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GEZONDE VOEDING EN BEWEGING

Inhoud Doelgroep Lesgever Duurtijd Minimum 
aantal  
deelnemers1

Kostprijs

WINKELOEFENING Infosessie waarin 
deelnemers de 
informatie op 
voedings etiketten 
leren begrijpen.

• Algemene bevolking
• Kansengroepen
• Eerste graad secun-

dair onderwijs
• Allochtone ouders
• Ouders van jonge 

kinderen
• Onthaalouders

Diëtiste 2 uur 15 (max 25) €120  
+ verplaatsings-
kosten

GROENTE ZKT. KOK Kookworkshop waar-
in deelnemers de 
basisprincipes van 
groentebereidingen 
aanleren.

Exclusief voor kwets-
bare groepen

Diëtiste 2 of  
3 uur

10 (max 15) €60/uur  
+ ingrediënten  
(€3/deelnemer) 
+ verplaatsings-
kosten

RECLAME, WE ZIJN 
ER VET MEE

Interactieve sessie 
over de invloed van 
voedingsmarketing 
op het aankoopge-
drag en de  
voedingsgewoonten 
van kinderen.

• Ouders van jonge 
kinderen

• Leerlingen laatste 
jaar basisonderwijs

• Leerlingen eerste 
jaar secundair 
onderwijs

Diëtiste 
of leer-
kracht 

2 uur 25 €120   
+ verplaatsings-
kosten
gratis voor 
leerkrachten

1 Dit wil zeggen dat er bij voorkeur met inschrijvingen gewerkt moet worden.



Inhoud Doelgroep Lesgever Duurtijd Minimum 
aantal  
deelnemers

Kostprijs

GEZOND  
OPGROEIEN

Vorming met 4 mo-
dules die ouders en     
opvoedingsverant-
woordelijken helpt 
met voedingsgerela-
teerde opvoedings-
vragen. 

Ouders en verzor-
gers van kinderen 
van 2,5 tot 12 jaar

Diëtiste 2 uur 20 €120  
+ verplaatsings-
kosten

GEZONDE  
BROODDOOS

Voordracht waarin 
deelnemers tips 
krijgen voor een 
gezonde en lekkere 
broodmaaltijd voor 
hun kind op school. 
Proevertjes inspireren 
de deelnemers.

Ouders en  
grootouders van 
jonge kinderen

Diëtiste 1u30 15 (max 25) €120  
+ ingrediënten  
+ verplaatsings-
kosten

GEZOND BEWEGEN 
ÉN MINDER ZITTEN

Voordracht over 
lichaamsbeweging 
en lang stilzitten. 
Wat doet het met je 
gezondheid? Hoe beïn-
vloedt je leefomgeving 
je gedrag? Hoe beweeg 
je meer? 

Algemene  
bevolking

Lesgever 
uit de pool 
voeding, 
beweging 
en seden-
tair gedrag

1u30 15 €120  
per vorming  
+ verplaatsings-
kosten

LEKKER FIT Groepscursus waarin 
volwassenen werken 
aan gezonde eet- en 
beweeggewoonten.

Algemene  
bevolking

Diëtiste 5 x 2 uur 15 (max 20) €30 per 
deelnemer + 
bijdrage orga-
nisator

Niet gevonden wat je zoekt? Contacteer ons voor een vorming op maat



TABAK, ALCOHOL EN ILLEGALE DRUGS

Inhoud Doelgroep Lesgever Duurtijd Minimum 
aantal  
deelnemers

Kostprijs

INFOSESSIE  
ROOKSTOP  

Infosessie over de 
zin en onzin van  
rookstop en de  
gevaren van roken.

• Volwassenen
• Jongeren

Tabakoloog 1 tot  
2 uur

15 €60/uur +
verplaatsings kosten

ROOKSTOPCURSUS Cursus van 8 
lessen in groep om 
te stoppen met 
roken. Eventueel 
voorafgegaan door 
infosessie.

Rokers Tabakoloog 8 sessies 8 €48 per deelnemer
€24 voor deelnemers 
met VT-statuut

ME-ASSIST Introductie van de  
online toolbox 
Me-assist om 
middelenmisbruik 
te detecteren, 
bespreekbaar te 
maken en er op te 
interveniëren.

Gezondheids-
werkers en 
hulpverleners

CGG/VBO 2 uur 10 Afhankelijk van  
sector* + 
verplaatsings kosten



Inhoud Doelgroep Lesgever Duurtijd Minimum 
aantal  
deelnemers

Kostprijs

SMARTSTOP Rookstopprogram-
ma voor jongeren, 
begeleid door een 
tabakoloog en een 
rookstopapp.

