
Praktische info

samen met
Gezonde buurt

versie 04/2018

Ik wil iets doen met 
mensen uit mijn buurt.

Gezond



Inleiding

In je gemeente gebeurt er ontzettend veel op het vlak 
van gezondheid en welzijn, zowel onder de CM-vlag als 
daarbuiten. Het lokaal gezondheidsmagazine Gezond (naam 
gemeente) wil al die info bundelen:

• Je presenteert het lokale gezondheids- en 
welzijnsaanbod.

• Je verrast je buurt met een overzicht van alle diensten 
en hulpverleningsmogelijkheden, allemaal dankzij de 
CM-familie.

• Je zorgt dat gezondheid en welzijn in je gemeente 
onder de aandacht blijft.

Waarom doen we dit?

Gezond wil een aantrekkelijk magazine zijn dat mensen:

• informeert over gezondheid en welzijn in hun buurt.

• uitdaagt om samen over gezondheid na te denken.

• prikkelt om gezonder door het leven te gaan.

• inspireert om betrokken te zijn bij een lokaal 
gezondheidsproject.

Voor wie doen we dit?

Gezond richt zich naar alle inwoners van je gemeente. We 
proberen het aantrekkelijk te maken voor man en vrouw,  jong 
en oud, gezond of minder gezond,…  Iedereen heeft er baat 
bij.



Praktisch

Heb je beslist om een Gezond te maken, denk dan na over volgende 
zaken: 

Oplage: 
Hoeveel exemplaren willen jullie verdelen? Geef een concreet aantal. 
Stem dat af met de distributiecoördinator. 

Deadline distributie:  
Wanneer willen jullie de Gezond verdelen? Geef een concrete datum.

Deadline input: 
Wanneer mogen we alle informatie verwachten? Geef een concrete 
datum. Hou er rekening mee dat jullie het materiaal minimaal vijftien 
weken voor distributie moeten aanleveren. 

Contactgegevens hoofdredacteur: 
Naam, voornaam, e-mailadres en een nummer waarop we hem/haar 
vlot kunnen bereiken in geval van vragen (bij voorkeur dus gsm).

Voorkeur CM-kantoor: 
In welk CM-kantoor in je buurt mogen de gedrukte magazines 
geleverd worden?

Eenmaal al jullie input werd aangeleverd zorgt team Communicatie 
voor:

• De grafische verwerking van jullie Gezond;

 - Er wordt tussentijds een drukproef doorgestuurd naar de 
hoofdredacteur, waar jullie nog feedback kunnen op geven. 
We verwachten deze feedback binnen één werkweek na 
aanleveren van de drukproef. Hou hiermee rekening in jullie 
planning!

 - Tenzij er nog ernstige bezwaren zijn op de tweede 
drukproef geldt die als finale versie en wordt aan de 
hoofdredacteur de officiële goedkeuring gevraagd.

• Het drukken van de door jullie bestelde oplage van Gezond.

• Het leveren van de magazines in het dichtstbijzijnde CM-
kantoor in je buurt (zoals door jullie opgegeven).



HOE PAK JE DIT AAN?
Een magazine opmaken doe je niet in een handomdraai. Maar CM laat jullie niet aan jullie lot over. 

Voor de eindredactie en de lay-out kun je rekenen op team Communicatie van CM. En ook inhoudelijk helpen we 
je graag een handje. Hieronder vind je een voorstel : 
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Pag. Categ. Wat? Duiding Wie?

1 Vast Cover Coverfoto + titel Lokaal 
netwerk

2 Vast Wedstrijd Win een vlucht in de CM-
luchtballon

CM

3 Vast Inhoud + colofon CM

4 Vast Gezond? Bedoeling van het magazine CM

5 Vast Gezondheidsteam Voorstelling lokale ploeg 
vrijwillige medewerkers

Lokaal 
netwerk

6

7 Vast Gezondheidsaanbod Kalender met lokale activiteiten 
rond gezondheid en welzijn. Dit 
is een inlage

CM +( lokaal 
netwerk)

8

9

10

11 Eigen Eigen artikel 1 Keuze uit ‘eigen artikels’ of eigen 
ideeën (max. 3000 tekens)

Lokaal 
netwerk

12

13 Vast Gezondheidsbarometer 

postcode

Soort flairtest met vragen 
omtrent gezondheidsparameters 
in jouw buurt.

