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VORMINGSAANBOD  

OVERZICHT WORKSHOPS, INFOSESSIES, … 
 

Gezondheid & Milieu | Voeding & Beweging | Geestelijke Gezondheid | Valpreventie |  Logo Zenneland -  voorjaar ’17 

Infectieziekten & Vaccinatie |Tabak, alcohol, Drugs (& Gamen) | Bevolkingsonderzoeken naar kanker 

  
 

GEZONDHEID & 
MILIEU 

Inhoud Doelgroep Partner Lesgever Duurtijd Min # 
deelnemers 

Vooraf 
inschrijven 

Kostprijs 

Gezond Binnen Klein 
Beginnen 

Interactieve workshop voor een 
gezonde leefomgeving in 
kinderdagverblijven en bij 
onthaalouders. 

Onthaalouders 
Kinderopvanginitiatieven 
Buitenschoolse opvang 

Lokaal bestuur Logo (MMK) 2 – 2,5u 10 7 dagen vooraf gratis 

Infosessie passief 
Roken 

Infosessie over meeroken en 
hoe je als zorgverlener kan 
reageren op weerstanden en 
misverstanden van ouders die 
binnen roken. 

Professionelen uit de 
eerstelijn, zorg en welzijn 

Lokaal bestuur, 
Zorg, HAK, … 

Logo (MMK) 2 – 2,5u 6 7 dagen vooraf gratis 

Gezond wonen Interactieve workshop voor een 
gezonde woonomgeving. 

Zorg, thuiszorg, ocmw, 
huisvesting 

Lokaal bestuur, 
woonwinkel, 
thuiszorg 

Logo (MMK) 2 – 2,5u 10 7 dagen vooraf Gratis voor 
intermediairs 
60€/u voor 
burgers 

Gezond onderweg Interactieve workshop voor een 
gezond mobiliteitsbeleid. 

Mobiliteits-, welzijns-, 
milieuraad 

Lokaal bestuur Logo (MMK) 2,5u 20 7 dagen vooraf gratis 

Gezonde kamptips Infosessie over oa. teken, ozon 
& hitte, reuzenberenklauw. 

Leinding en verantwoordelijken 
jeugdverenigingen, 
jeugdconsulenten, … 

Lokaal bestuur Logo (MMK) 30 – 60min 10 7 dagen vooraf gratis 

Gezond uit eigen 
grond 

Infosessie met presentatie  
gebaseerd op de praktijkgids 
'Gezond uit eigen grond', die op 
een heldere manier uitlegt hoe 
een gezonde moestuin 
eruitziet, en wat een tuinier 
nodig heeft voor een goede 
oogst. 

Algemene bevolking, 
initiatiefnemers van 
volkstuinen, tuiniers, ... 

Lokaal bestuur, 
Velt, lokale 
verenigingen 
jeugdvereniging, 
scholen, ... 

Lokale 
(milieu)ambtenaar, 
lokale partner, ... 

20 – 30min Volgens lokale 
afspraken 

Volgens lokale 
afspraken 

Volgens lokale 
afspraken 

Vormingen op maat 
(rekening houdend met 
haalbaarheid voor Logo 
zelf) 

Workshop, infosessie of 
vorming op maat rond 
milieufactoren die van invloed 
zijn op de gezondheid 

Variabel Variabel Logo (MMK)  15 Volgens 
afspraak 

Gratis voor 
intermediairs in 
de regio 
60€/u voor 
burgers 

 

  

http://www.logozenneland.be/workshops-en-infosessies


 

 
Overzicht aanbod workshops en infosessies – Logo Zenneland – www.logozenneland.be/workshops-en-infosessies - maart ’17 

VOEDING & 
BEWEGING 

Inhoud Doelgroep Partner Lesgever Duurtijd Min # 
deelnemers 

Vooraf 
inschrijven 

Kostprijs 

Winkeloefening  
(algemene bevolking) 

Info rond het lezen van het 
etiket en de verpakking van het 
voedingsproduct. Wat zit er in 
de producten die je koopt? Hoe 
koop, eet en drink je verstandig 
en gezond? 

