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Tel jij samen met ons af naar 1 oktober? Vanaf dan zetten we het belang van een 
goede geestelijke gezondheid extra in de kijker! Dit jaar is het een bijzondere editie: 
sinds enkele maanden bepaalt COVID-19 ons dagelijkse leven. De invloed van dit 
virus op ons mentaal welbevinden is enorm: het spreekt iedereens veerkracht aan. 
De slogan ‘Samen Veerkrachtig’ is dus meer dan ooit op zijn plaats. Dit jaar willen 
we het woord ‘samen’ in onze slogan extra benadrukken. We zetten verbinding en 
ontmoeting centraal. Want: verbonden zijn met anderen is essentieel om je goed in 
je vel te voelen. 

Net als vorige jaren nodigen we iedereen uit om tussen 1 en 10 oktober een kleine 
of grote (online) actie te organiseren voor inwoners, bezoekers, werknemers, 
leerlingen … die veerkracht in de kijker zet, vanuit de verbondenheid met andere 
mensen. Veerkracht is dat wat je nodig hebt om je goed in je vel te blijven voelen, 
ondanks een tegenslag of dip, en daar misschien zelfs sterker uit te komen. Maar 
soms is het gewoon écht te veel en zit je erdoor. Niet erg. Het kan helemaal 
geen kwaad om de boel even te laten waaien. Misschien is er wel iemand bij wie 
je terechtkan? Samen kan je meer dan alleen. Leunen op andere mensen om op 
adem te komen en misschien te kiezen om het voortaan anders te doen. Ook dat is 
veerkracht.

Deze gids inspireert en helpt je om zelf aan de slag te gaan tijdens de 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid. Je staat er dus niet alleen voor! 
Doe bijvoorbeeld mee aan de actie ‘Spreuken in het straatbeeld’. Of kies voor een 
andere actie (of zelfs meerdere). Elke actie die je organiseert, is een stap in de goede 
richting! 

Heb je, na het lezen van deze inspiratiegids, interesse om tijdens, voor of na de 
10-daagse van de Geestelijke Gezondheid aan de slag te gaan? Neem dan contact op 
met Logo-Waasland vzw via eva.van.maele@logowaasland.be. Wij helpen je graag met 
tips en ondersteuning.  

Wist je dat je écht een verschil kan maken door acties structureel te verankeren in je 
werking of aanbod? Dan ontwikkel je best een algemeen preventief gezondheidsbeleid; 
zo vergroot je je draagvlak. Maak voor de koppeling tussen acties en beleid gebruik 
van de beleidsinstrumenten van Gezonde Gemeente (lokale besturen),  Gezonde 
School (voor onderwijsinstellingen), of Gezond Werken (ondernemingen) en maak van 
mentaal welbevinden een speerpunt. Of ga aan de slag met de materialen van Gezonde 
Publieke Ruimte. Logo-Waasland helpt je op weg om er een succesverhaal van te 
maken.

1. De 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid 

mailto:eva.van.maele%40logowaasland.be?subject=
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/beleid-maken
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/gezondheidsbeleid-op-school
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/gezondheidsbeleid-op-school
https://www.gezondleven.be/settings/gezond-werken/gezondheidsbeleid-werk
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte
http://www.logowaasland.be
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In 2019 deden heel wat lokale besturen en organisaties mee aan de actie ‘Spreuken 
in het straatbeeld’. Het was een groot succes. En op algemeen verzoek herhalen we 
deze actie daarom dit jaar, maar met nieuwe spreuken! 

Verras opnieuw mensen met fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen, 
quotes om even bij stil te staan. Vooraankondiging is niet nodig. De verrassing doet 
het werk! Met de spreukenactie willen we niet alleen een glimlach op het gezicht 
van mensen toveren, maar tegelijkertijd mensen doen nadenken over hun geestelijke 
gezondheid en het belang van sociale verbondenheid daarbij.

Waar spreuken voorzien? Je kan spreuken aanbrengen op ramen van openbare 
gebouwen, zoals het gemeentehuis, de bibliotheek of de sporthal. Maar ook 
welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, woonzorgcentra, scholen, handelaren en vrije 
beroepen kunnen meedoen. En waarom geen spreuken verspreiden via digitale 
kanalen: digitale infoborden, ledverlichting of zelfs socialemediakanalen! Stimuleer 
inwoners uit jouw gemeente, leden van jouw organisatie, werknemers … om bij hen thuis 
een spreuk op het raam van hun woning te schrijven of een affiche op te hangen.

