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VOORWOORD
Acties voor jouw stad/gemeente

Jullie hebben besloten om deel te nemen aan de 
10.000-stappenclash en op die manier werken 
jullie verder aan een  Gezonde Gemeente  of stad. 
Fantastisch! Lokale acties en/of evenementen 
kunnen de inwoners helpen om hun stapdoel te 
bereiken en volop voor de winst te gaan. Of je nu 
gaat voor iets kleins of iets groots, elke actie kan het 
samenhorigheidsgevoel versterken en mensen samen 
naar de overwinning helpen! In dit document stellen 
we een aantal acties voor ter inspiratie. Per actie 
proberen we je goed op weg te helpen om alles vlot te 
organiseren en veel plezier te beleven. We sommen op 
waar je aan moet denken, hoe je het kan aanpakken en 
wat mogelijk extra budget zou vragen.  

Waar je ook voor kiest, probeer iedereen in je 
stad of gemeente te bereiken. Zet in op meerdere 
communicatiekanalen, zodat je iedereen kan 
informeren. Schakel daarvoor ook partners in, zoals 
het OCMW, de sportdienst, de ouderenraad, lokale 
dienstcentra, het wijkgezondheidscentrum…  
De bedoeling is mensen aan te zetten tot 
beweging. Zorg er ook voor dat je bij de gekozen 
actie voldoende informatie meegeeft over de 
10.000-stappenclash. Dat kan met een flyertje, 
stapstickers of zelfs een kleine infostand. 

ga naar deze pagina

naar de inhoudstafel

ga naar externe link

klik & go! 
legende interactieve pdf

http://www.gezondegemeente.be/


Kies de actie of het event dat perfect bij  
jouw stad/gemeente past en ga ervoor! 

Communicatie is belangrijk om mensen aan je actie te 
laten deelnemen. Vraag daarom ons affichetemplate aan. 
We voorzien je van een goeie basis in 10.000-stappenstijl 
waarbinnen je zelf de affiche verder kan opmaken om je 
actie aan te kondigen.

Een beetje hulp nodig bij de organisatie?  
Aarzel niet en contacteer het  
Lokaal Gezondheidsoverleg van jouw regio.  

Extra informatie en contactgegevens  
vind je hier:  www.vlaamse-logos.be . 

01 - 31 mei 2018

DOE MEE AAN DE 10.000-STAPPENCLASH!Meer info op www.10000stappen.be

http://www.vlaamse-logos.be/
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Klaar voor enkele  
toffe acties?  
Ready, set, kies!

Actie 1  Stappensignalisatie binnen & buiten

Actie 2  Dropping

Actie 3  Fakkel- of zaklampentocht

Actie 4  Verzandelen 

Actie 5  Culinaire wandeling

Actie 6  Stadswandeling/gemeentewandeling

Actie 7  Ludieke Stepping Olympics

Actie 8  Fotozoektocht

Actie 9  Fotoschatzoektocht

Actie 10
 Verdwijningsmysterie met burgemeester en  

  schepenen in de hoofdrol

Actie 11  Start to stap

Actie 12  Trap ‘O Clock

Actie 13
 DE bewegingsdriehoek:  

  hét kompas voor meer bewegen en minder zitten 

Actie 14  Stappenuitdaging in eigen beheer

Actie 15
 Ga voor bestaande, complementaire of  

  nieuwe initiatieven

 Gouden Bonus: STAPPEN VOOR HET GOEDE DOEL



VOORBEREIDING
Het is even rekenen en puzzelen, 
maar door mensen te tonen hoeveel 
stappen ze hebben gezet/gaan zetten, 
kan je hen makkelijk sensibiliseren 
en motiveren tot beweging. Wil je 
uitrekenen? Start dan altijd van het 
principe dat 10.000 stappen gelijk 
staan aan 7km. 

• Welk materiaal ga je gebruiken? 

• Waar ga je het materiaal aanbrengen? 

• Hoe lang ga je het materiaal inzetten?

Stappensignalisatie is een leuke motivatie voor de mensen. Het maakt hen ervan bewust dat 
korte afstanden veel stappen opleveren. Ze worden er ook aan herinnerd stappen te zetten. 
Volgens studies zijn stappensignalisaties buiten zeer effectief.

Stappensignalisatie  
binnen & buitenActie 1

LOCATIES

Ga zowel voor binnen- als buitenlocaties voor een  
optimaal effect. Je kan verschillende materialen combineren 
om mensen op meerdere plaatsen te bereiken.  
Enkele voorbeelden:

• Binnenlocaties:  
de bibliotheek, het stad-/gemeentehuis, het cultureel 
centrum, het station, bij lokale bedrijven…

• Buitenlocaties:  
de markt, kruispunten naar openbare diensten, parken, 
bezienswaardigheden, parkings…

UITRUSTING

De 10.000-stappenclash is een goed moment om mensen aan 
te zetten meer te stappen en te bewegen. Maar ook daarna is 
het aanbevolen dit te blijven doen. Daarom kan je gaan voor 
permanente signalisatiepijlen, zoals al gebeurde in Eeklo en 
Hoegaarden. Er zijn ook heel wat andere materialen:

• Signalisatiepijlen en windvlaggen

• Voetzoolstickers, affiches

• Spandoeken

Deze materialen zijn aan te vragen via je  
 lokale Gezondheidsoverleg . 
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Actie 1 — Stappensignalisatie  binnen & buiten

MOGELIJK TE  
VOORZIEN BUDGET 

• Binnen-signalisatie kan je eenvoudig 
zelf creëren. We vragen wel om er 
altijd het logo van 10.000 stappen op 
te vermelden. Je kan ze zelf afdrukken 
of bij een drukker laten printen. 

• Budget voor het maken van de 
signalisaties. 

• Budget voor andere materialen: 
spandoeken, windvlaggen… 

PARTNERS

• Extra locaties:  
Vraag aan lokale handelaars/bedrijven of ze willen 
meedoen. 

• Communicatie:  
Bereik de juiste mensen. Zet o.a. het OCMW, 
de ouderenraad, lokale dienstcentra, 
wijkgezondheidscentra… in.

• Plaatsing:  
Vraag de groendienst/verkeersdienst om de 
signalisaties aan te brengen. Zoek vrijwilligers om 
de overige materialen aan te brengen. 

• Schakel burgemeester, schepenen en/of bekende 
koppen in als goed voorbeeld.

COMMUNICATIE

Maak mensen bewust van deze 
stappensignalisaties binnen en buiten. 
Geef hen deze informatie mee bij het 
communiceren van de clash. Je kan 
er ook extra naar verwijzen met een 
item in het infoblad, via de website, de 
Facebookpagina, nieuwsbrieven…  
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VOORBEREIDING
Om alles vlot te laten verlopen,  
is het belangrijk goede afspraken te 
maken. Denk na hoe je de dropping 
zal organiseren en communiceer dit 
duidelijk:

• Is er een maximum aantal groepen  
dat kan deelnemen? 

• Waar zullen ze vertrekken? 

• Wat is het eindpunt dat mensen 
moeten bereiken? 

• Krijgen deelnemers hulpmiddelen 
aangeboden? 

• Vermijd je de duisternis of ga je net 
voor extra uitdaging in de valavond? 

Een dropping is een leuke actie om mensen samen te brengen en avontuur 
te laten beleven.  Maar hoe pak je dat nu aan? We geven je hieronder een 
overzicht van de belangrijkste zaken.

DroppingActie 2

LOCATIES

BELANGRIJKSTE FOCUS: een goede start- en eindlocatie. 

• Startlocatie: De plaats waar mensen verzamelen om in de 
busjes te stappen en naar het startpunt van de dropping te 
worden gebracht. Zorg voor een vlotte bereikbaarheid: te 
voet, met de fiets of het openbaar vervoer. Dat is een extra 
stimulans tot beweging.

• Eindlocatie: Ideaal op zo’n 3km van hun startpunt. Dit is 
best een plaats waar mensen nog even kunnen napraten, 
bv. het kerkplein, het park of de sporthal. Wil je het 
parcours ook erg toegankelijk maken voor minder mobiele 
mensen of mensen die minder fit zijn? Ga dan voor een 
parcours van 1.5km. 

VERVOER

Deelnemers moeten aan het startpunt geraken, zonder 
te weten welke route ze moeten afleggen. Zorg voor een 
vervoersmiddel om mensen daar te krijgen: bv. bussen van 
de gemeentelijke school. Voor een vlot verloop zijn twee 
voertuigen een must. Heb je er meer, dan gaat het sneller. 

UITRUSTING

Blinddoeken heb je zeker nodig. Voorzie er per voertuig 
dubbel zoveel als zitplaatsen. Op die manier kunnen mensen 
hun blinddoek aanhouden als ze worden afgezet tot de 
voertuigen weg zijn. Zo zien ze niet waar ze naartoe moeten. 
De blinddoeken kunnen dan met de volgende rit terug 
worden meegegeven.

Wil je de deelnemers wat extra hulp aanbieden?  
Dan kan je ook met kaarten en kompassen werken, of met 
GPS-coördinaten. Geef je graag een extra uitdaging?  
Duid op de kaart enkele mijlpalen aan waar mensen iets 
moeten doen of een vraag moeten beantwoorden. 

INSCHRIJVINGEN

Het is altijd handig om vooraf te  
weten hoeveel deelnemers je mag 
verwachten.  
 
Voorinschrijvingen zijn een goede  
optie. Dat maakt plannen een stuk 
makkelijker. Maar om de opkomst 
zo groot mogelijk te houden, is het 
aangeraden mensen ook last-minute  
te laten deelnemen. 
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Actie 2 — Dropping

MOGELIJK TE  
VOORZIEN BUDGET 

• Een vergoeding voor de begeleiders 
en chauffeurs. 

• Gezonde drankjes/snacks als afsluiter 
(kan ook via een samenwerking met 
lokale handelaars).

• Budget voor extra 
campagnematerialen van 10.000 
stappen (signalisatiepijlen (zie 
actiefiche 1), flyers, spandoeken…).

PARTNERS

• Extra hulp?  
Misschien is er wel een jeugdbeweging in de buurt 
die ervaring heeft of zijn er vrijwilligers en lokale 
verenigingen die een handje kunnen toesteken. 

• Een gezond hapje of drankje?  
Enkele lokale handelaars willen mensen hier 
misschien van voorzien. 

• Communicatie:  
Bereik de juiste mensen. Zet o.a. het OCMW, 
de ouderenraad, lokale dienstcentra, 
wijkgezondheidscentra… in.

• Schakel burgemeester, schepenen en/of  
bekende koppen in als goed voorbeeld.

VEILIGHEID 

• Kies bij voorkeur routes die al beweegvriendelijk en  
dus veilig zijn voor voetgangers. 

• Zorg voor voldoende vrijwilligers en begeleiders,  
om een oogje in het zeil te houden.

• Moeten mensen door het duister?  
Voorzie fluohesjes en eventueel zaklampen.  
Probeer deelnemers ook aan te sporen zelf een vestje  
te dragen. Je kan er altijd extra voorzien voor mensen  
die eentje aan willen, maar zelf geen hesje bij hebben.

COMMUNICATIE

Zorg voor aantrekkelijke informatie  
die mensen warm maakt voor de 
dropping en de 10.000-stappenclash. 
Leg een duidelijke link naar de clash en 
de voordelen voor je gezondheid.  
Zorg ervoor dat je de praktische 
informatie zeker meegeeft:

X  Datum van event & aanvangsuur

X  Inschrijvingsmogelijkheden

X  Verzamellocatie en bereikbaarheid 
te voet, per fiets en met openbaar 
vervoer

X  Lengte van de tocht. Benadruk 
ook dat de tocht voor iedereen 
toegankelijk en haalbaar is

X  Eventuele kostprijs  
(als het niet gratis is)

X  Of mensen zelf iets moeten 
meebrengen 

X  Extra’s die mensen onderweg/op het 
einde krijgen (als die er zijn)

Als je een dropping organiseert, wil je natuurlijk ook 
graag dat er mensen gaan deelnemen. Vraag op tijd 
je personaliseerbare eventaffiche aan bij je  Lokaal 
Gezondheidsoverleg . Je wil niet dat deze te laat uithangen!

Je kan ook altijd zelf extra materialen voorzien als je wil: 
flyertjes, een item in het lokaal infoblad…

Niet alleen offline kan je mensen op de hoogte brengen. 
Zet een leuk berichtje op je website. Gebruik Facebook 
en andere sociale media kanalen om de boodschap te 
verspreiden.
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Fakkel- of zaklampentochtActie 3

LOCATIES

BELANGRIJK: het startpunt. Ga voor een verzamelplaats 
die vlot bereikbaar is te voet, met de fiets of het openbaar 
vervoer. Zo zet je mensen al in beweging voor vertrek. 

