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Inleiding

In deze handleiding vind je informatie over de nieuwe website van AGENDA Plus. De 
informatie is onderverdeel in twee hoofdstukken: de website raadplegen en informatie 
doorgeven.

Raadplegen
Activiteiten zoeken (agenda)
Advertentietarieven
AGENDA Plus in pdf-formaat (online archief)
Verdeelpunten

Doorgeven
Activiteiten (agenda)
Publiciteit (upload-pagina)
Zoekertjes 
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Raadplegen

Activiteiten zoeken
Je kan op de website van AGENDA Plus snel zoeken en 
geavanceerd zoeken.

Snel zoeken doe je door rechts bovenaan een trefwoord in te geven, bv. “dans” of 
“yoga”. Als je op de Enter-toets drukt, krijg je een overzicht van alle activiteiten, 
artikels, zoekertjes en organisatoren die dit trefwoord in hun titel of omschrijving 
hebben.



Op het scherm geavanceerd zoeken kan je bv. zoeken naar 
activiteiten die plaatsvinden in een bepaalde periode of provincie • 
organisatoren in een bepaalde rubriek (bv. Opstellingen)• 



Advertentietarieven
De tarieven vind je onder Professioneel > Tarieven. De mediakit kan je downloaden 
van de download-pagina: Professioneel > Downloadpagina.

AGENDA Plus in pdf-formaat (online archief)
Alle uitgaven van de Nederlandstalige AGENDA Plus vind je op het tabblad Overzicht.

Verdeelpunten
Een lijst met verdeelpunten in pdf-formaat vind je op de download-pagina:
Professioneel > Downloadpagina. Je kan zoeken naar verdeelpunten op basis van een 
postcode op Professioneel > Verdeelpunten.

Doorgeven
Inleiding
Organisatoren van activiteiten kunnen tot 4 activiteiten per maand aankondigen in 
AGENDA Plus. Alle activiteiten lopen steeds van de 10de van de maand van verschijning 
tot de 9de van de maand erop en zijn bedoeld voor groepen.

In principe kunnen alleen activiteiten die zijn doorgegeven via onze website worden 
gepubliceerd. Je kan betalen voor een publicatiegarantie: als je betaalt, ben je zeker 
dat je activiteiten (max. 4 per editie) in de papieren versie zullen verschijnen. Alle 
activiteiten worden sowieso gratis op de website geplaatst. 
Info: www.agendaplus.be/publicatiegarantie

Account aanmaken
De website van AGENDA Plus is interactief. Na het ingeven van een activiteit kan je 
controleren of alles juist is en eventueel correcties aanbrengen, zolang de activiteit niet 
is gevalideerd door AGENDA Plus. Alle activiteiten die je doorgeeft, zullen ook online 
beschikbaar zijn. Om dit alles te kunnen realiseren, moet je een account aanmaken 
op onze website. Een account kan je aanmaken door op het tabblad Professioneel te 
klikken op Uw account aanmaken. Je zal een e-mail ontvangen met een link om deze 
te activeren.



Activiteiten doorgeven

Nadat je een account hebt aangemaakt, kan je activiteiten doorgeven. Activiteiten in 
AGENDA Plus moeten informatief zijn. De kostprijs van de activiteit mag niet worden 
vermeld, noch het woordje “gratis”.

Activiteiten worden best doorgegeven vóór de 10de van de maand voor de AGENDA 
Plus van de maand erop (met activiteitenagenda van de 10de tot de 9de v/d maand). 
AGENDA Plus verschijnt niet in augustus en januari.

Van dag tot dag en de rubrieksagenda

Professioneel > Mijn activiteiten

Klik op Nieuwe activiteit.

Aandachtspunten bij het ingeven van nieuwe activiteiten

Omschrijving
De omschrijving van een activiteit mag max. 150 tekens lang zijn. De redactie houdt 
zich het recht voor om deze te wijzigen, zowel taalkundig als inhoudelijk.