Algemene bevolking (mogelijk 
ook specifieke doelgroepen) 

Lokaal bestuur Diëtiste uit 
lesgeverspool 

2u 
 
 
 

15 – 25 7 dagen vooraf 120€ + 
verplaatsings- 
onkosten 
 

Winkeloefening 
(onderwijs) 

1e graad sec onderwijs school 1u klas  60€ + 
verplaatsings- 
onkosten 
 

Gezond opgroeien Info over wat gezond eten en 
bewegen betekent voor 
kinderen en wat een ouder 
hieraan kan doen tijdens de 
opvoeding. 

Ouders en opvoedings-
verantwoordelijken van 
kinderen van 2 – 12j 

Lokaal bestuur, 
Huis van het 
kind, school of 
oudercommité 

Diëtiste uit 
lesgeverspool 

2u 15 - 25 7 dagen vooraf 120 € + 
verplaatsings- 
onkosten 

Kookworkshop op maat Infosessie rond voeding die niet 
Vlaams wordt aangeboden bv 
zin/onzin van diëten, voeding 
en ouderen, voeding 0-3 jaar 

Algemene bevolking, 
onderwijs,… 

Variërend Diëtiste Variërend 10 7 dagen vooraf 60€/u + 
voorbereiding 
(60€) + 
verplaatsings-
onkosten 

Meer bewegen, minder 
zitten 

Info over lichaamsbeweging en 
lang stilzitten, effect op onze 
gezondheid en de invloed van 
onze omgeving. Er is ook ruimte 
voor zelfreflectie en tips.  

Algemene bevolking (+18j) Lokale 
besturen, 
verenigingen en 
organisaties. 

Lesgever uit 
pool. 

2u 15-25 7 dagen vooraf 60€/u + 
verplaatsings- 
onkosten 

10000stappen 
infosessie 

Waarom 10.000 stappen, plan 
van aanpak, hoe registeren, hoe 
groepen maken en competitie 
opzetten, hoe routes 
uitstippelen,… 

Algemene bevolking (+18j) Lokaal bestuur, 
Lokale 
verenigingen en 
organisaties, 
school 

Lesgever uit 
pool. 

2u 15-25 7 dagen vooraf 60€/u + 
verplaatsings- 
onkosten 

 

INFECTIEZIEKTEN 
EN VACCINATIE 

Inhoud Doelgroep Partner Lesgever Duurtijd Min # 
deelnemers 

Vooraf 
inschrijven 

Kostprijs 

Infosessie griep en 
andere vaccinatie + 
infobanners 

Info over voor- en nadelen van 
vaccinatie, specifiek rond één 
ziektebeeld zoals griep of rond 
meerdere.  

Doelgroep griepvaccinatie Lokaal bestuur, 
lokale 
vereniging 

Kan gegeven 
worden door 
een huisarts 

2u 15 Volgens 
afspraken 

60€/u + 
verplaatsings-
onkosten 

 

GEESTELIJKE 
GEZONDHEID 

Inhoud Doelgroep Partner Lesgever Duurtijd Min # 
deelnemers 

Vooraf 
inschrijven 

Kostprijs 

Workshop Fit in je 
hoofd 

Interactieve workshop over de 
10 stappen om je veerkracht te 
vergroten 
 

Algemene bevolking (+16j) Variabel Uit 
lesgeverspool 

2u 15 7 dagen vooraf 120€ + 
verplaatsings- 
onkosten 

Zilverwijzer Basissessie + 5 optionele 
sessies. 

60+ Variabel Uit 
lesgeverspool 

2u/sessie 15 7 dagen vooraf 120€/sessie + 
verplaatsings- 
onkosten 
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Zilverwijzer in WZC Basissessie + 5 optionele 
sessies. 