Het parcours kan je makkelijk baseren op bestaande 
wandelparcours. Een tocht langs de bezienswaardigheden 
van je stad of gemeente laat deelnemers kennismaken met 
deze locaties, zodat ze misschien op zichzelf ook vaker de 
straten doorwandelen. Je kiest zelf hoe lang het parcours is, 
maar om iedereen te bereiken kan je ook voor 2 verschillende 
lengtes gaan. Voorzie dat er onderweg wat rustplaatsen 
zijn, zoals banken (zeker als het langer is dan 1,5 km). Dat is 
belangrijk voor gezinnen en oudere deelnemers. 

Om de wandeling extra boeiend te maken, kan je onderweg 
een paar tussenstops voorzien. Plaatsen waar iets extra 
te beleven valt. Dat kan bv. een vuurspuwer zijn, een 
leuke lichtshow, iemand die een gedicht voorleest aan het 
kampvuur, gezonde streekproducten, speelplein of -bos… 

UITRUSTING

Bij een fakkeltocht zijn er uiteraard fakkels nodig.  
Ga op zoek naar een partner in de buurt die deze kan 
voorzien. Om veilig te blijven en gezelligheid voorop te 
stellen, heb je best 1 fakkel per 2 of 3 personen.

Wanneer je gaat voor een zaklampentocht, kan je een 
beperkt aantal zaklampen voorzien en de deelnemers vragen 
vooral zelf een zaklamp mee te brengen.

VEILIGHEID

• Zorg voor voldoende vrijwilligers en begeleiders,  
om een oogje in het zeil te houden.

• Voorzie fluohesjes en vraag aan de deelnemers om  
er zelf mee te brengen. Probeer deelnemers ook aan te 
sporen zelf eentje te dragen. Je kan er altijd extra voorzien 
voor mensen die eentje aan willen, maar zelf geen hesje  
bij hebben.

• Leg mensen kort uit hoe ze de fakkel veilig kunnen dragen. 
Voorzie houdertjes om het kaarsvet op te vangen.

Mensen op een gezellige manier door hun stad of gemeente loodsen?  
Dan is een fakkel- of zaklampentocht een goed idee!  
Perfect voor een mooie valavond in mei. 

INSCHRIJVINGEN

Het is altijd handig om vooraf te  
weten hoeveel deelnemers je mag 
verwachten.  
 
Voorinschrijvingen zijn een goede  
optie. Dat maakt plannen een stuk 
makkelijker. Maar om de opkomst 
zo groot mogelijk te houden, is het 
aangeraden mensen ook last-minute  
te laten deelnemen. 

VOORBEREIDING
Vooraleer je begint voor te bereiden, 
moet je goed weten wat je allemaal 
nodig hebt en hoe je het voor je ziet. 

• Waar ga je vertrekken? 

• Ga je voor fakkels? Van waar komen 
ze en zijn ze van veiligheidsringen 
voorzien?

• Langs welk parcours trekt de groep? 

• Hoeveel mensen zijn er nodig om de 
groep te begeleiden? 

• Is er een tussenstop voorzien met iets 
extra of een gezond hapje/drankje bij 
aankomst? 
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Actie 3 — Fakkel- of zaklampentocht

PARTNERS

• Extra hulp:  
Misschien is er wel een jeugdbeweging of zijn er 
andere lokale organisaties in de buurt die ervaring 
heeft. Een wandelvereniging of gids kan helpen met 
het parcours.  

• Een gezond hapje of drankje:  
Enkele lokale handelaars willen mensen hier 
misschien van voorzien. 

• Communicatie:  
Bereik de juiste mensen. Zet o.a. het OCMW, 
de ouderenraad, lokale dienstcentra, 
wijkgezondheidscentra… in.

• Schakel burgemeester,  
schepenen en/of bekende koppen  
in als goed voorbeeld.

MOGELIJK TE  
VOORZIEN BUDGET 

• Een vergoeding voor de begeleiders. 

• Budget voor fakkels (kan misschien via 
een partner). 

• Gezonde drankjes/snacks als afsluiter 
(kan ook via een samenwerking met 
lokale handelaars).

• Budget voor extra 
campagnematerialen van  
10.000 stappen (signalisatiepijlen  
(zie actiefiche 1), flyers…).

COMMUNICATIE

Zorg voor aantrekkelijke informatie die 
mensen warm maakt voor de tocht en de 
10.000-stappenclash. Leg een duidelijke 
link naar de clash en de voordelen voor 
je gezondheid. Zorg ervoor dat je de 
praktische informatie zeker meegeeft:

X  Datum van event & aanvangsuur

X  Inschrijvingsmogelijkheden

X  Verzamellocatie en  
bereikbaarheid te voet, per fiets en 
met openbaar vervoer

X  Lengte van de wandeling.  
Benadruk dat deze voor iedereen 
toegankelijk en haalbaar is

X  Eventuele kostprijs  
(als het niet gratis is)

X  Of mensen zelf iets moeten 
meebrengen 

X  Extra’s die mensen onderweg/op  
het einde krijgen (als die er zijn)

Als je een tocht organiseert, wil je natuurlijk ook graag dat er 
mensen gaan deelnemen. Vraag op tijd je personaliseerbare 
eventaffiche aan bij je  Lokaal Gezondheidsoverleg . Je wil 
niet dat deze te laat uithangen! 

Je kan ook altijd zelf extra materialen voorzien als je wil: 
flyertjes, een item in het lokaal infoblad…

Niet alleen offline kan je mensen op de hoogte brengen. 
Zet een leuk berichtje op je website. Gebruik Facebook 
en andere sociale media kanalen om de boodschap te 
verspreiden. 

10.000 stappen:  
hoe begin je eraan?

elke stap telt: enkele tips
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Meet je stappen gedurende een week.
 
Bepaal je doel. 500 extra stappen per 
dag is een haalbare uitdaging. 

Hou dit minstens 1 week vol. 

Kies na elke week een nieuw doel. 

Maak van extra beweging een dagelijkse routine. 
 
Ga door tot je minstens 10.000 stappen per dag haalt.

verplaatsing
• Pak je fiets om naar het werk te gaan  

(10 minuten fietsen = 1500 stappen).
• Stap eens een halte vroeger af.
• Parkeer je auto verder weg en zet zo extra stappen. 

Op het werk
• Met de trap geraak je ook boven, 

zelfs sneller.
• Ga eens langs bij je collega in plaats van  

te bellen of te mailen.
• Neem geregeld een actieve pauze.
• Maak een middagwandeling met je collega’s. 

thuis
• Staand internetten
• Tuinieren is goed voor je spieren.
• Afwassen, stofzuigen en strijken: 

allemaal gratis beweging. 

Vrije tijd
• Zet de televisie of computer uit  

en speel met je (klein)kinderen.
• Laat je op sleeptouw nemen door je hond.
• Wandelen, dansen of sporten samen  

met vrienden.

1

2

3

4

5
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hoe tel je je stappen? 
Kies een betrouwbare stappenteller!
Er bestaan ook heel wat applicaties voor 
smartphones en andere tools om stappen te tellen. Neem een kijkje op 10000stappen.be voor meer info.

hoe registreer je je stappen?  
Het online 10.000-stappendagboek koppeltplezier aan het registreren van stappen:
• leuke uitdagingen om je eigen grenzen te verleggen
• stappen met of tegen vrienden en collega’sRegistreer je snel online of download de 10.000 stappen app. Veel succes! 
  
Liever een boekje om je stappen in te noteren? Kijk op 10000stappen.be.

Lijkt 10.000 stappen onhaalbaar? Neem dan je tijd, elke stap meer is een overwinning op zich!

Lekker op stap? 
Nu nog een gezonde hap!  
Haal meer uit je stappen door gezond te eten.Start met een gezond ontbijt, drink voldoende water, eet dagelijks voldoende groenten en fruit en hou je bij gezonde tussendoortjes.
Wat denk je? Eet je gezond? De voedingsdriehoek helpt je op weg op gezondleven.be

Zet 10.000 stappen per dag* 
voor een betere gezondheid.

Elke stap telt

Meer info op 
10000stappen.be

facebook.com/10000stappen

#10000stappen

*8.000 voor 65+’ers

10.000 stappen:  

hoe begin je eraan?

elke stap telt: enkele tips
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Meet je stappen gedurende een week.

 
Bepaal je doel. 500 extra stappen per 

dag is een haalbare uitdaging. 

Hou dit minstens 1 week vol. 

Kies na elke week een nieuw doel. 

Maak van extra beweging een dagelijkse 

routine. 
 
Ga door tot je minstens 10.000 stappen 

per dag haalt.

verplaatsing

• Pak je fiets om naar het werk te gaan  

(10 minuten fietsen = 1500 stappen).

• Stap eens een halte vroeger af.

• Parkeer je auto verder weg en zet zo extra 

stappen. 

Op het werk

• Met de trap geraak je ook boven, 

zelfs sneller.

• Ga eens langs bij je collega in plaats van  

te bellen of te mailen.

• Neem geregeld een actieve pauze.

• Maak een middagwandeling met je collega’s. 

thuis

• Staand internetten

• Tuinieren is goed voor je spieren.

• Afwassen, stofzuigen en strijken: 

allemaal gratis beweging. 

Vrije tijd

• Zet de televisie of computer uit  

en speel met je (klein)kinderen.

• Laat je op sleeptouw nemen door je hond.

• Wandelen, dansen of sporten samen  

met vrienden.

1
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hoe tel je je stappen?
 
Kies een betrouwbare stappenteller!

Er bestaan ook heel wat applicaties voor 

smartphones en andere tools om stappen te 

tellen. Neem een kijkje op 10000stappen.be 

voor meer info.

hoe registreer je je stappen? 

 
Het online 10.000-stappendagboek koppelt

plezier aan het registreren van stappen:

• leuke uitdagingen om je eigen grenzen te 

verleggen

• stappen met of tegen vrienden en collega’s

Registreer je snel online of download de 10.000 

stappen app. Veel succes! 

  
Liever een boekje om je stappen in te noteren? 

Kijk op 10000stappen.be.

Lijkt 10.000 stappen onhaalbaar? Neem dan je 

tijd, elke stap meer is een overwinning op zich!

Lekker op stap? 

Nu nog een gezonde hap! 

 
Haal meer uit je stappen door gezond te eten.

Start met een gezond ontbijt, drink voldoende 

water, eet dagelijks voldoende groenten en fruit 

en hou je bij gezonde tussendoortjes.

Wat denk je? Eet je gezond? De voedingsdriehoek 

helpt je op weg op gezondleven.be

Zet 10.000 stappen per dag* 

voor een betere gezondheid.

Elke stap telt

Meer info op 

10000stappen.be

facebook.com/10000stappen
#10000stappen

*8.000 voor 65+’ers
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VOORBEREIDING
Je kan dit promoten als een activiteit 
die iedere inwoner op zichzelf kan 
doen. Maar om het extra in de verf te 
zetten en goed te lanceren, kan je een 
startwandeling houden. Wat moet je 
dan weten?

• Waar ga je vertrekken? 

• Langs welk parcours trekt de groep? 

• Hoeveel mensen zijn er nodig om de 
groep te begeleiden? 

• Is er een tussenstop voorzien met iets 
extra of een gezond hapje/drankje bij 
aankomst? 

• Welk materiaal voorzie je om het afval 
op te rapen en te verzamelen?

Vanuit Zweden kwam ‘plogging’ (‘plocka’ = verzamelen + jogging) overwaaien:  
het oprapen en verzamelen van afval tijdens je looptocht.  
Maar dat kan ook tijdens het wandelen: verzandelen (verzamelen + wandelen). 

VerzandelenActie 4

LOCATIES

BELANGRIJK: het startpunt. Ga voor een verzamelplaats 
die vlot bereikbaar is te voet, met de fiets of het openbaar 
vervoer. Zo zet je mensen al in beweging voor vertrek.  
Hier kan je kort wat info geven voor je op pad gaat.

Het parcours kan je makkelijk baseren op bestaande 
wandelparcours. Ga voor plaatsen waar mensen vaak 
wandelen, lopen of fietsen. Je kan ook gaan voor een route 
waarlangs veel vuil ligt (als ze veilig is om te bewandelen) 
of meerdere routes. Je kiest zelf hoe lang het parcours is, 
maar ga best niet voor een te lang parcours, ideaal is 1.5km 
tot maximaal 3km. Voorzie dat er onderweg wat rustplaatsen 
zijn, zoals banken. Dat is belangrijk voor gezinnen en oudere 
deelnemers. 

UITRUSTING

Zorg dat mensen veilig en proper het afval kunnen  
oprapen en bijhouden. 

• Een afvalzak per persoon. 