Type
Voordrachten worden in de «agenda van dag tot dag» gepubliceerd en staan per 
provincie. Cursussen, workshops en opleidingen komen in de «agenda» en staan per 
rubriek.

Opendeurdagen, tentoonstellingen en concerten mag je ingeven als type 
Voordrachten.

Rubriek
Elke activiteit is gekoppeld aan een bepaalde rubriek. Uit het uitklapmenu kan je een 
hoofd- en een subrubriek kiezen. Op de volgende pagina vind je een handig overzicht; 
je kan het nummer van de rubriek intypen.



1

I. LEVENSCYCLUSSEN
1100 Geboorte: verenigingen
1110 Geboortebegeleiding
1111 Holistische verloskunde
1112 Haptonomie 
1113 Prenatale zang
1115 Massage voor baby’s en zwangere vrouwen
1120 Anders bevallen: verenigingen & locaties
1121 Thuisbevallen: vroedvrouwen
1122 Waterbevallingen
1130 Natuurlijke contraceptie: verenigingen & producten
1140 Geboorte: benodigdheden & producten
1200 Kinderjaren: verenigingen
1210 Ontplooiing en gezondheid van het kind
1220 Opvoeding & pedagogische alternatieven
1230 Kinderen: vrije tijd & knutselateliers
1240 Kinderen: begeleiding & hulpverlening
1300 Adolescentie: verenigingen
1310 Adolescentie: begeleiding & hulpverlening
1400 Partners: verenigingen
1410 Planning & bemiddeling
1500 Senioren: verenigingen en diensten
1600 Hulpverlening
1610 Bemiddeling & conflicthantering
1700 Stervensbegeleiding
II.  ALTERNATIEVE GENEESKUNDE
 & NATUURLIJKE GENEESWIJZEN
2100 Alternatieve geneeskunde
2110 Homeopatische huisartsen
2111 Homeopatische huidartsen
2112 Homeopatische tandartsen
2113 Homeopatische kinderartsen
2114 Homeopatische neus-keel-oorarts
2115 Homeopatische dierenartsen
2116 Homeopatische apotheken
2117 Homeopatische oogartsen
2118 Homeopathie: centra & scholen
2119 Homeopatische laboratoria
2120 Osteopaten: leden GNRPO 
2121 Osteopaten: andere
2122 Osteopatie: centra & scholen
2130 Chiropraxie
2140 Acupuncturisten: geneesheren (BVGA)
2142 Acupuncturisten: andere
2143 Acupunctuur: centra & scholen
2150 Chinese geneeskunde
2160 Antroposofische geneeskunde
2170 Micro-kinesitherapie
2180 Craniosacrale therapie
2200 Natuurlijke geneeswijzen
2201 Aromatherapie
2202 Irisdiagnostiek
2203 Naturopathie
2204 Reflexologie
2205 Lymfedrainage
2206 Fytotherapie
2207 Auriculatherapie
2208 Magnetisme
2209 Kleur- en lichttherapie
2210 Behandeling van spier- en gewrichtspijnen
2211 Psychopedagogisch lichaamswerk / bindweefseltherapie
2212 Olfactotherapie
2213 Lithotherapie
2214 Magneettherapie
2215 Darmtherapie
2216 Nutritherapie
2217 Vastenkuren en onthouding
2218 Bachbloesems
2219 Verbeteren van gezichtsvermogen / oftalmologie
2221 Alexandertechniek
2222 Ayurveda
2223 Cellulaire analyse en reïnformatie
2250 Natuurgerichte gezondheidszorg
III. PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
 & ONTPLOOIINGSTHERAPIE
3050 Persoonlijke ontwikkeling
3100 Centra voor voordrachten & workshops
3150 Huren van zalen voor voordrachten en workshops 
3200 Psychotherapie: verenigingen & therapeuten
3201 Gestalttherapie
3202 Transactionele analyse
3203 Transpersoonlijke psychologie
3204 Jungiaanse psychoanalyse
3205 Neurolinguïstisch programmeren: NLP
3206 Hypnose
3207 Relatietherapie
3210 Analyse van lichamelijke symptomen
3211 Bio-energetische analyse
3213 Oplossingsgerichte cognitieve therapie
3214 Spirituele psychoterapie van mens en wereld
3215 Traumabehandeling
3216 Daseinsanalyse
3218 Opstellingen
3219 Coaching
3220 Symboliek
3221 Seksuologie
3222 Persoonlijkheid & menselijke relaties
3223 Emotioneel lichaamswerk
3225 Geïntegreerd psychotherapeutisch lichaamswerk
3228 Voedingstherapie
3231 Assertiviteit

