaag zeg ik goedemorgen tegen de 
eerste vijf mensen die ik tegenkom. 
 

Eten is een intiem gebeuren. Dat doe je niet met 
iedereen. Verras jezelf en de andere met iets 
lekkers. Dat zal voor beide een welkome verrassing 
zijn.

Een goed gesprek doet wonderen. 

Laat je omgeving zien wat ze voor je betekenen. 
Dat doet iedereen deugd, ook jezelf.

Op die manier onderhoud je niet alleen contacten, 
maar bezorg je jezelf en de andere een leuke 
verrassing.

Groet ’s morgens de dingen, maar ook de 
mensen. Een welgemeende goedemorgen wordt 
ongetwijfeld onthaald op een hartelijke glimlach.

Investeer in relaties 

(fuchsia)

 
 
 
 
 
 
 
 

Thema (kleur) Gelukstip Bijkomende informatie

Leef naar je doelen 

(lichtblauw)

 
 
 
 
 
 
 
 

Vandaag doe ik iets wat ik al lang wilde 
doen: ik maak een afspraak bij de kapper 
voor een nieuwe look.

Vandaag ga ik vreemd en eet ik Thaïs, sushi, 
Indisch, …

Vandaag maak ik mijn dromen waar: ik boek 
mijn vakantie naar de Caraïben, ik schrijf me 
in voor een zangwedstrijd, …

Vandaag ga ik die ene uitdaging niet langer 
uit de weg: ik pak de koe bij de horens! 

Vandaag leer of doe ik iets nieuws: ik maak 
een afspraak voor een parachutesprong, 
Italiaanse les, full body massage, …

Denk ook eens aan jezelf: je bent het waard. 
 

Laat je eens verrassen, verandering van spijs doet 
eten. En iets nieuws uitproberen is altijd plezant.

Dromen worden pas écht interessant als je ze waar 
maakt. Voor je het weet heb je de mogelijkheden 
aan je voorbij laten gaan. 

Van uitstellen komt vaak afstellen. Ook al kijk je 
tegen iets op. Als je het aanpakt, geraak je er pas 
écht vanaf.

Nieuwe zaken uitproberen zorgen voor nieuwe 
energie. En het is nog eens plezant ook. 

Denk positief

(limoengroen)

 
 
 
 
 
 

Vandaag ben ik gewoon geweldig!

Vandaag loop ik op een roze wolk.

Vandaag bedenk ik voor het slapen gaan 
drie dingen die de dag de moeite waard 
maakten.

Vandaag vergaat de wereld niet als ik dit of 
dat niet gedaan heb. Morgen is er nog een 
dag! 

Vandaag is het niet van moeten, maar van 
mogen. 

Want je bent geweldig!

Zet je zorgen aan de kant en leef je leven.

Leven in het hier en nu is ook blij en dankbaar zijn 
voor de positieve en aangename zaken. 

Druk, druk, druk? Zorg voor voldoende rust voor 
jezelf. De wereld zal heus niet vergaan als je 
vandaag je strijk niet klaar hebt. 

Bepaal zelf wat je doet vandaag. Dat geeft je een 
meer ongedwongen gevoel en rust.

Bijlage 1



Thema (kleur) Gelukstip
Leef gezond  
en beweeg

(donkergroen)

 

 
 

Vandaag geef ik mijn lichaam een pittige 
workout. 

Vandaag gun ik mezelf wat extra slaap en 
kruip ik een half uurtje vroeger onder de wol.

Vandaag zet ik de TV uit; tijd voor actie! 
 

Vandaag eet ik een extra stuk fruit. 

Vandaag doe ik een triootje: ik eet drie 
porties groenten.

Bewegen maakt stoffen vrij die ons een goed en 
gelukkig gevoel bezorgen. Beweeg regelmatig en 
voldoende.

Vandaag een half uurtje vroeger in bed, zorgt 
morgen voor dubbele energie.

Er zijn zoveel leuke zaken die we kunnen doen, 
samen met anderen. verspil niet te veel tijd voor 
de TV.

Fruit is gezond. Twee tot drie stukken fruit passen 
perfect in een gezond dieet. 

Eet vandaag wat meer groenten en wat minder 
vlees. Minstens even lekker én dubbel zo gezond.

Bijkomende informatie

Heb aandacht voor 
jezelf

(rood)

 
 
 
 
 

Vandaag zing ik luidop mee met de radio. 

Vandaag schuif ik de zetels aan de kant, zet 
de muziek luid en laat me eens lekker gaan 
op een stevig beatnummer.

Vandaag steek ik een pluim op mijn hoed. 

Vandaag doe ik iets wat IK leuk vind! 

Vandaag doe ik een Piet Huysentruytje: 
Waar ben ik goed in: ten eerste, ten tweede, 
ten derde. 

Trek je even niks aan van wat anderen over je 
denken. Dit is tijd voor jezelf.

Trek je even niks aan van wat anderen over je 
denken. Dit is tijd voor jezelf. 