CM

14 Eigen Eigen artikel 2 Keuze uit eigen artikels of eigen 
ideeën (max. 3000 tekens)

Lokaal 
netwerk

15

16 Vast Kortings- en waardebonnen Waardebonnen van lokale 
organisaties die rond 
gezondheid en welzijn werken

Lokaal 
netwerk

Maak je geen zorgen over de lay-out. Als jullie ons tekst en beeld aanleveren, zorgt team Communicatie 
ervoor dat jullie Gezond er fris en aantrekkelijk uitziet. 



Je doet een Aanvraag Gezonde Buurt op de website. Week 0

Je ontvangt per e-mail je Start Gezonde Buurt. Daarin 
vind je:

• een overzicht van het budget voor je activiteit. 

• de Informatienota voor vrijwillige medewerkers. 
Bezorg die aan elke vrijwillige medewerker van het 
project.

Week 0-2

Je werkt het nodige materiaal (vb. artikels, foto’s, 
kortingsbonnen, data activiteiten) uit en levert het aan 
vanuit het lokaal netwerk aan team Communicatie. Dat is 
een proces waarbij je elkaar geregeld input geeft.

Stuur niet alle materiaal door in de laatste week. Hoe 
sneller de artikels en de informatie binnen is, hoe sneller 
team Communicatie aan de slag kan. 

Week 1-9

Team Communicatie finaliseert jouw magazine (lay-out, 
eindredactie,…).

Week 10-11

Team Communicatie laat Gezond drukken. Week  12-14

Nadat CM je op de hoogte brengt dat het drukwerk klaar 
is, haal je het op in een lokaal CM-kantoor naar keuze.

Week 15

DAG VAN DE VERDELING Week 15

Je vult de Evaluatie Gezonde Buurt in op de website. Week 16

Je haalt het pdf-bestand Budgetafrekening Gezonde 
Buurt van de website en stuurt het ingevuld door naar 
gezondebuurt.mvl@cm.be

Week 16

Een magazine maken doe je best stap voor stap. Onderstaand schema helpt 
je op weg. Meer details over elke stap vind je verder in de fiche.



VASTE RUBRIEKEN
Cover

Voor de cover geldt een standaard lay-out met als titel ‘Gezond naam van de gemeente/stad’ erop 
(bijvoorbeeld ‘Gezond Gent’). 

Wat verwachten we van jullie? 
Een goeie coverfoto is een foto die spreekt*. Kies bij voorkeur een beeld van mensen uit de gemeente.  
Hou wel rekening met het volgende: 

• Zorg voor een scherp beeld. 

• Zoek een beeld dat een link heeft met gezondheid en welzijn.

• Zorg ervoor dat de mensen mooi in beeld komen.

• Lever minimaal drie verschillende beelden aan. Zo kunnen we kiezen.

Wedstrijd

Hier komt de uitleg over een wedstrijd met als prijs een vlucht met de CM-ballon. 

Wat verwachten we van jullie? 
Niets. Team Communicatie werkt de wedstrijd uit. 

Inhoud + colofon

Deze pagina informeert de lezer over de inhoud van het magazine en over de medewerkers.  

Wat verwachten we van jullie? 
Volgende gegevens zijn nodig: Naam en voornaam van alle medewerkers aan deze Gezond.  
Die namen heb je normaal gezien ook al ingevuld op je Aanvraag Gezonde Buurt. 

Gezond?

Op deze pagina komt de lezer te weten wat de bedoeling is van het magazine en waarom het voor hem/
haar interessant kan zijn.