Jongeren tot 
en met 20 jaar

Tabakoloog 5 x 45 
min

1 Max €15 per deel-
nemer

ALS KLEINE 
KINDEREN GROOT 
WORDEN

Interactieve work-
shop ter preventie 
van tabak, alcohol en 
drugs, die de opvoe-
dingsvaardigheden 
van deelnemers 
versterkt .

• Ouders van 
kinderen 
tussen 10 en 
15 jaar

• Aangepaste 
versie voor 
kwetsbare 
groepen

CGG/VBO 2,5 uur Min 10 Afhankelijk van  
sector* + 
verplaatsings kosten

ALS KLEINE 
KINDEREN GROOT 
WORDEN – GAMEN

Sessie over gamen 
die als aparte 
workshop doorgaat 
of als onderdeel van 
Als Kleine Kinderen 
Groot Worden.

• Ouders van 
kinderen 
tussen 10 en 
15 jaar

• Aangepaste 
versie voor 
kwetsbare 
groepen

CGG/VBO 2,5 uur Min 10 Afhankelijk van  
sector* + 
verplaatsings kosten



Inhoud Doelgroep Lesgever Duurtijd Minimum 
aantal  
deelnemers

Kostprijs

INFOSESSIES OP 
MAAT OVER TABAK-, 
ALCOHOL-, DRUG-
PREVENTIE, GAMEN 
EN GOKKEN

Afhankelijk van de 
methodiek.

Afhankelijk 
van de  
methodiek

CGG/VBO 2 uur 10 Afhankelijk van  
sector* + 
verplaatsings kosten

OUDER WORDEN EN 
ALCOHOL 

Train de trainer 
waarin deelnemers 
de risico’s van 
alcohol op latere 
leeftijd leert kennen. 
Na de train de trainer 
kunnen deelnemers 
zelf infosessies over 
het thema geven aan 
55-plussers .

Gezondheids-
werkers, hulp-
verleners… 

CGG/VBO 2 uur 10 Afhankelijk van  
sector* + 
verplaatsings kosten

VLUCHT NAAR 
AVATAR OVER 
GAMEN

Vorming waarin deel-
nemers leren hoe ze 
met de methodiek 
Vlucht naar Avatar, 
over gamen, aan de 
slag gaan.

Leerkrachten 
3e graad basis-
onderwijs

CGG/VBO 2 uur 5 Afhankelijk van  
sector* + 
verplaatsings kosten

Niet gevonden wat je zoekt? Contacteer ons voor een vorming op maat



GEESTELIJKE GEZONDHEID

Inhoud Doelgroep Lesgever Duurtijd Minimum 
aantal  
deelnemers

Kostprijs

SUÏCIDEPREVENTIE Infosessie over suïcide-
preventie en initiatieven 
voor meer geestelijke 
gezondheid.

Iedereen CGG 
Passant

2,5 uur 15 €150 
+ verplaatsings-
kosten

GOED GEVOEL 
STOEL

3 praatsessies over draag-
kracht en draaglast voor 
een betere geestelijke 
gezondheid.

Exclusief voor 
kwetsbare 
groepen

Divers 2,5 uur 10 €150/sessie 
+ verplaatsings-
kosten

ZILVERWIJZER Basissessie + 5 optionele 
sessies over de uitdagin-
gen van het ouder worden 
en hoe daarmee om te 
gaan voor een betere gees-
telijke gezondheid.

60+ers Divers 2 uur 15 €120/sessie 
+ verplaatsings-
kosten

WORKSHOP  
FIT IN JE HOOFD

Interactieve workshop 
over de 10 stappen om je 
veerkracht te vergroten. 
Met handvaten om thuis 
aan de slag te gaan.

Iedereen Divers 2 uur 20 €120 
+ verplaatsings-
kosten

Niet gevonden wat je zoekt? Contacteer ons voor een vorming op maat



VALPREVENTIE

Inhoud Doelgroep Lesgever Duurtijd Minimum 
aantal  
deelnemers

Kostprijs

VORMING  
PRAKTIJK-
RICHTLIJN  
VALPREVENTIE

Vorming over de 
richtlijnen voor het 
voorkomen van 
valongevallen bij 
thuiswonende oude-
ren of ouderen in een 
woonzorgcentrum

• Huisartsen
• Thuisverpleeg-

kundigen
• Kinesitherapeuten
• Ergotherapeuten

Referen-
tiepersoon 
dr. Olivia 
Vandeput

2 uur 15 €200  
+ verplaatsings-
kosten

INFOSESSIE  
VALPREVENTIE

Infosessie waarin 
deelnemers de 
risicofactoren van 
vallen leren kennen

Senioren en  
mantelzorgers

Lesgever 
valpreventie

2 uur 15 €120  
+ verplaatsings-
kosten

Niet gevonden wat je zoekt? Contacteer ons voor een vorming op maat



BEVOLKINGSONDERZOEKEN NAAR KANKER

Inhoud Doelgroep Lesgever Duurtijd Minimum 
aantal  
deelnemers

Kostprijs

MAMMOBOX Spel over de preven-
tie van borstkanker.