3232 Orthotherapie
3250 Psychotherapie
3300 Psychotherapeutisch en energetisch lichaamswerk: 
   verenigingen & therapeuten
3301 Relaxatie
3302 Therapeutische massages
3303 Reiki
3304 Innerlijke dialoog
3305 Rebirthing
3306 Tantra
3308 Kinesiologie
3309 Shiatsu
3310 Energetica
3311 Metamorfosetechnieken
3313 Do-In
3314 Sofrologie
3315 Eutonie
3316 Watsu
3317 Stressbehandeling en -beheersing
3318 Bio-energie
3319 Droomduiding
3320 Regressietherapie
3321 Somatotherapie
3322 Muziektherapie & klankenbehandeling
3323 Yoga
3324 Meditatie
3325 Tai-Chi-Chuan
3326 Qigong
3327 Zen
3328 Sjamanisme
3329 Dance yourSelf®
3331 Aqua Wellness / waterbehandelingen
3332 Krijgskunsten
3334 Holotropisch ademen
3335 Biodanza®
3336 Audio-psycho-fonologie
3338 Bijna-doodervaringen
3340 Kinomichi®
3343 Relooking
3344 The Work of Byron Katie®
3345 Posturale integratie
3346 Stretching
3347 Ademhaling - Transformational Breathing®
3348 Healing
3349 Enneagram
3350 Emotional Freedom Techniques
3352 Aura’s en chakra’s
3353 Vrouwelijkheid-mannelijkheid
3354 Quantum Touch®
3355 Mindfulness
3356 HSP
3360 Bodytalk
3362 Universal White Time Healing
3363 The Journey
3364 Neuro-training
3400 Spiritualiteit
3401 Spiritualiteit: verenigingen
3410 Spirituele tradities
3420 Esoterische stromingen
3440 Bedevaarten en pelgrimstochten
3450 De dood en erna
3460 Engelen en gidsen
3470 Wetenschap en spiritualiteit
3480 Spirituele praktijken
3500 Verklarende wetenschappen
3501 Astrologie
3502 Numerologie
3503 Tarot
3504 Symbolisme
3505 Grafologie
3506 Morfopsychologie
3507 I-Tjing
3508 Radiësthesie
3509 Droombeleving en verklaringen
3510 Mediums en channeling
3520 Tenen lezen
3600 Creatieve expressie
3601 Dans
3602 Muziek
3603 Zang & stem
3604 Theater
3605 Verhalen & geschreven werken
3606 Tekenen & schilderen
3607 Vormen & beeldhouwen
3608 Creatieve expressie: andere
3700 Communicatiemethoden 
3701 Geweldloos communiceren
3704 Esperanto
3705 Communicatie met dieren
3800 Filosofie
IV.  NATUURVOEDING
4100 Natuurvoeding & voedingssupplementen:  

 producenten en verdelers
4101 Natuurvoeding & biologische voeding: handelaars
  en kleinhandelaars
4102 Biologische landbouw & controle-organismen  
4103 Markten & traiteurs
4104 Restaurants & gastentafels
4105 Kruidenwinkels
4106 Bio-dynamische landbouw