We zijn allemaal ergens goed in. Waarom zou jij 
een uitzondering zijn.

Pas als je goed voor jezelf zorgt, kun je goed voor 
anderen zorgen.

We worden al genoeg geconfronteerd met 
negatieve zaken. Zet je positieve eigenschappen 
maar eens goed in de verf.

Leef hier en nu

(oranje)

Vandaag neem ik 30 minuten time-out: tijd 
voor me, myself and I.

Vandaag adem ik tien keer langzaam in en 
uit.

Vandaag eet of drink ik met mijn ogen dicht 
en proef ik bewust. 

Vandaag doe ik eens helemaal niets. 
 

Vandaag zeg ik: mijn thuis is waar mijn zetel 
staat. 
 

Even rust nemen en bezig zijn met iets waarmee je 
graag bezig bent. Zalig genieten, toch!?

Langzaam in en uit ademen zorgt voor rust en heeft 
een positieve impact op je leven.

Neem niet zomaar vluchtig iets om te eten of te 
drinken, maar proef nu eens écht waar het naar 
smaakt. Je zal ongetwijfeld verrast worden.

Zalig toch, zo eens een dagje niks doen en enkel 
bezig zijn met jezelf. Je bouwt zo even rust in 
tijdens de drukke bezigheden.

Een dagje thuis blijven is minstens even plezant 
als ergens heen trekken. Speel samen een 
gezelschapsspelletje, lees een goed boek of zet de 
radio aan.

Heb grip op je leven 

(donkerblauw)

Vandaag kruip ik in de huid van Madame 
Non en zeg ik eens nee.

Vandaag laat ik de problemen van een ander 
niet aan mijn hart komen; dat kan morgen 
nog! 

Vandaag maak ik een onderscheid tussen 
wat belangrijk en niet belangrijk is. 

Je hoeft niet steeds ‘ja’ te zeggen. Af en toe eens 
‘neen’ zeggen is zorgen voor jezelf.

Fijn dat je er bent voor anderen, maar vergeet af en 
toe ook niet om jouw leven te leiden. Je verdient 
ook aandacht en die kun je perfect aan jezelf 
geven.

Wat wil je op je sterfbed kunnen vertellen over 
jezelf? Dat je in goede verstandhouding met familie 



en vrienden hebt geleefd, of dat je steeds met een 
mooi gewassen wagen reed? Het is het bedenken 
waard.

Wind je eens een dagje in niks op. Je zult merken 
dat je dan ook een dagje rust hebt.

Die agenda is al vol genoeg. Af en toe eens een 
gaatje laten vallen om uit te blazen en tijd voor je 
zelf te voorzien. Zalig toch!?

 
 

Vandaag maak ik me niet druk. 

Vandaag schrap ik iets in mijn agenda.



Bijlage 2

8 weken voor  
het evenement 

7 weken voor  
het evenement 
 

4 weken voor  
het evenement

10 kalenderdagen  
voor het evenement 
 
 

Laatste week  
voor evenement 

Dag van het 
evenement 
 
 
 
 

Eerste werkdag na  
het evenement

Binnen de week na  
het evenement 

Binnen de maand  
na het evenement

Je doet een Aanvraag Gezonde Buurt op de website.

 

Je ontvangt de ‘Start Gezonde Buurt’, de Informatienota voor vrijwillige medewerkers 
en extra info. Je overhandigt die aan de vrijwillige medewerkers van jouw initiatief. 

 
 
Zorg ervoor dat je de nodige vrijwillige medewerkers hebt voor het evenement. Maak 
duidelijke afspraken. 

Het materiaal dat je hebt aangevraagd wordt geleverd bij het CM-kantoor.  
Een CM-medewerker neemt contact met je op. Maak samen duidelijke afspraken 
wanneer het materiaal wordt opgehaald in het CM-kantoor. 
 

Haal het materiaal op in het CM-kantoor. Zorg voor voldoende laadruimte!

 

• samenkomst met de medewerkers;

• opbouw van de stand;

• de actie zelf;

• opruimen van de stand;

• indien mogelijk: breng het materiaal terug naar het CM-kantoor waar je het 
ophaalde.

Breng het materiaal terug naar het CM-kantoor waar je het ophaalde.  

 
Je vult de Evaluatie Gezonde Buurt. Je ontvangt het pdf-bestand Budgetafrekening 
Gezonde Buurt en stuurt het samen met (een kopie van) rekeningen ingevuld naar 
gezondebuurt.mvl@cm.be. 
  
Was het budget onvoldoende? Dan wordt het tekort aangevuld op jouw rekening. 
Was er budget over? Dan stort je het restbedrag op de rekening van CM Midden-
Vlaanderen. Daarvoor ontvang je een overschrijvingsformulier. 

Medewerker die 
lead neemt

 

 
 
 
Medewerker die 
lead neemt

Team logistiek 
CM 
 
CM-medewerker 
kantoor

Medewerker die 
lead neemt 

medewerkers

 
Medewerker die 
lead neemt

Medewerker die 
lead neemt

Timing Wat Wie