Tip! Stem de inhoud van de spreuken af op het type locatie. 

Voorbeelden:

• School:           
‘Leren is verdwalen en daarna de weg nog weten ... Of de weg durven vragen.’ 

• Apotheker:          
‘Het beste medicijn, is drie keer daags een complimentje.’  

• Sporthal:           
‘Winnen doe je met z’n allen.’

• Tijdens een lockdown:          
“Ik zie u even niet, maar nog altijd even graag.”

• Aan het raam:          
“Hey buurman!” of “Hey buurvrouw!”

• Bibliotheek:          
“Geluk neemt nooit af als je het deelt.”

Zet onder elke spreuk #samenveerkrachtig. #samenveerkrachtig verwijst naar de rode 
draad van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid en naar 
www.samenveerkrachtig.be waar een overzicht staat van alle geplande acties in heel 
Vlaanderen tijdens de 10-daagse.

Wegens succes herhaald: 
‘Spreuken in het 
straatbeeld’

http://www.samenveerkrachtig.be
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Wat heb je nodig?

• Ramen of winkeletalages van jouw organisatie, handelaren, dienstencentra,  
scholen, bibliotheek, sporthal, zwembad, gemeentehuis, OCMW ...

• Krijtstiften of raamaffiches

• Vrijwilligers die spreuken willen schrijven of affiches willen ophangen. Doe hiervoor 
een oproep binnen jouw organisatie of werk samen met een (teken)school.

Meteen starten?

Contacteer Logo-Waasland. Wij helpen je graag verder met:

• communicatietools, zoals een voorbeeldbrief om de actie bekend te maken bij  o.a. 
handelaren, (pers)artikels en socialemediaberichten;

• inspiratie voor leuke en mooie spreuken

• de aankoop van krijtstiften via een groepsaankoop. Meedoen kan via dit online 
bestelformulier. Kostprijs voor een pakket van 5 krijtstiften is 25 euro.

We kozen dit jaar uiteraard voor spreuken die inspelen op ontmoeting en verbinding, 
zoals ‘Luisteren kan zoveel zeggen.’, ‘Ik zie je zo graag zwaaien.’ en ‘We kunnen niet 
iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.’. Heb je zelf iets in gedachten? 

Ga aan de slag met de campagneaffiches! 

© Photography Paul D’Eer, 2018

Vraag ze aan via het online bestelformulier. 

http://www.logowaasland.be
https://forms.gle/WEy4Z3ExDfUrLTSr7
https://forms.gle/WEy4Z3ExDfUrLTSr7
https://forms.gle/rNNDbA3YLgxtxvXB9
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Hoe gebruik je deze gids?

Deze gids inspireert je om zelf een (online) actie rond  ontmoeting en verbinding op te 
zetten tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. De gids werd opgemaakt 
in mei 2020. Het is moeilijk te voorspellen of de maatregelen om de COVID-19-crisis te 
bestrijden in oktober nog altijd zullen gelden, en wat deze maatregelen dan concreet 
zullen zijn. Maar geen nood! Deze gids bevat heel wat acties die ‘corona-proof’ zijn en 
de ‘social distancing’-maatregelen respecteren. Bij een aantal acties vragen we om de 
geldende maatregelen extra goed te checken. Die acties zijn minder makkelijk uit te 
voeren  als de afstand van anderhalve meter behouden moet worden. 

Je herkent de coronamaatregelen aan het volgende beeld:

Je vindt inspirerende acties die zich richten naar de algemene bevolking (p 8), of meer 
specifiek naar jongeren (p 39), ouderen (p 46), mensen in maatschappelijk kwetsbare 
posities (p 52) of werknemers  (p 56). Sommige acties zijn uiteraard inzetbaar voor 
meerdere doelgroepen. Ook op de website www.samenveerkrachtig.be/organiseer-
mee/aan-de-slag vind je ook enkele interviews en goede praktijken.

