
Bereik meer publiek dankzij
UiTdatabank en de 

Gezonde Kempen agenda



Wat is UiTdatabank?



Wat is UiTdatabank?
UiTdatabank is een databank die jaarlijks meer dan 215.000 evenementen
verzamelt.

Deze evenementen worden ingevoerd door 28.000 organisatoren en gepubliceerd
op meer dan 500 online kalenders op verscheidene websites.

Voorbeelden zijn de verschillende UiT agenda’s actief bij steden of gemeenten en
partners zoals UiTinHasselt, UiTinvlaanderen.be, UiTmetvlieg.be. Er zijn in totaal
meer dan 500 agenda’s verbonden aan UiTdatabank.



UiTdatabank vs UiTdatabank.be
UiTdatabank.be is het toegangsportaal voor organisatoren naar de UiTdatabank.

Via de UiTdatabank worden verschillende UiTagenda’s voorzien met activiteiten.

Vanaf nu is Gezonde 
Kempen ook verbonden 

aan de activiteiten 
beschikbaar in 
UiTdatabank.



De voordelen van
UiTdatabank?



Voordelen
Multichannel communicatie: Eenmaal je als organisator een evenement hebt
ingevoerd, dan wordt deze activiteit gericht kenbaar gemaakt via de meer dan 500 
UiTagenda’s.

Publicatie naar specifieke doelgroepen: Bijvoorbeeld evenementen bedoeld
voor kinderen tem 12 jaar worden automatisch voorzien met een Vlieg logo op 
verschillende online agenda’s, maar ook gepubliceerd op UiTmetvlieg.be.

UiTdatabank ondersteuning: UiTdatabank wordt permanent en operationeel
ondersteund door publiq vzw.

https://www.publiq.be/nl/wat-we-doen


Welke activiteiten?
UiTdatabank.be



Welke activiteiten mogen wel ingevoerd?
Cultuur- en vrijetijdsaanbod dat voor iedereen toegankelijk is.

● Podiumvoorstellingen
● Expo’s 
● Jaarmarkten
● Concert, lezing, cursus, sport activiteit, eetfestijn...

Specifiek voor Gezonde Kempen activiteiten, enkel

● Activiteiten rond preventie, welzijn, zorg en gezondheid
● Die plaatsvinden in de regio Kempen



Welke activiteiten mogen niet ingevoerd worden?
In UiTdatabank geen activiteiten

● Niet-publieke activiteiten of activiteiten bedoeld in leden verband.
● Commercieel aanbod
● Zoekertjes of advertenties, restaurants, bars, hotels
● Religieus aanbod
● Politiek aanbod

Specifiek voor Gezonde Kempen activiteiten, geen

● Activiteiten zonder afbeelding. Een activiteit met een afbeelding heeft visueel meer impact. Vind je niet meteen een
goede foto, check gratis fotodatabanken zoals www.pexels.com of www.unsplash.com of vraag hulp aan je 
communicatiedienst. 

● Activiteiten die doorgaan buiten de Kempen.
● Activiteiten buiten de thema’s zorg, preventie, welzijn of gezondheid.

http://www.pexels.com/
http://www.unsplash.com/


Een activiteit invoeren
via UiTdatabank



Aanmelden via de UiTdatabank.be webapplicatie

Surf naar UiTdatabank.be

Indien je nog geen account (UiTiD*) hebt, maak je een nieuwe account (UiTiD*) aan. Je meldt je aan via je 
account (UiTiD*) op UiTdatabank.be en je komt in het basisvenster.

*Tip: Je persoonlijk UiTid kan ook gebruikt worden voor de verschillende producten en diensten van publiq vzw zoals UiTinvlaanderen.be, UiTPAS en 
MuseumPassMusées.



Overzicht UiTdatabank.be

1. Home: overzicht van reeds ingevoerde evenementen (al dan niet 
gepubliceerd)

2. Invoeren: Als organisator van een evenement kan je via invoeren het 
evenement publiceren

3. Zoeken: zoekfunctie voor evenementen in UiTdatabank.



Een evenement invoeren
1. Kies voor invoeren



Een evenement invoeren in UiTdatabank.be
Vul in een 5 stappen aan

1. STAP 1: Voer hier het overeenstemmende thema in.
2. STAP 2: Voer hier de dag en het tijdstip in.
3. STAP 3: Geef de locatie mee.
4. STAP 4: Geef een sprekende en duidelijke titel aan je evenement.
5. STAP 5: Laat je evenement extra opvallen. Geef een beschrijving, leeftijd, organisatie, prijs, contact & 

reservatie mee indien relevant.



Een evenement meteen of later publiceren 
Publicatie van een evenement

1. Een evenement kan onmiddellijk, na invoer, gepubliceerd worden via de knop ‘meteen 
publiceren’.

2. Een evenement kan ook bewaard worden om later gepubliceerd te worden. Een overzicht 
van jouw gepubliceerde, niet gepubliceerde of verlopen evenementen vind je steeds terug 
via de knop ‘Home’.

3. Kies steeds voor een sprekende titel, goede beschrijving en een mooi beeld (let op de 
copyright voorwaarden). Dit maakt jouw evenement aantrekkelijker.



Een niet gepubliceerd evenement terugvinden
Op UiTdatabank.be kan dat via HOME



Een gepubliceerd evenement terugvinden
Op UiTdatabank.be via HOME (geen aanduiding = activiteit is gepubliceerd)



Een evenement bewerken
Via bewerken onder ‘Mijn activiteiten en locaties’. Een evenement kan steeds 
bewerkt worden, ook al is dit evenement reeds gepubliceerd.



Een activiteit publiceren op 
Gezondekempen.be

via UiTdatabank.be



Het toe te passen label is gezondekempen
Klik na invoer op het evenement



Label het evenement met Gezondekempen
Vul het evenement aan met het label

Gezondekempen



Label is toegepast op het evenement
Eens uitgegrijsd, dan is het label toegepast op het evenement en verschijnt het in de agenda van 
Gezonde Kempen.



Na labeling, geen publicatie meer nodig
Je evenement komt automatisch in de agenda van gezondekempen.be/agenda



Vragen over de
Gezonde Kempen agenda?

Contacteer Evy van Logo Kempen
evy@logokempen.be



Algemene UiTdatabank 
vragen

Contacteer publiq via
vragen@UiTdatabank.be
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