• Een afvalgrijper. 

• Handschoenen.  

• Onderweg en/of bij het eindpunt  
een kraantje en zeep of reinigende handgel. 

VEILIGHEID 

• Zorg voor voldoende vrijwilligers en begeleiders,  
om een oogje in het zeil te houden.

• Voorzie fluohesjes en vraag aan de deelnemers om er  
zelf mee te brengen. Probeer deelnemers ook aan te 
sporen zelf eentje te dragen. Je kan er altijd extra voorzien 
voor mensen die eentje aan willen, maar zelf geen hesje  
bij hebben.

• Leg mensen kort uit hoe ze het afval best  
oprapen en verzamelen.

INSCHRIJVINGEN

Het is altijd handig om vooraf te  
weten hoeveel deelnemers je mag 
verwachten.  
 
Voorinschrijvingen zijn een goede  
optie. Dat maakt plannen een stuk 
makkelijker. Maar om de opkomst 
zo groot mogelijk te houden, is het 
aangeraden mensen ook last-minute  
te laten deelnemen. 
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Actie 4 — Verzandelen

MOGELIJK TE  
VOORZIEN BUDGET 

• Een vergoeding voor de begeleiders. 

• Budget voor vuilniszakken, grijpers en 
handschoenen. 

• Gezonde drankjes/snacks als afsluiter 
(kan ook via een samenwerking met 
lokale handelaars).

• Budget voor extra 
campagnematerialen van 10.000 
stappen (signalisatiepijlen (zie 
actiefiche 1), flyers, spandoeken…).

PARTNERS

• Een gezond hapje of drankje?  
Enkele lokale handelaars willen mensen hier 
misschien van voorzien. 

• Communicatie:  
Bereik de juiste mensen. Zet o.a. het OCMW, 
de ouderenraad, lokale dienstcentra, 
wijkgezondheidscentra… in.

• Schakel burgemeester, schepenen en/of bekende 
koppen in als goed voorbeeld.

COMMUNICATIE

Zorg voor aantrekkelijke informatie die 
mensen warm maakt voor de wandeling 
en de 10.000-stappenclash. Leg een 
duidelijke link naar de clash en de 
voordelen voor je gezondheid. Zorg 
ervoor dat je de praktische informatie 
zeker meegeeft:

X  Datum van event & aanvangsuur

X  Inschrijvingsmogelijkheden

X  Verzamellocatie en bereikbaarheid 
te voet, per fiets en met openbaar 
vervoer

X  Of mensen zelf iets moeten 
meebrengen 

X  Extra’s die mensen onderweg/op het 
einde krijgen  
(als die er zijn)

X  Een moment waarop de gemeente/
stad een dankwoord uitbrengt

Als je een wandeling organiseert, wil je natuurlijk ook 
graag dat er mensen gaan deelnemen. Vraag op tijd 
je personaliseerbare eventaffiche aan bij je  Lokaal 
Gezondheidsoverleg . Je wil niet dat deze te laat uithangen! 

Je kan ook altijd zelf extra materialen voorzien als je wil: 
flyertjes, een item in het lokaal infoblad…

Niet alleen offline kan je mensen op de hoogte brengen. 
Zet een leuk berichtje op je website. Gebruik Facebook 
en andere sociale media kanalen om de boodschap te 
verspreiden. 

Een kleine stap voor de mens...een grote stap voor je gezondheid!
Meer info op www.10000stappen.be

DOE MEE 
AAN DE 
10.000

STAPPEN
CLASH!

Sven Ornelis 
gee�  het 
goede 
voorbeeld!

 @gezondlevenVL 
  facebook.com/gezondlevenVL

01 - 31 mei 2018

FIT & PROPER
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Wanneer je lokale handelaars bij de clash betrekt, kan je makkelijker een groot  
draagvlak creëren. Ze kunnen mensen mee inspireren en overtuigen tot deelname.  
En zo kan je gemeente of stad de overwinning binnenhalen!  
Een lekker, gezond hapje tijdens een wandeling is natuurlijk ook een leuke stimulans. 

Culinaire wandelingActie 5

LOCATIES

Het parcours hangt helemaal af van je concept en de 
partners. Er zijn minstens drie leuke mogelijkheden: 

1. Stippel een parcours uit dat passeert langs de lokale 
handelaars die meewerken. Bij elke zaak kunnen de 
deelnemers proeven en even uitrusten. 

2. Voorzie een wandeling met op het einde een leuke mini 
food-market waar de lokale handelaars hun (bij voorkeur 
gezonde) waren kunnen uitstallen. Streekgebonden 
producten scoren altijd beter. 

3. Je kan ook een soort walking dinner-wandeling voorzien. 
Onderweg kom je langs picknickplekken waar de 
handelaars hun waren aanbieden in kraampjes. 

UITRUSTING

De uitrusting die je nodig hebt, zal afhangen van het  
format dat je kiest (zie ‘locaties’). Maar wat je ook kiest, er zijn 
enkele dingen die je zeker nodig hebt:

• Informatie over de 10.000-stappenclash op elke 
stoplocatie. 

• Materiaal waarop de handelaars hun waren kunnen 
uitstallen als ze dit zelf niet hebben.

• Eventueel signalisatiepijlen om het parcours aan te duiden 
(zie hiervoor ook actiefiche 1).

• Bij de handelaars kan je werken met de voetzoolstickers 
van 10.000-stappen om mensen voor en na het event 
verder te sensibiliseren en motiveren. 

• Muziek brengt altijd sfeer. Voorzie muziek op de 
tussenstops of eindlocatie. 

VEILIGHEID 

Op stopplaatsen staan mensen even stil. Als dit een grotere 
groep is en zij staan buiten, is het belangrijk te zorgen dat ze 
het doorgaand verkeer niet hinderen of niet in gevaar komen. 
Denk na hoe je dit kan meegeven/oplossen. 

INSCHRIJVINGEN

Het is altijd handig om vooraf te  
weten hoeveel deelnemers je mag 
verwachten.  
 
Voorinschrijvingen zijn een goede  
optie. Dat maakt plannen een stuk 
makkelijker. Maar om de opkomst 
zo groot mogelijk te houden, is het 
aangeraden mensen ook last-minute  
te laten deelnemen. 

F O O D - M A R K E T

VOORBEREIDING
Je moet niet alleen de route 
uitstippelen, maar ook het  
culinaire aspect regelen.  
Waar denk je best nog aan:

• Welke route nemen we? 

• Wanneer doen we deze wandeling? 

• Hoe kunnen de handelaars hun waren 
uitstallen? 
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Actie 5 — Culinaire wandeling

MOGELIJK TE  
VOORZIEN BUDGET 

• Een vergoeding voor de gids  
als die er is. 

• Budget voor extra 
campagnematerialen van 10.000 
stappen (signalisatiepijlen (zie 
actiefiche 1), flyers, spandoeken…).

PARTNERS

• Lokale handelaars:  
Eens je weet welk format je graag 
wil, kan je hen benaderen en vragen 
mee te werken. Bij wie kan je terecht? 
Lokale handelaars zoals:

 – Bakkers 
– Fruit- en groentezaken 
– Duurzame landbouwers 
– …

 Kijk of zij bereid zijn om deelnemers 
te verwennen met hun gezonde 
lekkernijen of een lokale specialiteit. 
Ga na of dit gratis kan of tegen een 
kleine vergoeding.  
Laat hen weten dat ze zeker en  
vast inspiratie kunnen halen uit de  
 vernieuwde voedingsdriehoek ! 

• Volkstuinen, samentuinen  
en stadakkers:  
koppeling aan gemeentelijke  
sociale voedingsprojecten.  
Bv.  stadsakker Tielt  en  
 samentuinen Velt 

• Gids:  
Wil je de wandeling laten begeleiden 
door iemand die onderweg ook 
nog wat meer kan vertellen over de 
omgeving? Ga dan op zoek naar een 
local die als gids kan functioneren. 
Als je meer dan 1 persoon hebt, kan 
je te grote groepen eenvoudiger 
opsplitsen.

• Communicatie:  
Bereik de juiste mensen.  
Zet o.a. het OCMW, de 
ouderenraad, lokale dienstcentra, 
wijkgezondheidscentra… in.

• Schakel burgemeester, schepenen 
en/of bekende koppen in als goed 
voorbeeld.

COMMUNICATIE

Zorg voor aantrekkelijke informatie die 
mensen warm maakt voor de wandeling en de 
10.000-stappenclash. Leg een duidelijke link naar 
de clash en de voordelen voor je gezondheid. Zorg 
ervoor dat je de praktische informatie zeker meegeeft:

X  Datum van event & aanvangsuur

X  Inschrijvings mogelijkheden

X  Verzamellocatie en bereikbaarheid te voet,  
per fiets en met openbaar vervoer

X  Lengte van het parcours. Benadruk dat dit voor 
iedereen toegankelijk en haalbaar is

X  Of mensen zelf iets moeten meebrengen 

X  Extra’s die mensen onderweg/op het einde krijgen 
(als die er zijn) 

Als je een wandeling organiseert, wil je natuurlijk ook 
graag dat er mensen gaan deelnemen. Vraag op tijd 
je personaliseerbare eventaffiche aan bij je  Lokaal 
Gezondheidsoverleg . Je wil niet dat deze te laat 
uithangen! 

Je kan ook altijd zelf extra materialen voorzien als je 
wil: flyertjes, een item in het lokaal infoblad…

Niet alleen offline kan je mensen op de hoogte 
brengen. Zet een leuk berichtje op je website. 
Gebruik Facebook en andere sociale media kanalen 
om de boodschap te verspreiden. Vraag ook zeker 
aan alle lokale handelaars die deelnemen om mee 
promotie te voeren.
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VOORBEREIDING
Deze wandeling kan vertrekken vanuit 
een bestaande route of stadsplan, 
zodat mensen zelf op pad kunnen 
gaan. Je kan natuurlijk ook een gids 
gebruiken. Of de twee combineren! 
Denk zeker na over: 

• Het parcours

• Gebruik je een bestaande wandelgids 
of bestaand plan of ga je voor een 
nieuwe/vernieuwde versie die ook na 
de clash kan?

• Lanceermoment met wandeling in 
groep (met gids)?

Vaak kennen mensen de omgeving waarin ze wonen niet heel goed.  
Een stads- of gemeentewandeling is een leuke manier om je omgeving eens van  
naderbij te bekijken en op een andere manier te ontdekken.  
Vaak leren mensen zo verborgen pareltjes kennen.

Stadswandeling/
gemeentewandelingActie 6

LOCATIES 

Je wil graag een parcours dat voor zoveel mogelijk mensen 
toegankelijk en aantrekkelijk is. Loods hen langs leuke 
plaatsen in eigen stad of gemeente. Zorg voor: 

• Een goede lengte. Ideaal is zo’n 3km (= 4.000 stappen). 
Voor mindere mobiele ouderen of gezinnen is 1.5km een 
leuk traject. 

• Plaatsen waar mensen even kunnen uitrusten, bv. bankjes. 

• Een veilige route met goede ondergrond, zodat iedereen 
kan deelnemen.

Wil je werken met een startwandeling? Beslis of je mensen 
een gezond hapje of drankje wil aanbieden en voorzie ruimte. 
Dat kan langst het parcours of bij aankomst. 

UITRUSTING

Je kan gaan voor een wandeling die gebruik maakt van een 
huidige route, waarvan al een wandelgids of plan bestaat. 
Maar je kan ook een nieuwe wandeling uitstippelen. Voorzie 
dan een nieuw foldertje, dat je ook na de stappenclash 
nog kan gebruiken. Je kan dan bv. een flyertje van de clash 
integreren in de maand mei. 

VEILIGHEID 

Het is heel belangrijk dat alles veilig verloopt. 

• Zorg voor voldoende helpers en vrijwilligers bij een 
startwandeling. Zij kunnen op bepaalde punten rond het 
parcours een oogje in het zeil houden en/of de groep 
begeleiden zodat mensen bv. veilig het zebrapad kunnen 
oversteken. 

• Hou je deze wandeling meer richting de avond en is er 
kans dat mensen in de schemering of het donker moeten 
wandelen? Voorzie dan zeker fluohesjes voor de gids en 
begeleiders/vrijwilligers. Probeer deelnemers ook aan te 
sporen zelf eentje te dragen. Je kan er altijd extra voorzien 
voor mensen die eentje aan willen, maar zelf geen hesje bij 
hebben. 

INSCHRIJVINGEN

Het is altijd handig om vooraf te  
weten hoeveel deelnemers je mag 
verwachten.  
 