Bewoners WZC of serviceflats WZC, LDC Uit 
lesgeverspool 

2u/sessie 8 - 12 7 dagen vooraf 120€/sessie + 
verplaatsings- 
onkosten 

Goed Gevoel stoel  3 praatsessies over draagkracht 
en last voor een betere 
geestelijke gezondheid 

Kwetsbare groepen OCMW’s 
Sociale ec. 
Kansengroepen-
organisaties 

Uit 
lesgeverspool 

2,5u 8 - 12 Vaste groep 150€/sessie + 
verplaatsings- 
onkosten 

Preventie van 
zelfdoding 

Infosessie over suïcidepreventie 
en vergroten van veerkracht 

Iedereen Variabel CGG Passant 
 

2,5u 15 Volgens 
afspraken 

75€/u 

Vormingsaanbod op 
maat 

Specifiek aanbod ontwikkeld op 
vraag van jouw organisatie, 
vereniging, bestuur, … 

Variabel Non profit  
 

CGG Passant Afhankelijk van 
de vraag 

Te bespreken Volgens 
afspraken 

Non-profit 
75€/u 
200€/dagdeel 
375€/dag 
Profit 150€/u, 
400€/dagdeel, 
750€/dag 

Suïcidepreventiebeleid 
coachingstraject 

Ondersteuning bij het opstellen 
van een beleid rond zelfdoding 

Variabel Non profit  
(bv. Scholen) 
En Profit 

CGG Passant Max 5 
bijeenkomsten 
en halve dag 
vorming 

Te bespreken Volgens 
afspraken 

Non profit: 
Gratis 
Profit: 150€/u 

Herkennen en gepast 
reageren op signalen 
van zelfdoding op de 
werkvloer 

Info over zelfdoding, signalen, 
opstellen van beleid, rouwen op 
de werkvloer 

Werkgevers Bedrijven CGG Passant Per dagdeel of 
pakket van 3 
dagen. 

Te bespreken Volgens 
afspraken 

200€/u 
600€/dagdeel 
Totaalpakket 
3000€  
Nazorg 150€/u.  
Reductietarief 
voor spec. 
Sectoren. 

 

VALPREVENTIE Inhoud Doelgroep Partner Lesgever Duurtijd Min # 
deelnemers 

Vooraf 
inschrijven 

Kostprijs 

Vorming Valpreventie 
in 
WOONZORGCENTRUM 

Toelichting van de 
praktijkrichtlijn, 'uniforme 
aanpak valpreventie 
vlaanderen' aangevuld met een 
luik over fractuurpreventie. 

huisarts, kinesitherapeut, 
ergotherapeut, 
verpleegkundige, verzorgende, 
zorgkundige in WZC 

WZC Referentie-
persoon  
Pol Walravens 
(kinesitherapeut) 

2u 15 nvt 200€ + 
verplaatsings- 
onkosten 

Vorming Valpreventie 
in DE THUISSITUATIE 

Toelichting van de 
praktijkrichtlijn, 'uniforme 
aanpak valpreventie 
vlaanderen' aangevuld met een 
luik over fractuurpreventie. 

mono- of multidisciplinair op 
huisartsen, ergotherapeuten, 
kinesitherapeuten en 
verpleegkundigen werkzaam in 
de thuiszorg 

HAK, Ziekenhuis, 
Groepspraktijk 
 

Referentie-
persoon  
Pol Walravens 
(kinesitherapeut) 

2u 15 7 dagen vooraf 200€ + 
verplaatsings- 
onkosten 

Infosessie Valpreventie Infosessie over de risico’s van 
vallen en hoe deze te 
vermijden 

Senioren, mantelzorgers Lokaal bestuur, 
senioren-
verenigingen, .. 

Uit lesgeverspool 2u 15 7 dagen vooraf 60€/u + 
verplaatsings-
onkosten 

Infosessie tips rond 
medicatie en slapen. 

