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Oorgasme: 
oordoppen 
verdelen

Ik wil iets doen met mijn 
school.



Waarom doen we dit?

Gehoorschade kan al optreden door een eenmalige 
blootstelling aan te luide geluiden. En ook wie zijn oren veel 
en lang aan lawaai blootstelt, loopt risico op verschillende 
soorten gehoorproblemen. 

Met deze actie maak je de bezoekers van een evenement 
bewust van de gevaren van langdurige blootstelling aan 
luide muziek. Je draagt actief bij aan de bescherming van 
het gehoor van volwassenen en kinderen waardoor ze 
langer en intenser van muziek kunnen genieten. Op langere 
termijn draag je je steentje bij aan een daling van het aantal 
personen met gehoorschade. 

Voor wie doen we dit?

Oorgasme richt zich naar bezoekers van evenementen waar 
luide muziek te horen is. 

Belangrijk! 
Wil je met mobiele teams oordoppen uitdelen, dan moet er 
livemuziek zijn op het evenement en moet je minstens 1.000 
bezoekers verwachten. 

Hoe pak je dit aan?

Algemeen:

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

• bevestiging van organisatoren;   
• materiaal;
• medewerkers;
• manier van aanpak.

Bevestiging:

Je wilt in je gemeente, tijdens een evenement/festival, met 
een mobiel team tussen de bezoekers stappen en gericht 
oordopjes uitdelen?

• Zorg ervoor dat je toestemming hebt van de 
organisatoren van het evenement.

• Hou deze bevestiging bij de hand tijdens het evenement.



HET MATERIAAL 
Materiaal

Je ontvangt :

• volledige set rugzakbanner ter waarde van € 150; 
• volledige set stokken ter waarde van € 40;
• vlag ter waarde van € 30;
• rugzak ter waarde van € 80;
• x-aantal sets oordopjes + handleiding gebruik oordoppen;
• twee groene schoudertassen om oordoppen te bewaren, ter waarde van € 30/stuk;
• één rugzakbanner ‘gratis oordoppen’ + handleiding
• systeem.

Hoe materiaal aanvragen?

Je doet minstens acht weken voor het evenement een Aanvraag Gezonde Buurt op de Gezonde Buurt-website en kiest 
voor de optie ‘oordopjes verdelen met een mobiel team’. Zorg dat je dan al toestemming hebt van de organisatoren 
om met een mobiel team aanwezig te zijn. Zorg er ook voor dat je enkele vrijwillige medewerkers hebt. 

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 medewerker 
van het initiatief. 

Hoe materiaal ophalen?

Het materiaal wordt ten laatste tien kalenderdagen voor het evenement geleverd in een van de volgende CM-
kantoren:

• CM-kantoor in Aalst;
• CM-kantoor in Deinze;
• CM-kantoor in Eeklo;
• CM-hoofdkantoor in Gent;
• CM-kantoor in Oudenaarde.

Je kiest zelf in welk kantoor de levering gebeurt. Een CM-medewerker van het kantoor neemt contact met je op 
van zodra het materiaal is geleverd. Spreek samen af wie het materiaal komt ophalen én wanneer dat zal zijn. Hou 
rekening met de openingsuren van het kantoor. 

Haal het pakket op met de auto. Spreek bij het ophalen ook af wanneer je het materiaal terugbrengt naar hetzelfde 
kantoor. Als dat mogelijk is, breng je het materiaal nog de dag van evenement terug. Lukt dat niet, doe het dan op de 
eerste werkdag na het evenement. 

Hoeveel medewerkers?

Zorg dat je met minstens twee personen aanwezig bent op het terrein tijdens de publieksactie. 
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MANIER VAN AANPAK
Neem ruim op voorhand contact op met de organisator(en) van het evenement. 
Maak ze bewust van het belang van gehoorschadepreventie en vertel hen over de 
Oorgasme-campagne van CM met een mobiel team. 

• Als je toestemming krijgt om met een mobiel team aanwezig te zijn, vraag je 
acht weken voor het evenement het materiaal aan via de Aanvraag Gezonde 
Buurt.

• Vraag de organisator(en) om Oorgasme bekend te maken door:
 - het logo van Oorgasme op te nemen in hun communicatiekanalen ( flyer, 

krantje, website, affiche, …).
 - het filmpje te publiceren op de website en/of Facebookpagina van het 

evenement. Of het ter plaatse te laten afspelen (vb. op de schermen op het 
terrein). Telkens met de vermelding ‘Gratis oordopjes verkrijgbaar dankzij 
CM’.

• Maak praktische afspraken met de organisator(en):
 - Wie is de contactpersoon voor en tijdens het evenement? 
 - Wanneer kun je met het mobiel team aanwezig zijn op het terrein (start 

en einde)?
 - Waar is de dichtstbijzijnde parking?
 - Is er een kleine opslagruimte aanwezig op het terrein om materiaal te 

stockeren? Is dat niet het geval? Stockeer je materiaal dan in je auto op de 
parking. 

 - Waar mogen de medewerkers zich aanmelden bij aankomst?
 - Kunnen de medewerkers ook gratis gebruikmaken van de toiletten op het 

terrein?
 - Geef indien nodig de namen van jouw mobiel team door aan de 

organisatie.
• Brief de vrijwillige medewerker(s) over de praktische zaken en afspraken:
 - locatie en uur van afspraak + voorzien einde.
 - locatie van de dichtstbijzijnde parkeerplaats. 
 - Geef elke vrijwillige medewerker de Informatienota voor vrijwillige 

medewerkers en laat hem of haar weten dat er voor hen een verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen werd afgesloten.

 - Zorg dat je de gsm-nummers van de vrijwillige medewerkers hebt. En 
geef hen ook jouw gsm-nummer.

Wat wordt van je verwacht?

Tijdens de publieksactie sta je in voor de verdeling van oordopjes. De verdeling 
gebeurt in duo. Let wel, je deelt de oordopjes enkel uit op vraag. Deel ze zeker 
niet zomaar uit aan alle bezoekers (vb. aan de ingang). Hou er rekening mee dat 
oordopjes ook niet geschikt zijn voor kinderen onder de tien jaar. Zij hebben een 
smallere gehoorgang en dragen beter een kinderkoptelefoon. 

• Je krijgt een groene schoudertas en één rugzakbanner per duo zodat je 
duidelijk zichtbaar bent en mensen je gemakkelijk kunnen terugvinden 
wanneer ze oordopjes willen.

• Maak je kenbaar door de groene Gezonde Buurt-button op te spelden. 
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WAT KAN JE HELPEN?  
WAT HEB JE NODIG?
• Aanvraag Gezonde Buurt;
• Budgetafrekening Gezonde Buurt;
• Informatienota voor vrijwillige medewerkers;
• Gezonde Buurt-button voor elke vrijwillige medewerker;
• Evaluatie Gezonde Buurt.

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. 

Vervoer:

Er zijn 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.

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. 
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WAAROP KUN JE REKENEN?
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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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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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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