Voorinschrijvingen zijn een goede  
optie. Dat maakt plannen een stuk 
makkelijker. Maar om de opkomst 
zo groot mogelijk te houden, is het 
aangeraden mensen ook last-minute  
te laten deelnemen. 
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Actie 6 — Stadswandeling/gemeentewandeling

MOGELIJK TE  
VOORZIEN BUDGET 

• Een vergoeding voor de gids  
als die er is. 

• Eventueel budget voor extra 
campagnematerialen van 10.000 
stappen (signalisatiepijlen (zie 
actiefiche 1), flyers…).

• Budget voor een folder bij nieuwe 
wandeling. 

• Budget voor een gezond hapje en 
drankje bij een startwandeling (kan 
ook via samenwerking met lokale 
handelaars).

COMMUNICATIE

Zorg voor aantrekkelijke informatie die 
mensen warm maakt voor de wandeling 
en de 10.000-stappenclash. Leg een 
duidelijke link naar de clash en de 
voordelen voor je gezondheid. Zorg 
ervoor dat je de praktische informatie 
zeker meegeeft:

X  Datum van event & aanvangsuur

X  Inschrijvingsmogelijkheden

X  Verzamellocatie en bereikbaarheid 
te voet, per fiets en met openbaar 
vervoer

X  Lengte van het parcours.  
Benadruk dat dit voor iedereen 
toegankelijk en haalbaar is

Als je een wandeling organiseert, wil je natuurlijk ook 
graag dat er mensen gaan deelnemen. Vraag op tijd 
je personaliseerbare eventaffiche aan bij je  Lokaal 
Gezondheidsoverleg . Je wil niet dat deze te laat uithangen! 

Je kan ook altijd zelf extra materialen voorzien als je wil: 
flyertjes, een item in het lokaal infoblad…

Niet alleen offline kan je mensen op de hoogte brengen. 
Zet een leuk berichtje op je website. Gebruik Facebook 
en andere sociale media kanalen om de boodschap te 
verspreiden. Vraag ook zeker aan alle lokale handelaars die 
eventueel meewerken (voor gezonde hapjes en drankjes) om 
mee promotie te voeren.

PARTNERS

• Een gids/verteller:  
Je kan deze wandeling een eerste keer doen 
in groep. Zo maak je de inwoners warm voor 
wandelingen en kan je de (nieuwe) wandeling 
meteen promoten. Het is dan extra leuk als ze 
onderweg ook nog wat nieuwe dingen te weten 
komen. Dat kan via een local, gids of misschien wel 
de burgemeester.

• Communicatie:  
Bereik de juiste mensen. Zet o.a. het OCMW, 
de ouderenraad, lokale dienstcentra, 
wijkgezondheidscentra… in.

• Schakel burgemeester, schepenen en/of bekende 
koppen in als goed voorbeeld.

EXTRA TIP! 

Deze wandeling is een ideaal startevent voor de 
stappenclash. Als je dan de burgemeester en 
schepenen en/of bekende mensen uit je stad of 
gemeente kan engageren, kan je meteen heel wat 
inwoners bereiken en op weg helpen. 

GIDS
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Een beetje ludieke competitie is altijd fijn. En om de competitiestrijd tussen de inwoners en 
steden/gemeenten extra aan te wakkeren, kan je zelf een mini-competitie inrichten: Stepping 
Olympics (of Stap Olympics). In een paar verschillende ludieke disciplines kunnen stapteams 
de strijd met elkaar aangaan om een medaille/prijs in de wacht te slepen.

Ludieke Stepping OlympicsActie 7

INSCHRIJVINGEN

De Spelen werken met teams.  
Beslis hoe groot een team mag zijn  
(4 à 5 mensen bv.) en hoeveel teams er 
maximaal kunnen deelnemen.  
 
Voorinschrijvingen zijn een must, 
dus stel een deadline in voor de 
inschrijvingen. 

VOOR BEREIDING
Een mini Olympische Spelen rond stap-
pen vraagt wat organisatie, maar is wel 
eenvoudig in te richten na een goede 
voorbereiding. Belangrijkste zaken? 

• Een goeie locatie waar de disciplines 
voor een publiek kunnen doorgaan. 

• Vrijwilligers om alles in goede banen 
te leiden. 

• Materiaal om de disciplines te laten 
doorgaan. 

• Prijzen en medailles voor de winnaars. 

• Gezonde hapjes en drankjes voor de 
toeschouwers.

DISCIPLINES

Op de Olympische Spelen zijn er natuurlijk verschillende 
disciplines. Omdat we het hier vooral leuk willen houden 
en op stappen gaan focussen, wijken we af van de 
standaarddisciplines. We willen alle inwoners bereiken 
en kiezen voor eenvoudige, leuke opdrachten. Deze zijn 
gebaseerd op staptips. Maar aarzel vooral niet om zelf ook 
andere ludieke disciplines te creëren. 

• Drievoetlopen:  
Je bindt de benen van twee teamleden aan elkaar, zodat 
ze op drie benen/voeten moeten stappen. Ze moeten dan 
zo snel mogelijk een afstand/parcours afleggen tegen de 
andere teams.

• Boodschappen dragen:  
Er staan een heleboel tassen met boodschappen klaar. 
Deelnemers moeten deze een voor een uit de ene kar 
nemen en naar de andere dragen. Wie het snelst zijn tassen 
(één voor één) heeft overgebracht, wint! 

• You’ve got mail:  
1 teamlid moet de post verdelen onder de andere.  
Brief per brief. Vanuit een bakje met brieven wordt er 
een genomen. Het nummer dat erop staat hoort bij de 
brievenbus van 1 van de andere teamleden. Daar moet de 
brief in. Is hij veilig afgeleverd? Dan mag de volgende brief 
bedeeld worden. De snelste wint.  
Een fout is gelijk aan straftijd.

• Een eitje:  
Je legt een ei op een soeplepel. Een teamlid moet een 
afstand overbruggen en het in een emmer leggen zonder 
het onderweg te verliezen. Ei verloren? Herbeginnen.  
Elk teamlid mag vertrekken als het vorige terug is. 
Hoeveelheid eieren is te bepalen.
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Actie 7 — Ludieke Stepping Olympics

EXTRA TIP! 

De disciplines zijn erg kindvriendelijk. 
Dit evenement is ideaal voor gezinnen 
met kinderen. Een team kan dan bestaan 
uit de kinderen met mama of papa of 
zelfs oma of opa. Als er ook teams zijn 
die enkel bestaan uit volwassenen, splits 
je best op om de concurrentie eerlijk te 
houden.  

• No roll:  
Je legt een bal (of ander rond voorwerp) op een doek. 
Twee teamleden dragen het doek zonder de bal te 
verliezen. Halfweg staan de andere teamleden met 
een doek. De bal moet doorgegeven worden en verder 
gedragen worden tot het eindpunt zonder verlies.

• Was ophangen:  
Er is een touw gespannen voor elk team.  
Ze hebben een ladder. Ze moeten een wasmand was 
ophangen. Binnen de tijd zoveel mogelijk. Ladder zetten, 
kous hangen, ladder verder zetten, hemd hangen…  
Elk teamlid moet om beurt een kledingstuk ophangen.

• Wat meer gekende disciplines:  
limbo dansen, touwtrekken, een behendigheidsparcours 
(slalommen, door banden, evenwichtsbalkje…).

• Graag meer inspiratie?  
Bedenk zelf nieuwe disciplines aan de hand 
van  onze beweegtips die je hier kan vinden . 

LOCATIES 

De disciplines zijn allemaal uit te voeren op  
een grasveld of open ruimte. Als er een park in  
de buurt is dat groot genoeg is, is dat een erg gezellige  
plaats om je ludieke Stap Olympics te organiseren.  
Voorzie ruimte voor de disciplines (best 1 locatie waar  
het publiek rond kan blijven), maar ook eentje  
voor podiumceremonies en de eventuele openings-/slotshow. 

UITRUSTING

Idealiter heb je een ruimte waarbij het publiek een goed zicht heeft en  
waarbij de verschillende disciplines elkaar op ongeveer dezelfde locatie opvolgen.  
Wat heb je zeker nog nodig:

• Een podium voor de ceremonie-uitreiking. 

• Een geluidsinstallatie en muziek. 

• Badges voor de medewerkers. 

• Rugnummers om de teams van elkaar te onderscheiden, die gelinkt zijn aan een ludieke teamnaam.

• Randanimatie: optreden van lokale band(s), initiaties van bepaalde sporten…

• Materiaal voor het uitvoeren van de disciplines

• Gezonde drankjes en hapjes voor de deelnemers

Zet 10.000 stappen per dag 
voor een betere gezondheid.

Elke stap telt

Meer info op 10000stappen.be
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Actie 7 — Ludieke Stepping Olympics

PARTNERS

• Vrijwilligers:  
lokale verenigingen, jeugdbewegingen of inwoners 
die willen helpen om alles in goede banen te leiden. 
Best 1 verantwoordelijke per discipline. 

• Lokale handelaars:  
om gezonde hapjes en drankjes te voorzien voor het 
publiek. Maar ook voor de prijzen voor de winnaar 
van elke discipline. 

• Communicatie:  
Bereik de juiste mensen. Zet o.a. het OCMW, 
de ouderenraad, lokale dienstcentra, 
wijkgezondheidscentra… in.

• Schakel burgemeester, schepenen en/of bekende 
koppen in als goed voorbeeld.

MOGELIJK TE  
VOORZIEN BUDGET 

• Een vergoeding voor de vrijwilligers.

• Gezonde drankjes en hapjes. 

• Budget voor extra 
campagnematerialen (flyers, staande 
vlaggen, spandoeken…).

• Budget voor een springkasteel en 
ander materiaal als je dat niet ter 
beschikking hebt of via een partner 
kan krijgen. 

• Budget voor het aankopen van 
materiaal voor bepaalde disciplines. 

COMMUNICATIE

Zorg voor aantrekkelijke informatie die 
mensen warm maakt voor de competitie 
en de 10.000-stappenclash. Leg een 
duidelijke link naar de clash en de 
voordelen voor je gezondheid. Zorg 
ervoor dat je de praktische informatie 
zeker meegeeft:

X  Datum van event & aanvangsuur

X  Inschrijvingsmogelijkheden  
& deadline

X  Locatie van de Spelen  
bereikbaarheid te voet, per fiets en 
met openbaar vervoer

X  Eventuele kostprijs  
(als het niet gratis is)

X  Plaats waar meer info te vinden is

Als je Stepping Olympics organiseert, wil je natuurlijk 
ook graag dat er mensen gaan deelnemen. Vraag op 
tijd je personaliseerbare eventaffiche aan bij je  Lokaal 
Gezondheidsoverleg . Je wil niet dat deze te laat uithangen! 

Je kan ook altijd zelf extra materialen voorzien als je wil: 
flyertjes, een item in het lokaal infoblad…

Niet alleen offline kan je mensen op de hoogte brengen. 
Zet een leuk berichtje op je website. Gebruik Facebook 
en andere sociale media kanalen om de boodschap te 
verspreiden. Vraag ook zeker aan alle lokale handelaars die 
eventueel meewerken (voor gezonde hapjes en drankjes) 
om mee promotie te voeren.

EXTRA TIP!

Als de burgemeester en enkele van zijn schepenen 
of andere bekende figuren uit je stad of gemeente 
een team vormen waartegen de inwoners het kunnen 
opnemen, moedigt dit mensen altijd extra aan.  Als 
dit het geval is, pak daar dan ook zeker mee uit in je 
communicatie. 
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VOORBEREIDING
Locaties zijn hier natuurlijk belangrijk. 
Maar ook inhoudelijk is er denkwerk. 

• Welke locaties wil je in de kijker 
stellen?

• Welke locaties helpen om meer te 
bewegen? (bv. park, fietsenstalling, 
waterelementen, beweegtoestellen, 
winkels in voetgangerszone…)

• Welke vragen moeten mensen 
beantwoorden over de foto’s/locaties? 

• Wat krijgen mensen in ruil voor een 
juist antwoord?

Zijn er enkele plekjes in je stad of gemeente die je graag in de kijker wil zetten?  
Dan is dit een ideale manier. Neem foto’s van de locaties, maar zorg ervoor dat ze slechts een 
deel van de locatie in beeld brengen. Geef de mensen een routekaart die ze moeten volgen. 
Bij elke foto hoort er een vraag. Op het einde moeten ze met de juiste antwoorden een woord 
bekomen: stappen(teller). Als je de mogelijkheid hebt of goeie partners vindt, kan je de 
deelnemers belonen met een kleine, maar leuke prijs. 

FotozoektochtActie 8

Bedoeling is dat mensen op het einde van de tocht een 
woord hebben gevormd door juist te antwoorden op de 
vragen. Dit woord bepaalt de hoeveelheid locaties. In het 
teken van de 10.000-stappenclash is dat ideaal met woorden 
als ‘stappen’ (7 letters = 7 locaties) en ‘stappenteller’ (13 letters 
= 13 locaties). Andere woorden kunnen natuurlijk ook! 