Info over medicatie als 
risicofactor. Ook de andere 
risicofactoren van vallen aan 
bod. 

Senioren, algemene bevolking Lokale besturen, 
ouderen-
verenigingen, 
seniorenraden,... 

Kan gegeven 
worden door een 
zorgverlener met 
(para)medische 
achtergrond 

1-2u nvt nvt Afh. van spreker 
volgens lokale 
afspraken 
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TABAK ALCOHOL 
DRUGS (& GAMEN) 

Inhoud Doelgroep Partner Lesgever Duurtijd Min # 
deelnemers 

Vooraf 
inschrijven 

Kostprijs 

Infosessie rookstop  Een rookstopbegeleider legt aan 
de hand van een infosessie het 
verloop van de rookstopcursus 
uit. Geïnteresseerden kunnen 
nadien nog steeds kiezen om 
deel te nemen. 

Rokers (die interesse hebben 
om te stoppen met roken) 

Lokale 
besturen, 
OCMW’s, CLB’s, 
scholen, 
huisartsen, 
welzijns-
organisaties, 
bedrijven… 

Tabakoloog uit 
pool 

1 a 2u 10 7 dagen vooraf 60€/u + 
verplaatsings-
onkosten 

Rookstopcursus Een rookstopcursus in groep 
brengt  mensen samen die de 
sigaret vaarwel willen zeggen. 
Tijdens de bijeenkomsten 
werken ze naar hun rookstopdag 
toe. 

Rokers die willen stoppen met 
roken 

Lokale 
besturen, 
OCMW’s, CLB’s, 
scholen, 
huisartsen, 
welzijns-
organisaties, 
bedrijven… 

Tabakoloog uit 
pool 

Ongeveer 
2u/sessie 
8 sessies 

10 - 15 7 dagen voor 
infosessie, 
nadien vaste 
groep. 

Gratis voor de 
organisatie 
Voor deelnemer 
max. 48 euro 
voor de 
volledige cursus 
(voorwaarde: 
inwoner van 
Vlaamse 
gemeente) 

Uitgerookt: 
rookstopbegeleiding in 
groep en op maat voor 
rokers met een lagere 
sociale status. 

Traject waarbij rookstopsessies 
worden afgewisseld met 
tussensessies rond levensstijl en 
welzijn. 6 weken lang komt de 
groep samen.  

Rokers uit kwetsbare groepen. Lokale 
besturen, 
OCMW’s, lokale 
verenigingen, 
organisaties die 
actief zijn in 
kansarmoede, 
vormings-
werkers.  

Tabakoloog en 
vormingswerker 
(of eigen 
medewerker) 

16 weken 
waarvan 8 
rookstopsessies 
en max 8 
tussensessies 

8 - 12 Volgens 
afspraken 

Gratis voor de 
organisatie. 
Voor deelnemer 
max. 24 euro 
(voorwaarde: 
inwoner van 
Vlaamse 
gemeente) 
En 
60€/u 
tussenliggende 
acties. 

Infosessie 
tabakspreventie 

Infosessie voor jongeren rond 
preventie van roken en 
verslaving 

Jongeren Onderwijs, 
Lokale besturen 

Tabakoloog uit 
pool 

Variabel Klasgroep   60€/u + 
verplaatsings-
onkosten 
 

Als Kleine Kinderen 
Groot Worden 

Een gezinsgerichte, interactieve 
sessie die vragen rond tabak, 
alcohol, drugs én gamen 
bespreekbaar maakt.  