Wat verwachten we van jullie? 
Niets. Team Communicatie werkt deze pagina uit.

Gezondheidsteam

Dit zijn twee pagina’s die volledig in het teken staan van jullie werking. Hier stel je jezelf voor en geef je 
uitleg over jullie plannen.

Wat verwachten we van jullie?

• een mooie profielfoto van alle medewerkers*;

• naam, voornaam, leeftijd en straat van alle medewerkers;

• Een korte omschrijving van jullie plannen als lokaal netwerk (maximaal 1.000 tekens, inclusief 
spaties). Zoek een antwoord op deze vragen:
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* Voor drukwerk is er minstens een foto nodig van 1600x1200 pixels en bij voorkeur aan 300 dpi. Dat kun je controleren door bijvoorbeeld in 
Windows Photo Viewer naar ‘Bestand’ en dan ‘Eigenschappen’ te gaan, waar je deze informatie terugvindt onder het luikje ‘Afbeelding’



 - Wat ga je het komende werkjaar doen?

 - Waarvoor kunnen ze bij jullie terecht?

 - Zoeken jullie nog helpende handen en hoe kunnen ze contact opnemen met  jullie?

Gezondheidsaanbod

Via deze jaarkalender informeren we de lezer over het lokale aanbod van de CM-familie 
op vlak van gezondheid en welzijn. Onder de CM-familie verstaan we: Samana, CM-Zorg, 
Gezondheidsbevordering, Zorgend Vrijwilligerswerk, Okra, Kazou en Intersoc. Dat kan aangevuld 
worden met bestaande lokale samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld Fit-o-Special die werkt 
met scholen.

De kalender vormt een zo volledig mogelijk overzicht van alle activiteiten, vormingen, infosessies, 
cursussen,… die lokaal worden georganiseerd gedurende het jaar volgend op de verschijningsdatum 
van je Gezond. Team Communicatie staat in voor het overzicht vanuit de diverse organisaties.

Wat verwachten we van jullie? 
Zijn er al lokale samenwerkingsverbanden rond gezondheid en welzijn? Dan bezorg je ons hun 
aanbod voor het komende jaar.

Gezondheidsbarometer

Met de gezondheidsbarometer peilen we bij de lezer hoe begaan hij is met bepaalde aspecten van 
gezondheid en welzijn in zijn buurt. Het is een soort enquête waarmee de deelnemers ook een prijs 
kunnen winnen. De resultaten van de gezondheidsbarometer kunnen we nadien op verschillende 
plaatsen publiceren (bijvoorbeeld in Visie).

Wat verwachten we van jullie? 
Niets. Team Communicatie werkt deze pagina uit.

Kortings-/waardebonnen 

Op de achterkant van elke Gezond is er ruimte voor kortings- en waardebonnen van lokale 
organisaties die met gezondheid en welzijn bezig zijn. 

Wat verwachten we van jullie? 
Maak een overzicht van alle lokale organisaties die volgens jullie in aanmerking komen  
(bijv. Pasar, Thuiszorgwinkel, Oxfam Wereldwinkel,…).

• Spreek af wie contact met hen opneemt.

• Overtuig de organisaties om jullie Gezond met kortings- of waardebonnen te sponsoren. Het 
aantal waardebonnen hangt dan af van de oplage van de Gezond.  

• Spreek met geïnteresseerden af welke informatie ze tegen wanneer moeten aanleveren 
(maximum 200 tekens inclusief spaties + één afbeelding)

• Bezorg ons alle informatie, met een maximum van vijf kortings-of waardebonnen aan 
bovenstaande voorwaarden.



LOSSE ARTIKELS
Naast de vaste rubrieken is er ook ruimte voor eigen creatieve inbreng in je Gezond. 
De bedoeling van deze eigen artikels is om de lezer aangenaam te verrassen met leuke 
verhalen/weetjes uit zijn buurt. Ga voor je eigen stukken bij voorkeur op zoek naar een link 
met gezondheid en welzijn. We reiken jullie een aantal voorbeelden aan:

Een lokaal (gezondheids)mysterie onthuld.