LOCATIES 

Het parcours van deze wandeling wordt bepaald door 
de locaties die je kiest. Op elke locatie moet je een foto 
maken die slechts een deel van de locatie in beeld brengt. 
De bedoeling is dat mensen het parcours afwandelen en 
de foto’s zoeken op hun pad. Bij elke foto hoort er ook een 
vraag. Denk na over welke vraag je kan stellen bij de foto. 
Enkele voorbeelden:

• Waar staat het standbeeld? 

• Welk cijfer staat er niet op dit bord? 

• Welke kleur heeft de bank naast de boom in deze foto? 

• Wat is het nummer dat naast de fietsenstalling hangt? 

• Hoeveel keer staat de letter A op dit bord? 

Hoe komen mensen dan aan het juiste antwoord?  
Bij een vraag horen meerdere mogelijke antwoorden.  
Elk antwoord is gelinkt aan een letter, bv. A: Links, O: Rechts, 
W: aan de overkant. Als je stappen wil vormen, is in dit geval 
antwoord A juist. 

WAAR STAAT

HET STANDBEELD? 

WELKE KLEUR HEEFT DE BANK NAAST DE BOOM?

INSCHRIJVINGEN

Maak je van deze fotozoektocht  
een wandeling die mensen  
doorlopend kunnen bezoeken?  
Dan heb je geen inschrijvingen  
nodig. Mensen dienen enkel hun 
pakketje te printen of af te halen.  
 
Maak je er een eenmalig event van? 
Dan zijn voorinschrijvingen geen must, 
maar wel handig. Zo weet je op hoeveel 
deelnemers je moet rekenen en hoeveel 
keer je de kaart, foto’s en vragenlijst 
moet voorzien. Zorg er wel voor dat je er 
extra hebt, zodat mensen die last-minute 
beslissen niet teleurgesteld worden. 
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Actie 8 — Fotozoektocht

MOGELIJK TE  
VOORZIEN BUDGET 

• Budget voor extra 
campagnematerialen (signalisatiepijlen 
(zie actiefiche 1), flyers, staande 
vlaggen, spandoeken…).

• Een budget voor prijzen als er geen 
of onvoldoende samenwerking is met 
partners. 

• Printbudget voor de kaarten, foto’s en 
vragenlijsten. 

PARTNERS

• Lokale handelaars en bedrijven:  
als de mensen een juist antwoord hebben, 
worden ze daar graag voor beloond. Overleg met 
handelaars en bedrijven in je buurt of zij een (kleine) 
prijs kunnen voorzien (die bv. af te halen is in het 
stad-/gemeentehuis of bij de dienst toerisme).

• Lokale handelaars:  
als je gaat voor een eenmalig event, kan je mensen 
een gezond hapje en drankje aanbieden. 

• Schakel burgemeester, schepenen en/of bekende 
koppen in als goed voorbeeld en om aandacht te 
creëren voor het event. 

Als je een zoektocht organiseert, wil je natuurlijk ook graag dat er mensen gaan deelnemen.  
Vraag op tijd je personaliseerbare eventaffiche aan bij je Lokaal Gezondheidsoverleg of via het Vlaams 
Instituut Gezond Leven. Je wil niet dat deze te laat uithangen! 

Je kan ook altijd zelf extra materialen voorzien als je wil: flyertjes, een item in het lokaal infoblad…

Niet alleen offline kan je mensen op de hoogte brengen. Zet een leuk berichtje op je website. Gebruik 
Facebook en andere sociale media kanalen om de boodschap te verspreiden. Vraag ook zeker aan alle lokale 
handelaars die eventueel meewerken (voor gezonde hapjes en drankjes) om mee promotie te voeren.

COMMUNICATIE

Zorg voor aantrekkelijke informatie die mensen warm maakt  
voor de zoektocht en de 10.000-stappenclash. Leg een duidelijke link naar de clash en de voordelen  
voor je gezondheid. Zorg ervoor dat je de praktische informatie zeker meegeeft:

Bij een doorlopende zoektocht: 

X  Waar mensen het materiaal vinden

X  Lengte van het parcours. Benadruk dat dit voor 
iedereen toegankelijk en haalbaar is

X  Eventuele kostprijs (als het niet gratis is)

X  Plaats waar meer info te vinden is

Bij een eenmalige zoektocht: 

X  Datum van event & aanvangsuur

X  Inschrijvingsmogelijkheden

X  Verzamellocatie bereikbaarheid te voet, per fiets en 
met openbaar vervoer 

X  Lengte van het parcours. Benadruk dat dit voor 
iedereen toegankelijk en haalbaar is

X  Eventuele kostprijs (als het niet gratis is)

UITRUSTING

De uitrusting hiervoor is relatief beperkt. Je moet de foto’s maken en een vragenlijst opstellen. Daarnaast neem je 
best een plannetje van de omgeving (zoals mensen bv. kunnen afhalen bij de dienst toerisme) waarop je de route 
aanduidt. Je kan deze online beschikbaar stellen aan de mensen. Of je kan het zelf printen en in enveloppen steken 
zodat mensen het kunnen afhalen bij de dienst toerisme of in het stad-/gemeentehuis. Ben je bang dat mensen met 
een kaartje alleen de weg niet vinden? Dan kan je eventueel een paar signalisatiepijlen (zie actiefiche 1) voorzien. 

Moeten mensen het pakketje ophalen in het stad-/gemeentehuis? Zet hen meteen goed op weg door de 
voetzoolstickers van 10.000 stappen aan te brengen, bv. in de inkomhal. 
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VOORBEREIDING
Om deze actie vlot te laten verlopen, 
heb je maar een paar dingen nodig! 

• Een prijs die mensen krijgen. 

• Een voorwerp dat je kan verstoppen 
en dat ze moeten zoeken. 

• Een paar locaties. 

• Tips die naar de locatie leiden.

Je kent ongetwijfeld het principe van ‘de stoel’ van 1.000 zonnen op televisie?  
Deze actie heeft  wel wat gelijkenissen. Mensen moeten aan de hand van foto’s de locatie 
achterhalen van ‘de schat’. De eerste die de locatie vindt, mag de prijs afhalen in het stad-/
gemeentehuis. Het spelletje speel je via sociale media. Voor een succesvolle actie doe je dit 
best een paar keer opdat de actie voldoende kenbaar wordt. 

FotoschatzoektochtActie 9

LOCATIES 

Om te zorgen dat mensen ook echt meer bewegen, kies 
je best een plekje waar ze niet met de auto naartoe 
kunnen. Bv. een pad dat goed toegankelijk is voor fietsers 
en voetgangers, met openbaar vervoer, het park, een 
voetgangerszone… Er is zeker en vast een geschikte locatie in 
jouw stad of gemeente! Op die locatie verstop je telkens een 
voorwerp dat ze kunnen inruilen op het stad-/gemeentehuis 
tegen de echte prijs. 

Je kan de actie bv. 1 keer per week doen gedurende de clash. 
Dan kom je aan 5 keer en dus 5 locaties!

UITRUSTING

Voor deze actie valt dat heel goed mee!  
Per locatie 3 foto’s: eentje waarbij je een close-up of detail 
toont van de eindbestemming en twee andere die een ruime 
link leggen naar de locatie (zonder hier gemaakt te zijn).  
Deze foto’s zet je een voor een online. Je begint met de 
moeilijkste eerst. Op het volgende moment (bv. elk uur) toon 
je de foto die tussen moeilijk en makkelijk zit en als weggever 
geef je de makkelijkste foto. 

Geef per tip ook wat informatie mee die linkt naar de 
stappenclash. Dat kan een staptip zijn, de website…  
Stel de info ook beschikbaar bij de prijs, via een flyertje bv. 
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Actie 9 — Fotoschatzoektocht

PARTNERS

• Lokale handelaars/bedrijven:  
Via een leuke samenwerking kunnen zij een mooie 
prijs ter beschikking stellen van de winnaars. Indien 
mogelijk zijn vijf verschillende prijzen een goed 
idee. Vermeld de schenker van de prijs ook bij de 
lancering van de eerste tip. 

• Vrijwilligers:  
Als je wil en er zijn mensen die ruimte en tijd 
hebben, kan je een vrijwilliger inschakelen om een 
oogje in het zeil te houden op de verstoplocatie. 

• Communicatie:  
Bereik de juiste mensen. Zet o.a. het OCMW, 
de ouderenraad, lokale dienstcentra, 
wijkgezondheidscentra… in.

• Schakel burgemeester, schepenen en/ of bekende 
koppen in als goed voorbeeld en om aandacht te 
creëren voor het event. 

MOGELIJK TE  
VOORZIEN BUDGET 

• Budget voor extra 
campagnematerialen  
(flyers, staande vlaggen, 
spandoeken…).

• Een budget voor prijzen als  
er geen of onvoldoende 
samenwerking is met partners. 

COMMUNICATIE

Zorg voor frequente aantrekkelijke 
informatie die mensen warm maakt voor 
het spel en de 10.000-stappenclash. 
Leg een duidelijke link naar de clash en 
de voordelen voor je gezondheid. Zorg 
ervoor dat je de praktische informatie 
zeker meegeeft:

X  Wat het spel is en wanneer het 
doorgaat

X  Tijdstip van de publicatie van de tips

X  Wat de prijs is

Als je een zoektocht organiseert, wil je natuurlijk ook 
graag dat er mensen gaan deelnemen. Vraag op tijd 
je personaliseerbare eventaffiche aan bij je  Lokaal 
Gezondheidsoverleg . Je wil niet dat deze te laat uithangen! 

Je kan ook altijd zelf extra materialen voorzien als je wil: 
flyertjes, een item in het lokaal infoblad…

Niet alleen offline kan je mensen op de hoogte brengen. 
Zet een leuk berichtje op je website. Gebruik Facebook 
en andere sociale media kanalen om de boodschap te 
verspreiden. Vraag ook zeker aan alle lokale handelaars die 
eventueel meewerken (voor gezonde hapjes en drankjes) 
om mee promotie te voeren.
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VOORBEREIDING
Wij hebben voor jullie de documenten 
voor dit spel voorzien. Het bundeltje 
(dat je kan aanvragen bij je  Lokaal 
Gezondheidsoverleg ) bevat: 

• Een document waarin het verhaal en 
het mysterie van de verwisseling van 
de sleutel worden uitgelegd. 

• Het politiedossier waarin al het 
bewijsmateriaal dat de politie heeft 
gevonden langs de route van de 
schepenen zit (zoals vinger- en 
voetafdrukken). Dit is opgesplitst per 
locatie. 

• Een lijst met de persoonlijke 
gegevens van de schepenen met 
fictieve vinger- en voetafdrukken. 
De verantwoordelijke binnen de 
gemeente of stad moet enkel nog 
de juiste foto’s, namen en leeftijden 
invullen van de schepenen. Het 
aantal profielen dat je nodig hebt, 
hangt af van de grootte van het 
schepencollege in jouw stad of 
gemeente. 

Wie houdt er niet van een beetje mysterie en een spannende intrige?  
En ben je klaar voor een uitdaging? Steek jouw burgemeester en schepenen in de hoofdrol 
van een spannende wandeling doorheen je stad of gemeente waarlangs er zich een fictief 
verdwijningsmysterie afspeelt. We creëren een spel waarbij de schepenen een belangrijke 
taak krijgen van de burgemeester, maar dat loopt mis. Ze moeten de sleutel van de stad of 
gemeente ophalen bij de slotenmaker, maar ergens onderweg naar het stad- /gemeentehuis 
wordt hij verwisseld door een valse sleutel. De burgemeester wil nu weten welke schepen 
de sleutel verwisseld heeft en de macht probeerde te grijpen. De politie is een onderzoek 
gestart en heeft bewijzen verzameld op de route van de schepenen. Nu is het aan de inwoners 
om, samen met de politie, de dader te ontmaskeren. 

Verdwijningsmysterie  
met burgemeester & schepenen in de hoofdrolActie 10

Je leest best eerst zelf het verhaal even door. Op die manier 
weet je wat er gebeurd is en wat de inwoners precies 
moeten doen. De bedoeling is dat je in het verhaal zelf de 
nodige elementen aanvult. Deze kunnen wij niet op voorhand 
invullen, want niet elke stad of gemeente heeft hetzelfde 
aantal schepenen. 

Om te zorgen dat de inwoners het spel kunnen spelen, 
hebben zij het verhaal en het politiedossier nodig. Voorzie 
daarom een spelpakket dat ze kunnen meenemen op de 
wandeling. Wat zit er in het pakket? 

• Het verhaal waarin jij de nodige aanpassingen hebt 
doorgevoerd naargelang het aantal schepenen van jouw 
stad of gemeente. 