4107 Natuurvoeding
4108 Vegetarisme
4120 Groentenabonnementen
4130 Natuurlijke dranken
4131 Biologische wijn

V. WELLNESS-PRODUCTEN EN
   -DIENSTEN (NON-FOOD)
5100 Natuurproducten: producenten & verdelers
5110 Natuurlijk en ergonomisch meubilair
5112 Natuurlijk beddengoed
5120 Wellness-producten & nevenproducten
5121 Massagetafels & benodigdheden
5122 Bloemen- en mineralenelixers
5123 Essentiële oliën
5124 Ionisatoren
5125 Meditatiebankjes & Zafus
5126 Kristallen & mineralen
5127 Natuurlijke wierook
5130 Natuurlijk schoeisel en kledij
5140 Bureelbenodigdheden & kringlooppapier
5150 Natuurlijke schoonheidsproducten: producenten & verdelers 
5151 Natuurlijke schoonheidsproducten: kleinhandelaars
5152 Haarkappers
5200 Wellness-centra
5300 Alternatieve boekenwinkels 
5350 Esoterische winkels
5400 Uitgeverijen, verdelers & communicatie
5500 Organisatoren: congressen & beurzen
5550 Organisatoren: voordrachten & workshops
5600 Kunst in dienst van het welzijn
5650 Wellness-diensten: andere
5651  Immobiliën anders bekeken

VI. GEZOND WONEN - ECOLOGISCHE
     PRODUCTEN - HERNIEUWBARE
     ENERGIE 
6100 Ecologisch & biologisch bouwen: verenigingen
6110 Ecologisch & biologisch bouwen: architecten &
  consulenten
6120 Ecologisch & biologisch bouwen: aannemers & bouw-
  meesters
6130 Ecologisch & biologisch bouwen: andere
6200 Bodemsanering & omgevingsreiniging
6210 Geobiologie
6220 Feng Shui
6230 Regeneratoren & zuiveringstoestellen van lucht en water
6240 Zuiveren & beschermen: producten & diensten
6300 Natuurlijke en gezonde materialen: producenten &
  verdelers
6310 Natuurlijke en gezonde materialen: kleinhandelaars
6311 Geluids- en thermische isolatie
6312 Bio-elektriciteit
6313 Natuurlijke verven & aanverwanten
6314 Niet-behandeld hout
6315 Verwarming
6320 Natuurlijke en gezonde stoffen: andere
6400 Hernieuwbare energie
6401 Zonne-energie
6402 Windenergie
6403 Hydraulische energie
6404 Biogas
6405 Biomassa / hernieuwbare energiebronnen
6406 Vrije energie 
6500 Huishoudelijke onderhoudsproducten
6600 Gemeenschappelijk wonen 

VII. MILIEU & MILIEUVRIENDELIJKE 
 VRIJETIJDSBESTEDING

7100 Ecologie, milieu en natuurbehoud: verenigingen
7200 Relaxatiereizen
7250 Naturisme
7300 Natuurlijk tuinieren
7310 Natuurlijk tuinieren: producten & diensten
7320 Natuurlijk tuinieren: boomkwekerijen & biologische zaden

VIII. DUURZAME ONTWIKKELING
8100 Alternatieve economie: verenigingen & netwerken
8110 Ethisch bankieren
8200 Eco-verbruik: verenigingen & netwerken
8210 Gemeenschappelijke aankopen
8220 Eerlijke handel
8300 Verantwoordelijk burgerschap
8400 Ecotoerisme 
8500 Duurzame ontwikkeling: andere

IX. NIEUWE PARADIGMA’S
9100 Enigma’s en mysteries
9200 Randwetenschappen
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Datums
Klik op Toevoegen om een datum toe te voegen. Op een apart schermpje kan je de 
datums van je activiteit nu beheren.