Iedereen kent ze wel, de buurtmysteries die tot het collectief geheugen behoren, maar waar 
slechts weinigen het antwoord op kennen. Voorbeelden: 

• Wie is die buurvrouw die ons altijd van achter haar ‘gesloten’ gordijn observeert?

• Van wie is de voortuin die helemaal overwoekerd is met onkruid?

• Van wie is die mooie appelboom waarvan de appels zo aanlokkelijk naar mij lachen 
telkens ik er passeer?

• …

Kruip in de huid van een echte journalist en ga op zoek naar het antwoord op zo’n 
lokaal mysterie. Leer de mens/plaats achter het mysterie kennen en breng hen op een 
aantrekkelijke wijze in woord en beeld (bijv. via een interview met bijhorende foto’s).

Oma’s gezonde receptenboekje

Ze wonen overal, de lieve oma’s (of opa’s) die ons met hun kookkunsten in vervoering kunnen 
brengen. Misschien kwam het water je zelfs al meermaals in de mond terwijl je een bepaald 
huis passeerde? 

Hoe fijn zou het zijn mochten we een aantal heerlijk gezonde recepten van deze oma’s 
kunnen ontfutselen en delen met de buurt? Een ideale kans om van hen een soort lokale vips 
te maken. Vergeet dus zeker niet om te vragen of je bij hun receptje een mooie foto van hen 
mag publiceren.

Lokale ‘Life Hacks’

Life hacks zijn simpele hulpmiddelen die je moeten helpen om je leven te vereenvoudigen. 
De sociale mediasite Pinterest staat er vol van. Het gaat om creatieve ideetjes die mensen 
bedenken in hun dagelijkse leven en die ze willen delen met anderen.

Voorbeelden zijn:

Iedereen heeft wel zijn eigen life hack in huis, maar misschien is die nog niet bekend? .
Ga in je buurt op zoek naar mensen die een leuke life hack gebruiken en deel die met de 
lezers. 

3



Fotowedstrijd

Hoe goed kennen de Gezondlezers hun eigen buurt? Maak de straten onveilig met de camera 
in de hand. Zoek mooie plaatjes van buurtdetails waar weinig mensen op letten. 

Ga op pad en verzamel een tiental mooie beelden. Bedenk per foto een leuke vraag en lever 
ons al deze info aan.

Eigen idee?

Het staat jullie uiteraard vrij om een eigen artikel uit te werken dat past binnen Gezonde 
Buurt of over je lokaal gezondheidsproject gaat. 

Hou bij alle artikels rekening met volgende criteria:

• Zorg dat je artikels niet langer zijn dan 3000 tekens (inclusief spaties).

• Zorg voor mooi aanvullend beeldmateriaal.

• Laat alle teksten door minstens twee personen grondig nalezen. 

HELDER SCHRIJVEN
Om een goede tekst te schrijven, hou je je best aan een aantal vuistregels:

• Bereid je tekst goed voor. Verzamel al je materiaal en hou goed voor ogen welk 
verhaal je wilt vertellen en waarom je dat wilt vertellen.

• Denk goed na welke informatie de lezer wel en niet nodig heeft. 

• Structureer je tekst. Werk dus met een begin, midden en einde. En deel je tekst op in 
alinea’s. Die verhogen de leesbaarheid. 

• Zorg voor een inleiding die prikkelt en aanspoort om verder te lezen.

• Gebruik eenvoudige taal en hou je zinnen kort.

• Vermijd passieve zinnen. Die kun je herkennen aan het gebruik van de 
hulpwerkwoorden ‘worden‘ en ‘zijn’ en aan het deelwoord.

• Vermijd vaktermen, letterwoorden en ouderwetse taal. 