• De ingevulde lijst met profiel van je schepencollege en 
burgemeester. 

• Per locatie een enveloppe waarin je de bewijsmaterialen 
van de politie bundelt. 

• Een overzicht van de locaties/het parcours waarlangs het 
schepencollege heeft gewandeld. 

LOCATIES

In dit detectiveverhaal is er een parcours nodig dat de 
schepenen hebben afgelegd. Op enkele stopplaatsen heeft 
de politie bewijsmateriaal gevonden dat je in de richting 
van de dader kan leiden. Stippel zelf dit parcours uit en kies 
strategische locaties waar de groep mogelijks even heeft 
uitgerust. Je hebt er drie nodig die uiteindelijk leiden naar 
het stad-/gemeentehuis.
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Actie 10 — Verdwijningsmysterie  met burgemeester & schepenen in de hoofdrol

Als je een verdwijningsmysterie organiseert, wil je natuurlijk ook graag dat er mensen gaan deelnemen. 
Vraag op tijd je personaliseerbare eventaffiche aan bij je  Lokaal Gezondheidsoverleg . Je wil niet dat deze 
te laat uithangen! 

Je kan ook altijd zelf extra materialen voorzien als je wil: flyertjes, een item in het lokaal infoblad…

Niet alleen offline kan je mensen op de hoogte brengen. Zet een leuk berichtje op je website. Gebruik 
Facebook en andere sociale media kanalen om de boodschap te verspreiden. Vraag ook zeker aan alle 
partners die eventueel meewerken om mee promotie te voeren.

COMMUNICATIE

Zorg voor aantrekkelijke informatie die mensen warm maakt voor het spel en de 10.000-stappenclash.  
Leg een duidelijke link naar de clash en de voordelen voor je gezondheid.  
Zorg ervoor dat je de praktische informatie zeker meegeeft:

Bij een doorlopend stadsspel: 

X  Uitleg van het spel

X  Waar het materiaal af te halen is

X  Hoe lang het duurt & de lengte van  
het parcours. Vermeld dat dit voor iedereen 
toegankelijk en haalbaar is 

X  Eventuele kostprijs (als het niet gratis is)

X  Is er een beloning voor een juiste oplossing?  
Vertel het aan de mensen en leg eventueel  
ook uit wat de beloning is

Bij een eenmalig event: 

X  Uitleg van het spel

X  Wanneer het doorgaat

X  Startlocatie & bereikbaarheid te voet,  
per fiets en met openbaar vervoer

X  Lengte van het parcours. Vermeld dat dit voor 
iedereen toegankelijk en haalbaar is 

X  Eventuele kostprijs (als het niet gratis is)

X  Is er een beloning voor een juiste oplossing?  
Vertel het aan de mensen en leg eventueel ook uit 
wat de beloning is 

UITRUSTING

Je kan kiezen voor een eenmalig event of een doorlopend stadsspel. Welke optie je ook kiest, je kan de vinger- en 
voetafdrukken altijd neerleggen op de locaties in de stad.  

Ga je voor een eenmalig event? Dan betekent dat dat jouw inwoners het spel op een heel specifiek moment kunnen 
spelen, bv. 1 dag of een weekend lang. Als je voor deze optie gaat, raden we aan om de vinger- en voetafdrukken die 
de politie op de rustplaatsen vindt, ook effectief af te drukken en op de locaties neer te leggen. 

Ga je voor een stadsspel dat langer speelbaar is? Dan betekent dat dat de inwoners hun verhaal en politiedossier 
kunnen afhalen bij de dienst toerisme (of een andere toegankelijke locatie) en het spel kunnen spelen wanneer zij 
willen. Het is moeilijker om de afdrukken permanent op een open locatie te leggen. Je kan kiezen om met lokale 
handelaars, openbare locaties of vrijwilligers samen te werken en hen vragen om de bewijzen in een kadertje aan de 
ruit (van de vitrine) te bevestigen. 

Zie je dit minder zitten? Dan kan je de lijst met bewijzen per 
locatie in een enveloppe steken. De kans is groter dat spelers 
de wandeling niet volledig uitwandelen omdat ze alle informatie 
al hebben. Om dit te voorkomen, kan je werken met een vraag 
waarop het antwoord enkel te vinden is op de exacte locatie.  
Je kan bijvoorbeeld vragen: “Hoeveel ruiten zijn er in het huis 
met de blauwe voordeur?” 

Werk je met de afdrukken op locatie of bij een partner?  
Check dan wel regelmatig of alles nog op zijn plaats ligt. 
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Actie 10 — Verdwijningsmysterie  met burgemeester & schepenen in de hoofdrol

MOGELIJK TE  
VOORZIEN BUDGET 

• Budget voor extra 
campagnematerialen (signalisatiepijlen 
(zie actiefiche 1), flyers, staande 
vlaggen, spandoeken…).

• Budget voor het printen van de 
dossiers en hints (kan ook op een 
gewone printer). 

• Budget voor de beloningen/prijzen 
(kan ev. ook met een partner). 

• Een vergoeding voor mensen die 
meewerken en hints een plaatsje 
geven. 

INSCHRIJVINGEN

1. Het wordt een soort van stadsspel  
dat voor een langere periode 
beschikbaar is. 

 Mensen kunnen dan het dossier 
afhalen bij de dienst toerisme of in 
het stadhuis en kiezen zelf wanneer 
ze het mysterie oplossen. Hiervoor 
zijn er geen inschrijvingen nodig. 

2. Het is een eenmalig evenement 
waarbij mensen maar 1 dag (of een 
weekend) het spel kunnen spelen. 

 Bij deze optie kan je het spel enkel 
spelen op de opgegeven dagen. 
Om te weten hoeveel dossiers je 
nodig zal hebben, is het aan te raden 
mensen te vragen op voorhand 
inschrijven. Last-minute beslissers 
wil je natuurlijk ook niet allemaal 
teleurstellen, dus voorzie je best 
sowieso een bepaald aantal extra’s. 
Op is dan natuurlijk wel op.

PARTNERS

• Lokale handelaars/bedrijven/inwoners:  
Als je de vinger- en voetafdrukken op het veld 
wil verspreiden, is het altijd handig als je dat op 
een veilige manier kan doen. Kijk of je langs het 
parcours mensen kan inschakelen die de hints bv. 
achter hun ruit of aan hun gevel willen/kunnen 
bevestigen. Dat kan een lokale bakker zijn, maar 
even goed een andere zaak met grote vitrine. 

• Lokale handelaars/bedrijven:  
Wil je mensen die de juiste oplossing hebben 
belonen? Ga op zoek naar een leuke prijs! 

• Communicatie:  
Bereik de juiste mensen. Zet o.a. het OCMW, 
de ouderenraad, lokale dienstcentra, 
wijkgezondheidscentra… in.

• Schakel burgemeester, schepenen en/of bekende 
koppen in als goed voorbeeld en vraag hen het spel 
te promoten.

EXTRA TIP!

Je kan deze actie ook koppelen aan een van de 
andere acties, zoals de fotozoektocht. Bij de 
fotozoektocht zijn er al zeker meerdere locaties op 
het parcours voorzien. Je kan er hier drie uitkiezen en 
daar de hints neerleggen of deze locaties koppelen 
aan de hints in het spelpakket. Bij deze locaties is 
er sowieso al een vraag voorzien waarmee je kan 
checken of mensen het parcours ook echt hebben 
afgewandeld. 
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VOORBEREIDING
Leren om goed en stevig door te  
wandelen doe je makkelijker in groep 
en met een begeleider. En dat op vaste 
momenten in de week. Net alsof je 
naar de sportclub zou gaan. Wat heb je 
nodig om de nieuwe Evy Gruyaert van 
je stad of gemeente te worden? 

• Welke periode voorzie je?  
De 5 weken van de clash zijn ideaal. 

• Langs waar gaan we wandelen? 

• Krijgen de mensen extra tools? 

Onderzoek heeft aangetoond dat, als je per week zo’n 150 minuten beweegt aan matige 
intensiteit, er een positief effect is op onze gezondheid. Toch halen heel weinig Vlamingen 
dat doel. Een goede oplossing is een wandeling maken in onze omgeving wanneer we 
thuiskomen van het werk of in het weekend. Maar niet iedereen is klaar om meteen een 
(fikse) wandeling aan te gaan. Maar dat kan je leren! Net zoals je kan leren om 5km te lopen 
met Evy Gruyaert in je oren.

Start to stapActie 11

LOCATIES 

Om voor voldoende variatie te zorgen, kies je best meerdere 
parcours. Ga voor een maximum lengte tussen de 4.000 
stappen (= +/- 2.8 km) en 5.000 stappen (= +/- 3.5 km). Dit is 
belangrijk om de instapdrempel voor inactieve mensen laag 
te houden. Eenvoudig is het als deze allemaal hetzelfde 
startpunt hebben. Dan kan de groep elke keer op dezelfde 
plek samenkomen en van daaruit vertrekken. Ga voor een 
verzamelplaats die vlot bereikbaar is te voet, met de fiets of 
het openbaar vervoer. Zo zet je mensen al in beweging voor 
vertrek. Hier kan je kort wat info geven voor je op pad gaat.

Wil je eerst een infomoment geven zodat je mensen kan 
uitleggen wat het inhoudt en welke voordelen er allemaal 
zijn? Voorzie dan een zaaltje waar je een PowerPoint kan 
tonen. 

VEILIGHEID 

Voorzie fluohesjes om de mensen in de groep veilig in het 
verkeer te laten treden. 

UITRUSTING

De meeste uitrusting moeten de mensen zelf voorzien. Vraag 
hen om goed schoeisel en comfortabele kleren te dragen. 
Wat je wel zelf kan doen, is langs de routes aangeven hoeveel 
stappen de mensen al hebben gezet om hen te motiveren. 
1 stap is ongeveer gelijk aan 70cm. Je kan gaan voor elke 
500 stappen. Iets te frequent? Kies dan gerust een langere 
afstand. Dit kan bv. met de signalisatiepijlen uit actiefiche 1. 

Stel enkele betrouwbare stappentellers beschikbaar voor 
de groep. Heb je er niet voor iedereen eentje? Zorg dan 
dat er elke wandeling kan afgewisseld worden. Informatie 
over stappentellers vind je altijd terug bij je Lokale 
gezondheidsoverleg. 

INSCHRIJVINGEN

Voorinschrijvingen zorgen ervoor  
dat je weet hoeveel deelnemers er  
zullen zijn en hoeveel begeleiders 
dat vraagt. Last-minute inschrijvingen 
kunnen altijd, maar probeer ze  
misschien wel te beperken. 

ONTDEK HIER VERSCHILLENDE 
STAPPENTELLER APPS
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Actie 11 — Start to stap

MOGELIJK TE  
VOORZIEN BUDGET 

• Een vergoeding voor de begeleiders. 

• Gezonde drankjes/snacks als afsluiter 
(kan ook via een samenwerking met 
lokale handelaars).

• Budget voor extra 
campagnematerialen (signalisatiepijlen 
(zie actiefiche 1), flyers…).

• Budget voor de aankoop van 
stappentellers die je kan uitlenen aan 
de deelnemers. 

PARTNERS

• Begeleiders:  
Zoek mensen die de groep kunnen begeleiden. 
Ga langs bij lokale wandelverenigingen, 
bewegingsdeskundigen (kinesisten, opgeleiden 
lichamelijke opvoeding)… Zij moeten bereid zijn om 
5 weken lang, 2 tot 3 keer per week mensen mee te 
nemen op wandeling.

• Koppeling met huidig aanbod:  
Er is misschien al een aanbod waaraan je dit kan 
koppelen of groepen met wie je kan samenwerken. 
Check bij ouderenverenigingen, Okra sport +, 
S-sport, wandelclubs… 

• Lokale handelaars:  
Wil je de wandelaars wat extra motiveren of 
bedanken voor hun inzet? Dan kan je via een 
samenwerking misschien gezonde snacks of 
drankjes voorzien voor na de wandeling. 

• Communicatie:  
Bereik de juiste mensen. Zet o.a. het OCMW, 
de ouderenraad, lokale dienstcentra, 
wijkgezondheidscentra… in.

• Schakel burgemeester, schepenen en/ of bekende 
koppen in als goed voorbeeld en om aandacht te 
creëren voor het event. 