1 datum ingeven
Geef de datum op in het bovenste tekstveld in het formaat dd/mm/jjj OF klik op het 
kalndertje om een datum te selecteren. Klik op Toevoegen. De datum wordt onderaan 
vermeld. Rechts wordt vermeld in welke uitgave van de papieren versie je activiteit 
zal verschijnen. Heb je je vergist, klik dan op het rode kruisje en kies een andere 
datum. Als je klaar bent, klik dan op Bevestig en sluit het venster.



Meer dan 1 datum ingeven
Er zijn verschillende manieren om meerdere datums in te geven. Afhankelijk van je 
keuze, zal een activiteit verschijnen in één of meerdere uitgaven van de papieren 
versie van AGENDA Plus.

Van... tot
Als een activiteit loopt van een bepaalde datum tot een volgende datum, dan kan je 
deze ingeven in het tweede tekstveld. Hieronder een voorbeeld van een activiteit die 
loopt van 9 tot 11 april. Deze activiteit zal verschijnen in de AGENDA Plus van maart, 
maar niet in deze van april, omdat het om een activiteit gaat die start in de periode 
van het maartnummer (AGENDA Plus 12 - van 10/03 tot 09/04).



EN / OF
Nadat je een eerste datum hebt opgegeven, kan je er nog andere toevoegen via 
het bovenste tekstveld. Je zal merken dat na het invoeren van 1 datum, voor het 
tekstveld de mogelijkheid wordt geboden om EN of OF te kiezen.

Er is een belangrijk verschil tussen de operatoren EN en OF. Als je een tweede datum 
opgeeft en je maakt gebruik van EN, dan wordt ervan uitgegaan dat het om een 
activiteit gaat waarbij het niet mogelijk is om later in te stappen (bv. een cursus). 
Ook al voeg je datums toe over verschillende maanden, zal voor de publicatie in de 
papieren AGENDA Plus alleen rekening gehouden worden met de begindatum van de 
activiteit. Kies je voor OF, dan wordt ervan uitgegaan dat het mogelijk is om nadien 
nog in te stappen (bv. yogalessen of meditatie die elke week plaatsvinden).



Uren
Belangrijk: kies het juiste uurformaat (uu:mm). Er zal een pop-upvenster verschijnen 
om je hiervan te verwittigen. 

Goedkeuring
Alle activiteiten die worden doorgegeven, moeten worden goedgekeurd door AGENDA 
Plus. Zolang een activiteit niet is goedgekeurd, kan je ze aanpassen. Klik hiervoor op 
het pictogram “Bewerken”. Een goedgekeurde activiteit kan je raadplegen door op het 
pictogram “Bekijken te klikken”.

Nieuwe activiteit ingeven op basis van een bestaande
Om tijd te winnen, kan je je voor de ingave van activiteiten baseren op een eeder 
ingegeven activiteit. Klik op het pictogram “Dupliceren” om de gegevens van een 
bepaalde activiteit te kopiëren. Klik hierna op het pictogram “Bewerken” om je 
activiteit af te werken.

Helpdesk
Als je problemen ondervindt met het aanmaken van een account of het doorgeven 
van activiteiten, neem dan contact op, hetzij via e-mail contact@agendaplus.be , 
hetzij via telefoon 0497 549 615.



Publiciteit
E-mail is geen ideaal medium om grote bestanden mee te versturen. Maak bij 
voorkeur gebruik van het upload-formulier op onze website. Je kan tot 15 MB 
opsturen via dit formulier. We worden via e-mail verwittigd als er nieuw materiaal is 
toegekomen.

Professioneel > Upload-formulier

Zoekertjes
Alleen groepsactiviteiten kan je gratis aankondigen in AGENDA Plus. Voor andere 
aankondigingen kan je een betalend zoekertje plaatsen.

Via een interactief formulier kan je je zoekertje aan ons doorsturen. Op dit formulier 
wordt de prijs van een zoekertje voor je berekend. Zoekertjes moeten betaald worden 
voor publicatie. Het is niet mogelijk om zoekertjes te beheren na ingave, zoals dit wel 
het geval is voor de activiteiten.

Professioneel > Zoekertjes