• Lees je tekst zelf grondig na. 
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WAT KAN JE HELPEN?  
WAT HEB JE NODIG?
De redactieploeg

De beste magazines komen tot stand dankzij de beste 
samenwerkingen. Ga dus op zoek naar een team medewerkers dat 
samen de schouders willen zetten onder jullie Gezond. Een goede 
redactieploeg bestaat best uit volgende rollen:

Hoofdredacteur
Dat is de coördinator van het hele plaatje. Hij/zijn staat in voor:

• samenroepen van de redactieploeg;

• concretiseren van de afspraken over invulling Gezond;

• contact met team Communicatie;

• de finale goedkeuring van jullie Gezond.

Reporter
Medewerker die zijn/haar schrijftalent ten dienste wil stellen van 
Gezond. 

Fotograaf
Medewerker die zijn/haar fotografisch talent ten dienste wil stellen 
van Gezond.

• Beschikt bij voorkeur over een degelijk fototoestel (hoeft 
zeker niet professioneel te zijn, maar wel met voldoende 
pixelcapaciteit).

TIP! Spreek zeker ook kennissen, vrienden,… aan die schrijf- of 
fotografisch talent hebben. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

De distributieploeg
Eenmaal je Gezond klaar is, moet die nog bij de mensen geraken. 
Daarvoor rekenen we op jullie medewerking. Om dat efficiënt aan 
te pakken, stel je best een distributieploeg samen die hier zijn 
schouders onder wil zetten. Een goede distributieploeg bestaat uit:

Distributie-coördinator

Hij/ zij staat in voor:
• de opmaak van een realistisch distributieplan op basis van 
beschikbare medewerkers;

• de briefing van medewerkers;

• de afstemming met de hoofdredacteur. 

Medewerkers

Verdelen de Gezond conform het afgesproken distributieplan.

Het staat jullie uiteraard vrij om alle rollen en taken te combineren 
naar eigen goeddunken.
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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 voorzien. Dat kun je gebruiken 
voor drankjes tijdens voorbereidings- en/of evaluatievergaderingen. 
Hou de rekeningen van de uitgaven die je met het 
werkingsbudget doet, goed bij. Stuur die, of een kopie ervan, 
mee met je budgetafrekening na je Gezonde Buurt-activiteit. Is er 
werkingsbudget over, dan stort je het restbedrag op de rekening van 
CM Midden-Vlaanderen.

Er zijn ook vervoersonkosten voorzien voor het ophalen en 
terugbrengen van het technisch materiaal. 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-regiokantoor waar je het 
materiaal ophaalt en terugbrengt.

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

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

• Aanvraag Gezonde Buurt;

• Budgetafrekening Gezonde Buurt;

• Informatienota voor vrijwillige medewerkers;

• button Gezonde Buurt voor elke vrijwillige medewerker;

• aangifteformulieren verzekering:

 - lichamelijke schade;

 - burgerlijke aansprakelijkheid.

• Evaluatie Gezonde Buurt.



Extra budget (optioneel) 

Heb je nog andere kosten die niet in het budget zijn inbegrepen? Stuur 
dan een mail naar gezondebuurt.mvl@cm.be met een overzicht en een 
zo correct mogelijke inschatting van het bedrag. CM Midden-Vlaanderen 
kan voor een maximum van 100 euro tussenkomen in die andere kosten. 
Dat budget wordt niet op voorhand overgeschreven maar na de activiteit 
verrekend via de budgetafrekening. Bewaar daarom zorgvuldig alle 
rekeningen en details. 

Budgetafrekening:

Geef een overzicht van alle uitgaven in de budgetafrekening. Stuur die naar 
gezondebuurt.mvl@cm.be of per post naar CM Midden-Vlaanderen, 
Gezondheidsbevordering, Martelaarslaan 17, 9000 Gent.

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 in je 
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. 



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 kun je rekenen op 
ondersteuning van de verantwoordelijke educatief medewerker 
Gezondheidsbevordering.
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WAT DAARNA?
• 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 het verloop van het 
project. Zo komen eventuele verbeterpunten bloot te liggen. 

Evaluatie

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 activiteit 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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www.gezondebuurt.be