COMMUNICATIE

Zorg voor aantrekkelijke informatie die 
mensen warm maakt voor de ‘cursus’ en de 
10.000-stappenclash. Leg een duidelijke 
link naar de clash en de voordelen voor je 
gezondheid. Zorg ervoor dat je de praktische 
informatie zeker meegeeft:

X  Datum van infomoment en/of  
eerste les

X  Inschrijvingsmogelijkheden

X  Locatie van infosessie en/of startlocatie

X  Momenten waarop er gewandeld wordt 

X  Hoe lang het duurt en de haalbare lengte

X  Eventuele kostprijs  
(als het niet gratis is)

X  Benadruk dat samen stappen de uitdaging 
eens zo leuk en haalbaar maakt

Als je een cursus organiseert, wil je natuurlijk ook 
graag dat er mensen gaan deelnemen. Vraag op tijd 
je personaliseerbare eventaffiche aan bij je  Lokaal 
Gezondheidsoverleg . Je wil niet dat deze te laat 
uithangen! 

Je kan ook altijd zelf extra materialen voorzien als je 
wil: flyertjes, een item in het lokaal infoblad…

Niet alleen offline kan je mensen op de hoogte 
brengen. Zet een leuk berichtje op je website. 
Gebruik Facebook en andere sociale media kanalen 
om de boodschap te verspreiden. Vraag ook zeker 
aan alle lokale handelaars die eventueel meewerken 
(voor gezonde hapjes en drankjes) om mee promotie 
te voeren.

Informeer ook welzijns-, gezondheids- en 
eerstelijnwerkers zoals diëtisten, podologen, 
thuisverpleegkundigen, huisartsen, apothekers, 
kinesisten… om hun cliënteel/patiënten aan te sporen 
gebruik te maken van de gezondheidswandelingen. 
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VOORBEREIDING
Om een trappenactie te organiseren, 
heb je natuurlijk trappen nodig.  
Maar denk ook verder:

• Ga je voor een gezamenlijk 
startmoment? 

• Op welke manieren wil je de actie 
allemaal inzetten? 

• Hoe ga je de informatie over  
de clash meegeven? 

De trap nemen is een van de meest efficiënte beweegvormen! Een actie met trappen is dan 
ook heel eenvoudig in te passen in het dagelijkse leven. Door mensen eraan te herinneren dat 
het tijd is om de trap te nemen in plaats van de lift, help je hen op weg. 

Trap o’ClockActie 12

LOCATIES 

Uiteraard zijn er trappen op de deelnemende locaties.  
Ga na waar je ze allemaal kan vinden in jouw stad of 
gemeente. Denk daarbij zeker aan het stad-/gemeentehuis & 
andere openbare gebouwen zoals de bib, winkels en/of een 
winkelcentrum, bedrijven, lokale handelaars, schoolfeesten 
voor (groot)ouders…

UITRUSTING 

Voorzie alle trappen van leuke affiches of afbeeldingen  
met slogans die mensen kunnen motiveren.  
“Gratis fitness” / “Tel je treden, goed voor lijf en leden” /  
“Het uitzicht bovenaan is geweldig” / “Kleine stappen maken 
een groot verschil” / “Elke stap telt”

Zijn er ook roltrappen of liften in hetzelfde gebouw?  
Hang hier dan een andere affiche op en plak voetzoolstickers 
op de grond in de richting van de trap.  
Wat kan je zoal aan een lift ophangen?  
“Verbruik calorieën & geen elektriciteit”/ “Gratis workout 
enkele stappen verder” (met pijltje naar de trap) /  
“Kleine stappen maken een groot verschil” / “Elke stap telt”

Voorzie ook muziek, zeker tijdens een startevent.  
Het is natuurlijk ook altijd leuk als er wat sfeer is aan een trap, 
zelfs zonder event. 

EXTRA TIP! 

Om de communicatie rond trappen nemen 
extra kracht te geven, kan je beginnen met een 
startmoment. Bv. een trappenloop. De burgemeester 
kan altijd het goede voorbeeld geven. Dat werkt 
inspirerend. 
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Actie 12 — Trap o’Clock

GRATIS WORKOUT

GRATIS FITNESS

VERBRUIK CALORIEËN 

& GEEN ELEKTRICITEIT

MOGELIJK TE  
VOORZIEN BUDGET 

• Budget voor extra 
campagnematerialen (signalisatiepijlen 
(zie actiefiche 1), flyers, staande 
vlaggen, spandoeken…).

• Budget voor het startmoment.

COMMUNICATIE

Werk je met een startevent of koppel je 
een trappenloop op een ander moment 
aan deze actie? Communiceer dan  
zeker het volgende:

X  Datum van event & aanvangsuur

X  Locatie

X  Eventuele kostprijs  
(als het niet gratis is)

X  Schakel burgemeester, schepenen 
en/ of bekende koppen in als goed 
voorbeeld

Vraag op tijd je personaliseerbare eventaffiche aan bij 
je  Lokaal Gezondheidsoverleg , zodat je je eigen affiche 
tijdig kan verwerken en de mensen op de hoogte stellen.  
Vraag ook zeker aan alle bedrijven/scholen en andere 
gebouweigenaars die meewerken om een affiche uit te 
hangen. 

Je kan ook altijd zelf extra materialen voorzien als je wil: 
flyertjes, een item in het lokaal infoblad…

Niet alleen offline kan je mensen op de hoogte brengen. 
Zet een leuk berichtje op je website. Gebruik Facebook 
en andere sociale media kanalen om de boodschap te 
verspreiden. Heel wat handelaars hebben ook deze kanalen, 
zet ze in!
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de bewegingsdriehoek:  
hét kompas voor meer bewegen en minder zitten

VOORBEREIDING
Jouw gemeente of andere organisaties 
die graag deze workshop willen 
organiseren, kunnen hiervoor terecht 
bij het  Lokaal Gezondheidsoverleg  
van jouw regio. Het Logo geeft je 
de nodige praktische informatie en 
brengt je in contact met de lesgever.  
De lesgever is steeds een 
gediplomeerde bewegingsdeskundige 
met een extra training over de 
bewegingsdriehoek.

Je kan voor of na deze interactieve 
sessie voor jouw inwoners leuke 
bewegingsactiviteiten voorzien,  
bv. door deze te koppelen aan andere 
actiefiches…

Interactieve sessie
Gezond leven? In een gezonde bewegingsmix wissel je zitten, staan en bewegen af. Hoe je dat 
het best aanpakt, geeft de bewegingsdriehoek je heel helder weer. In deze interactieve sessie 
krijgen jouw inwoners inzicht in  de bewegingsdriehoek , met praktische tips & tricks en 
diverse bewegingstussendoortjes. Een gediplomeerde bewegingsdeskundige met een extra 
vorming door Gezond Leven staat borg voor een kwaliteitsvolle sessie.  

Actie 13

LOCATIES 

Ga voor een locatie die vlot bereikbaar is te voet, met de fiets 
of het openbaar vervoer. Voorzie een aangename ruimte die 
voorzien is op min. 10 & max. 30 personen. Misschien kan 
je bij goed weer de presentatie zelfs op een overdekt terras 
met schaduw laten geven: bewegingstussendoortjes buiten 
zijn zalig. 

VERVOER

Voorzie de mogelijkheid voor minder mobiele ouderen om 
ook aan de sessie van de bewegingsdriehoek deel te nemen, 
bv. via de mindermobielencentrale en vrijwilligers.

VEILIGHEID 

Voorzie een beamer met groot scherm voor de lesgever.  
Zorg dat er stoelen en drinkwater aanwezig is voor de 
deelnemers. Verdere afspraken kan je maken met je Logo. 

INSCHRIJVINGEN

Het is altijd handig om vooraf te weten 
hoeveel deelnemers je mag verwachten. 
Voorinschrijvingen zijn een goede optie. 
Dat maakt plannen een stuk makkelijker 
en geeft de lesgever de kans op een 
goede voorbereiding.
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Actie 13 — de bewegingsdriehoek:  hét kompas voor meer bewegen en minder zitten

MOGELIJK TE  
VOORZIEN BUDGET 

• Voor gemeenten en lokale 
organisaties geldt een voordelig 
non-profit tarief. 

COMMUNICATIE

Zorg voor aantrekkelijke informatie 
die mensen warm maakt voor 
de bewegingsdriehoek en de 
10.000-stappenclash. Leg een duidelijke 
link naar de clash, plezier tijdens de 
infosessie, en de voordelen voor je 
gezondheid. Zorg ervoor dat je de 
praktische informatie zeker meegeeft:

X  Datum, aanvangsuur & duur

X  Inschrijvingsmogelijkheden

PARTNERS

• Het  Lokaal Gezondheidsoverleg .

• Een gezond hapje of drankje?  
Enkele lokale handelaars willen mensen hier 
misschien van voorzien. 

• Communicatie:  
Bereik de juiste mensen. Zet o.a. het OCMW, 
de ouderenraad, lokale dienstcentra, 
wijkgezondheidscentra… in.

ELKE
WEEK

ELKE
DAG

ELKE
30 MIN.

EVEN
 RECHT-
STAAN

ELKE STAP TELTNiet alleen offline kan je mensen 
op de hoogte brengen. Zet een 
leuk berichtje op je website. 
Gebruik Facebook en andere 
sociale media kanalen om de 
boodschap te verspreiden.
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VOORBEREIDING
Persoonlijker en directer zijn 
stappenuitdagingen in kleine groep. 
Je kan dat doen tussen de grote 
wijken van de stad/gemeente, tussen 
verschillende diensten van de stad/
gemeente, tussen de leerkrachten 
van verschillende scholen, lokale 
bedrijven… Overzicht houden is wel 
belangrijk! 

• Kies jij wie het tegen elkaar opneemt 
en maak je de groepen zelf aan? 

• Roep je op om zelf een uitdaging 
te starten en mogen inwoners zelf 
groepen maken? 

• Wat voor slotevent wil je graag? 

De Vlaamse stappenclash laat alle Vlaamse steden en gemeenten tegen elkaar strijden om 
de actiefste gemeente/stad van Vlaanderen te worden. Maar, een extra uitdaging binnen 
jouw stad of gemeente kan voor nog meer motivatie zorgen! Daarom kan je een extra 
stappenuitdaging ontwikkelen, tussen verenigingen, bedrijven, scholen, wijken…

Een stappenuitdaging  
in eigen beheerActie 14

STAPPENREGISTRATIETOOL & BEHEER 

Naast de groep van je stad of gemeente kan je ook 
deelgroepen maken. Mensen die van beiden lid zijn, leveren 
stappen op voor beide groepen. 

Heb je zelf een idee van welke groepen je het tegen elkaar 
wil laten opnemen? Dan kan je deze groepen al op voorhand 
maken en dan mensen oproepen om zich in te schrijven. 

Wil je mensen zelf naar voor laten komen met leuke 
stappenuitdagingen? Maak dan de groepen voor hen, zodat 
je nog wat overzicht kan houden. 

Op de  website van 10.000 stappen  vind je een handleiding 
met meer info over het aanmaken van groepen en 
uitdagingen. 

INFOSESSIE

Het is belangrijk dat je inwoners weten dat ze zelf ook een 
toffe persoonlijke uitdaging kunnen aangaan. Daarom moet 
je hen eerst informeren tijdens een infosessie en via andere 
kanalen. 

Organiseer zo’n moment waarbij je info geeft over de 
10.000-stappenclash, het gebruik van een stappenteller en 
de registratietool. Toon hen enkele mogelijke deelgroepen 
en vraag of ze zelf een idee hebben. Op die manier kan 
je nieuwe groepen creëren. Om het aantal deelnemers 
te vergroten, is het een goed idee mensen tijdens dat 
infomoment de kans te bieden zich meteen in te schrijven. 

Zorg dat deze informatie ook online terug te vinden is op je 
website, zodat mensen die niet naar het infomoment komen 
ook de weg naar de deelgroepen vinden. 

SLOTEVENT 

Als mensen deelnemen aan een stappenuitdaging, krijgen 
ze ook graag erkenning als ze als winnaar uit de bus komen. 
Voorzie daarom een leuk slotevent waarbij je alle deelnemers 
huldigt en de winnaars bekroont. 
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Actie 14 — Een stappenuitdaging  in eigen beheer

MOGELIJK TE  
VOORZIEN BUDGET 

• Een vergoeding voor de 
verantwoordelijken.

• Gezonde drankjes/snacks als afsluiter 
(kan ook via een samenwerking met 
lokale handelaars).

• Budget voor extra 
campagnematerialen van 10.000 
stappen (signalisatiepijlen  
(zie actiefiche 1), flyers…).

PARTNERS

• Verantwoordelijken:  
Stel per deelgroep iemand verantwoordelijk die 
de praktische organisatie en communicatie kan 
begeleiden. 

• Een gezond hapje of drankje?  
Enkele lokale handelaars willen mensen hier 
misschien in voorzien voor het slotevent. 

• Communicatie:  
Bereik de juiste mensen. Zet o.a. het OCMW, 
de ouderenraad, lokale dienstcentra, 
wijkgezondheidscentra… in.