Ouders van jongeren tussen 10 
en 15 jaar. Er is een aangepaste 
versie voor ouders die in een 
maatschappelijk kwetsbare 
positie 

Lokaal bestuur, 
Huis van het 
Kind, lokale 
verenigingen 

CGG Ahasverus 
of CGG VBO 

2u 10 7 dagen vooraf 150€  
 

me-ASSIST Introductie bij gebruik van ME-
Assist  'Alcohol, Smoking and 
Substance Involvement 
Screening Test' 

Gezondheidswerkers, 
welzijnswerkers, hulpverleners 

Zorg- en 
welzijnssector, 
eerstelijn 

CGG Ahasverus 
of CGG VBO 

1 a 2u 8  75€/u 

Vorming op maat voor 
leerkrachten. 

Mogelijke thema’s zijn grenzen 
stellen, motiverende 
gespreksvoering, specifieke 
lespakketten 

Leerkrachten en directie  Basis en 
secundaire 
scholen, CLB’s 

CGG Ahasverus 
of CGG VBO of 
de lokale 
preventiewerker 

variabel Volgens 
afspraak 

nvt 75€/u 
200€/dagdeel 
375€/dag 
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BEVOLKINGS-
ONDERZOEKEN 
NAAR KANKER 

Inhoud Doelgroep Partner Lesgever Duurtijd Min # 
deelnemers 

Vooraf 
inschrijven 

Kostprijs 

Infosessie 
bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker 

Info over en het voorkomen van 
borstkanker, mogelijke 
preventie, het vroeg opsporen 
van de ziekte en het 
bevolkingsonderzoek. 

Vrouwen van 50 tot 69 jaar, 
andere geïnteresseerden zoals 
partners, familie en jongere 
vrouwen  
Professionelen 

Lokaal bestuur, 
lokale 
dienstencentra, 
huisartsen, 
welzijns-
organisaties, 
verenigingen, 
bedrijven, … 

Uit 
lesgeverspool 

2 20 7 dagen vooraf Vanaf 20 
deelnemers 
gratis door 
tegemoetkoming 
van CvKO 

Infosessie 
bevolkingsonderzoek 
naar dikkedarmkanker 

Info over en het voorkomen van 
dikkedarmkanker, mogelijke 
preventie, het vroeg opsporen 
van de ziekte en het 
bevolkingsonderzoek. 

Mannen en vrouwen van 55 tot 
en met 74 jaar, andere 
geïnteresseerden zoals jongere 
mannen en vrouwen, partners 
van personen met 
dikkedarmkanker 
Professionelen 

Lokaal bestuur, 
lokale 
dienstencentra, 
huisartsen, 
welzijns-
organisaties, 
verenigingen, 
bedrijven, … 

Uit 
lesgeverspool 

2 20 7 dagen vooraf Vanaf 20 
deelnemers 
gratis door 
tegemoetkoming 
van CvKO 

Infosessie 
bevolkingsonderzoek 
naar 
baarmoederhalskanker 

Info over en het voorkomen van 
baarmoederhalskanker, 
mogelijke preventie, het vroeg 
opsporen van de ziekte en het 
bevolkingsonderzoek. 

Vrouwen van 25 tot en met 64 
jaar en hun partners, andere 
geïnteresseerden of 
professionelen 

Lokaal bestuur, 
lokale 
dienstencentra, 
huisartsen, 
welzijns-
organisaties, 
verenigingen, 
bedrijven, … 

Uit 
lesgeverspool 

2 20 7 dagen vooraf Vanaf 20 
deelnemers 
gratis door 
tegemoetkoming 
van CvKO 

Mammoboxspel Groepsspel over preventie 
borstkanker en het 
bevolkingsonderzoek 

Kwetsbare groepen 
Voor een groep vrouwen, al dan 
niet uit de doelgroep van het 
bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker (50 tot en met 69 
jaar) 

Gemeenten, 
OCMW’s, lokale 
dienstencentra, 
welzijns-
organisaties, 
verenigingen… 

Uit 
begeleiderspool 

2 8 Volgens 
afspraken 

Vanaf 8 
deelnemers 
gratis door 
tegemoetkoming 
van CvKO 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logozenneland.be/workshops-en-infosessies