Vrouwen tussen 50 
en 69 met focus op 
kwetsbare groepen

Divers 2 uur 10 (max 15) €120  
+ verplaatsings-
kosten

Niet gevonden wat je zoekt? Contacteer ons voor een vorming op maat



GEZONDHEID EN MILIEU

Inhoud Doelgroep Lesgever Duurtijd Minimum 
aantal  
deelnemers

Kostprijs

GEZOND BINNEN, 
KLEIN BEGINNEN

Interactieve workshop 
over de kwaliteit van 
het binnenmilieu in de 
kinderopvang (ventile-
ren, verluchten, vocht, 
schimmel, schoonma-
ken, ongedierte…).

• Onthaalouders
• Kinderverzorg(st)

ers kinderdagver-
blijven

• (buitenschoolse) 
Opvanginitiatieven

Medisch 
milieu- 
kundige 
(MMK)

2,5 uur 15 Gratis  
+ verplaatsings-
kosten

GEZONDHEID & 
VERKEER

Infosessie en/of interac-
tieve workshop over de 
gezondheidsimpact van 
verkeer met als optie 
om lokale knelpunten 
te detecteren.

Algemene bevolking MMK 2 à 3 uur 15 Gratis voor 
intermediairs, 
€60/uur 
(burgers) + 
verplaatsings-
kosten

GEZOND WONEN Infosessie/vorming 
op maat over de link 
tussen gezondheid en 
het binnenmilieu. Alge-
meen of één/enkele the-
ma’s meer uitgediept, 
bijvoorbeeld . ventileren 
en verluchten, vocht en 
schimmel, schoonma-
ken, ongedierte in en 
om de woning, loden 
waterleidingen, CO, 
asbest…

• Algemene  
bevolking

• Eerste lijns-gezond-
heidswerkers

• Thuiszorg

MMK 2 à 3 uur 15 €60/uur  
(burgers); 
gratis voor  
eerstelijns-
gezond-
heidswerkers 
(intermediairs) 
+ verplaatsings-
kosten 



Inhoud Doelgroep Lesgever Duurtijd Minimum 
aantal  
deelnemers

Kostprijs

VORMINGEN OP 
MAAT

Workshops, infosessie 
of vorming op maat 
over één of meerdere 
aspecten van ge-
zondheid en milieu. 
Bijvoorbeeld over hitte 
en ozon, CO en stoken, 
elektromagnetische 
straling, fijn stof…

Aangepast aan de 
doelgroep

MMK Variabel 15 €60/uur + 
+ verplaatsings-
kosten

Niet gevonden wat je zoekt? Contacteer ons voor een vorming op maat



GEDRAGSVERANDERING

Inhoud Doelgroep Lesgever Duurtijd Minimum 
aantal  
deelnemers

Kostprijs

INLEIDING TOT  
MOTIVERENDE  
GESPREKSVOERING

Vorming waarin 
deelnemers gespreks   
technieken leren 
die de motivatie 
verhogen van de 
gesprekspartner om 
een gezonde(re) leef-
stijl aan te meten.

Intermediairs in 
de welzijns- en 
gezondheids-
sector

CGG VBO 2,5 uren 15 Afhankelijk van 
sector*  
+ verplaatsings-
kosten

Vragen? Contacteer Logo Oost-Brabant  
Kloosterweg 9, 3020 Herent, T. 016 89 06 05 - info@logo-oostbrabant.be

* TARIEVEN CGG VBO: 

• coaching, consult, intervisie
• sector 1: 25 euro per uur   
• sector 2: 70 euro per uur

• vorming
• sector 1: 50 euro per uur, 150 euro per dagdeel, 250 euro per dag
• sector 2: 100 euro per uur, 250 euro per dagdeel, 500 euro per dag

(*)  sector 1: bijzondere jeugdzorg, onderwijs, gezondheid, welzijn, justitie, sociale economie
     sector 2: arbeid, koepelorganisaties, gemeenten, gezondheid, bedrijven 
(**)  exclusief vervoersonkosten (cf. wettelijke vervoersvergoeding: 0,3412 euro per kilometer) en kopiekosten (0,10 

euro per bladzijde); tarieven zijn bespreekbaar voor specifieke situaties