• Schakel burgemeester, schepenen en/of bekende 
koppen in als goed voorbeeld en om aandacht te 
creëren voor het event. 

COMMUNICATIE

Zorg voor aantrekkelijke 
informatie die mensen frequent 
warm maakt voor een extra 
eigen competitie onderling en 
de 10.000-stappenclash. Leg een 
duidelijke link naar de clash en 
de voordelen voor je gezondheid. 
Zorg ervoor dat je de praktische 
informatie zeker meegeeft:

X  Datum van infosessie &  
aanvangsuur

X  Locatie van de infosessie

X  Onderwerp

X  Waar mensen meer info  
kunnen vinden 

Als je een infosessie 
organiseert, wil je natuurlijk 
ook graag dat er mensen 
gaan deelnemen. Vraag op 
tijd je personaliseerbare 
eventaffiche aan bij je  Lokaal 
Gezondheidsoverleg . Je 
wil niet dat deze te laat 
uithangen! 

Je kan ook altijd zelf extra 
materialen voorzien als je wil: 
flyertjes, een item in het lokaal 
infoblad…

Niet alleen offline kan je 
mensen op de hoogte 
brengen. Zet een leuk 
berichtje op je website. 
Gebruik Facebook en andere 
sociale media kanalen om de 
boodschap te verspreiden. 

EXTRA TIP! 

Als verschillende wijken het 
tegen elkaar kunnen opnemen 
of verschillende diensten 
binnen de gemeente/stad, 
verschillende bedrijven… is het 
altijd goed om ze uit te dagen. 
Eens er wat inschrijvingen zijn, 
kan je hen benaderen met de 
boodschap dat bedrijf x en y, 
of dienst x en y al deelnemen 
en zij hen uitdagen om het 
beter te doen. 
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Ga voor bestaande, complemen-
taire of nieuwe initiatievenActie 15

Komen verenigingen of jeugdbewegingen of inwoners 
zelf met een initiatief voor een leuke actie die aansluit 
bij de 10.000-stappenclash? Zet hier dan je schouders 
onder en geef wat extra aandacht aan het event. Samen 
kunnen jullie tot heel leuke, nieuwe concepten komen. 
Als het kan is een beetje extra ondersteuning in de 
organisatie ook altijd mooi meegenomen. 

Je gaat toch sowieso communiceren over de 
10.000-stappenclash. Het is een kleine moeite en 
eenvoudig om meteen de lokale acties en events 
mee op te nemen in je communicatie. Je kan bv. een 
kalender ter beschikking stellen met alle events op. 
Via  onze site  kan je onze eigen kalender downloaden. 
Tussen de Facebookberichten van het Vlaams Instituut 
Gezond Leven, zit er elk weekend een bericht waarbij 
we lokale events en initiatieven uitlichten. Wil je 
graag op dit lijstje verschijnen? Laat dan ten laatste 
op woensdag voor het event iets weten aan je Lokale 
Gezondheidsoverleg. 

In de meeste steden en gemeenten valt er heel wat te beleven. Ga even na of er bestaande initiatieven zijn die 
eenvoudig te koppelen zijn aan de 10.000-stappenclash en aansluiten bij dit concept: laagdrempelig, toegankelijk, 
en ook mogelijk voor kwetsbare groepen. Wandeltochten, recreatieve fietstochten, actieve socio-culturele 
activiteiten… Vraag de organisatoren of zij het eventueel zien zitten om hun event dit jaar te koppelen aan de 
10.000-stappenclash. Om te weten of een initiatief laagdrempelig is: de  ‘8B’s’  helpen je meteen.

MOGELIJK TE  
VOORZIEN BUDGET 

• Eventueel budget voor extra 
campagnematerialen (signalisatiepijlen 
(zie actiefiche 1), flyers, staande 
vlaggen, spandoeken…).

week 3
14 t.e.m. 20 mei

tips!
Nog meer tips: www.10000stappen.be

OP HET WERK

Maak een lunchwandeling

Voor of na het eten een wandelingetje? Puik plan. 

Leer de omgeving van je bedrijf kennen. Ongetwijfeld 

boeiend! Bij mooi weer kan je gerust halt houden in 

een park. Extra zuurstof voor de rest van de dag. 

En jawel, het aantal stappen zal fl ink stijgen.

THUIS & VRIJE TIJD

Kom uit je mand

Hond in huis? Dat is de ideale kompaan om 

mee te gaan wandelen. Laat je op sleeptouw 

nemen en geniet samen met je viervoeter. 

Trots moedigt hij je kwispelend 

aan: “baasje, elk pootje telt!”

ALLEDAAGSE VERPLAATSINGEN

In een klein stationnetje

Heb je voldoende tijd, neem dan de laatste of eerste 

wagon op het perron. Je extra stappen geven je 

een boost en de kans is groot dat je in een rustigere 

coupé terechtkomt. 

ma 14 di 15 wo 16 do 17 vr 18 za 19 zo 20

AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN

week 2
7 t.e.m. 13 mei

tips!
Nog meer tips: www.10000stappen.be

OP HET WERK
Telefoneer al wandelend
Heel wat telefoontjes te doen vandaag? 
Dan is het eigenlijk je geluksdag. Want het is 
je kans om schaamteloos extra te bewegen. 
Bel met een draagbaar toestel al wandelend. 
Meer stappen vandaag én een heldere 
geest tijdens je telefoongesprek!

THUIS & VRIJE TIJD
Tuinier met plezier
Tuinieren is goed voor de spieren. Maai het gras, snoei de haag of spit een stukje tuin om. Weer een karweitje geschrapt en met dat bewegen zit het op die manier ook goed.

ALLEDAAGSE VERPLAATSINGEN
Wachten is bewegen
Bus onderweg, maar je moet nog 
wel even wachten? Sta tijdens het wachten niet stil, maar beweeg een beetje. 

ma 07 di 08 wo 09 do 10 vr 11 za 12 zo 13

AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN

di 01 wo 02 do 03 vr 04 za 05 zo 06

AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN AANTAL STAPPEN

week 1
1 t.e.m. 6 mei

tips!

Nog meer tips: www.10000stappen.be

OP HET WERK

Parkeer je auto wat verder

Kom je met de auto naar het werk? Ook dan kan 

je meer beweging in je dag smokkelen. Parkeer de 

wagen een stukje verderop, zodat je nog wat kan 

stappen. Wie weet vind je zo wel een plek waar het 

makkelijker parkeren is.

THUIS & VRIJE TIJD

Beweeg samen met anderen

Kies een activiteit of sport die je graag doet of 

regelmatig met je gezin of vrienden kan doen. 

Samen dingen ondernemen 

schept een band en motiveert.

ALLEDAAGSE VERPLAATSINGEN

Stap een halte vroeger af

Elke dag hetzelfde traject? Na een tijdje ken je 

de weg wel. Waarom niet eens een halte vroeger 

afstappen? Zo kan je een stukje van je route 

te voet afl eggen.
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Gouden bonus:  
stappen voor het Goede doel

Het is altijd een goed idee om een actie te koppelen aan een inzameling voor het goede 
doel. Eender welke van de acties in dit document en nog heel wat andere die we hier niet 
vermelden, vormen de ideale start voor een inzamelactie. Er zijn heel wat voordelen voor jou 
als stad of gemeente. Je maakt inwoners bewust van de voordelen van (meer) bewegen, maar 
tegelijkertijd wordt ook het goede doel gesteund. En dat is ook goed voor het imago van je 
stad/gemeente. Deze actie kan mensen overtuigen om deel te nemen, ook vinden ze meer 
bewegen niet prioritair op dit moment.

GELD INZAMELEN: STRATEGIE

Hoe je het geld kan inzamelen, hangt af van de actie die 
je kiest. We hebben wel enkele ideeën van zaken die geld 
kunnen opbrengen dat je aan het goede doel kan schenken: 
het inschrijvingsgeld, de opbrengst van de verkoop van 
gezonde hapjes en drankjes, een vrije bijdrage… Je kan ook 
altijd meerdere acties samen koppelen en de opbrengst 
vergroten. 

Aangezien het gaat om stappen, kan je mensen ook laten 
sponsoren voor het aantal afgelegde km’s of behaalde aantal 
stappen. De stad of de gemeentelijke diensten, bedrijven en 
plaatselijke handelaars kunnen de inwoners sponsoren voor 
de stappen die ze zetten of het aantal afgelegde kilometers. 
De opbrengst gaat dan naar het goede doel. 

LOCATIES

De enige locatie waar we je met zekerheid op kunnen wijzen, 
is die van het slotevent. Je kan een leuke show organiseren 
met nog wat optredens of acts, die ook nog extra geld 
kunnen opleveren. Ga dan voor een open ruimte waar 
mensen bij elkaar kunnen komen: een park, de sporthal of 
een open weide. 

Wil je de opbrengst enkel bekend maken via een 
persconferentie? Dan heb je heel wat minder ruimte nodig. 

De locatie van je actie(dag) zal afhangen van wat je kiest. 

UITRUSTING / VEILIGHEID / 
INSCHRIJVINGEN 

Al deze factoren kunnen we niet op voorhand meegeven. 
Deze worden allemaal bepaald door de inhoud van je actie. 
Ga je voor een van bovenstaande acties, dan voorzien we 
je graag per actie van tips. Ga je voor iets nieuws? Laat 
je dan zeker inspireren door de input die je bij de acties 
in dit document vindt. De kans is groot dat er heel wat 
overeenstemt. 

VOORBEREIDING
• Kies een goed doel, liefst binnen de 

gezondheidsproblematiek en bepaal 
je strategie. 

• Kies een actie om te koppelen.  

• Hoe ga je het geld inzamelen? 

• Werk je met een slotevent? 
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Gouden bonus:  stappen voor het Goede doel

MOGELIJK TE  
VOORZIEN BUDGET 

• Een vergoeding voor de vrijwilligers. 

• Eventueel budget voor extra 
campagnematerialen (flyers, staande 
vlaggen, spandoeken…).

• Budget dat samenhangt met je 
gekozen actie(s). 

COMMUNICATIE 

Zorg voor aantrekkelijke informatie 
die mensen warm maakt voor het 
event of om extra sponsoring binnen 
te halen door meer te stappen. Leg 
een duidelijke link naar de clash en 
de voordelen voor je gezondheid. 
Zorg ervoor dat je de praktische 
informatie zeker meegeeft. Per actie 
kan je deze hierboven terugvinden. Is 
er een slotevent voor iedereen samen? 
Communiceer dan zeker:

X  Datum van het event & aanvangsuur

X  Locatie van het event

X  Programma 

X  Waar mensen meer info kunnen 
vinden om deel te nemen

Als je acties en/of een slotevent organiseert, wil je natuurlijk 
ook graag dat er mensen gaan deelnemen. Vraag op 
tijd je personaliseerbare eventaffiche aan bij je  Lokaal 
Gezondheidsoverleg . Je wil niet dat deze te laat uithangen! 

Je kan ook altijd zelf extra materialen voorzien als je wil: 
flyertjes, een item in het lokaal infoblad…

Niet alleen offline kan je mensen op de hoogte brengen. 
Zet een leuk berichtje op je website. Gebruik Facebook 
en andere sociale media kanalen om de boodschap te 
verspreiden. 

Elke  
deelnemer  
wint!

PARTNERS

• Vrijwilligers:  
lokale verenigingen, jeugdbewegingen of inwoners 
die willen helpen om alles in goede banen te leiden. 

• Lokale handelaars:  
om gezonde hapjes en drankjes te voorzien tijdens 
je actie en/of het slotevent. Ze kunnen ook prijzen 
schenken voor een gezondheidstombola die extra 
geld kan ophalen. 

• Communicatie:  
bereik de juiste mensen. Zet o.a. het OCMW, 
de ouderenraad, lokale dienstcentra, 
wijkgezondheidscentra… in.

• Organisatoren bestaande initiatieven:  
zijn er stapgerelateerde initiatieven die aan een 
inzamelactie kunnen worden gekoppeld? Werk dan 
samen met de organisatoren. 

• Schakel burgemeester, schepenen en/ of bekende 
koppen in als goed voorbeeld en om aandacht te 
creëren voor het event. 
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Meer info op www.10000stappen.be

Opdrachtgever
Het Vlaams Instituut Gezond Leven

www.10000stappen.be 

contact
Contacteer ons voor meer info

De Vlaamse Logo’s
www.vlaamselogos.be

Het Vlaams Instituut Gezond Leven
Annelies Vandenberghe

G. Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel
02 / 422 49 27 – annelies.vandenberghe@gezondleven.be

 @gezondlevenVL

  facebook.com/gezondlevenVL

https://www.zorg-en-gezondheid.be/
http://www.vlaamse-logos.be/
https://www.gezondleven.be/