Na de inspirerende acties lees je hoe je jouw activiteit bekend kan maken en welke 
campagnematerialen (zie p. 61) je kan inzetten.  

In de bijlage (p 66) geven we extra aandacht aan hoe je mensen in kwetsbare situaties 
kan bereiken met jouw activiteit. Want geestelijke gezondheid is voor elk van ons 
superbelangrijk.  

http://www.samenveerkrachtig.be/organiseer-mee/aan-de-slag
http://www.samenveerkrachtig.be/organiseer-mee/aan-de-slag
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Wat als … we allemaal dezelfde taal zouden spreken?

Honger naar meer? 

Neen, geen Nederlands of Frans. We hebben het 
over het belang van één campagnebeeld, één 
slogan en een goede uitleg over het waarom van 
de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Een 
overzicht van alle campagnematerialen vind je op 
pagina 61

Vraag de communicatietoolkit op bij Logo-
Waasland via het online bestelformulier voor 
een overzicht van artikels en berichten die je kan 
gebruiken om jouw actie bekend te maken via 
(sociale) media. 

Nog niet helemaal gevonden wat je zocht?   
Contacteer ons en we denken graag met je na.

Logo-Waasland vzw
eva.van.maele@logowaasland.be
03 766 87 78

https://forms.gle/WEy4Z3ExDfUrLTSr7
mailto:eva.van.maele%40logowaasland.be?subject=
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2. INSPIRENDE ACTIES ROND 
ONTMOETING EN VERBINDING 

versterk elkaars veerkracht
Op zoek naar inspirerende acties waarbij je iedereen op weg zet naar meer ontmoeting 
en verbinding? Dan ben je hier op de juiste plaats! 

Breng leven in de brouwerij straat      Een luisterend oor         

De babbelstoel      Burenhulp        Samen bewegen     

Leuk je te ontmoeten      Lokale helden in de kijker       

Kwartiermaken         Radio maken        Samen zingen     

Samen quizzen     Verbindende uitdagingen     Storytelling     

Buddywerking     Brood bakken    Creatief talent helpt   

Delen is vermenigvuldigen   

 Workshops rond geestelijke gezondheid

Daarnaast is er nog de actie ‘Spreuken in het straatbeeld’ die in heel Vlaanderen 
loopt. Een fijnzinnige campagne - met bijhorend campagnemateriaal - die speciaal werd 
gemaakt voor de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Bekijk die zeker ook eens! 

De volgende 18 acties voor het algemene publiek komen aan bod: 
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• Kies een ‘gedreven straatverantwoordelijke’ of een 
ambassadeur die het project écht doet slagen.

• Voorzie genoeg tijd om mensen warm te maken   
(tot 3 weken). 

• Ook de raamaffiches waarop spreuken rond 
ontmoeting en verbinding staan van de actie 
‘Spreuken in het straatbeeld’ (zie p. 4) kan je 
gebruiken om de straat tot leven te wekken. Er is 
één blanco-affiche die je zelf kan invullen met een 
boodschap naar keuze. 

1. breng leven in de
    brouwerij straat

Tip(s)

gluren bij de buren:

• De toolkit MIOS – Museum In Onze Straat – helpt lokale 
gemeenschappen om op een laagdrempelige wijze de sociale 
cohesie op straatniveau te stimuleren. Mensen kunnen hun 
ramen omtoveren tot een museumvitrine waarin ze een typerend 
of creatief element uit hun dagelijkse leven delen met de buurt. 
Dankzij deze kleine, persoonlijke straatmusea leren buren elkaar 
beter kennen. Het zijn ideale ijsbrekers om gesprekken aan te 
gaan en vervolgens in contact met elkaar te blijven.

• Wijkcentrum De Kring in Eeklo organiseerde een 
gedichtenwandeling waarbij er gedichten werden gemaakt  
door patiënten van het wijkcentrum en burgers de wandeling 
konden doen. Meer info: jörg@wijkcentrumdekring.be

• Tijdens de coronaperiode organiseerde Kuurne een 
gelukswandeling. De wandeling liep langs de etalages van 
scholen, handelaars … waar superpositieve spreuken hingen. In 
de spreuken zaten enkele rode letters verwerkt: die vormden 
een rode draad voor een wedstrijd waarmee een bon bij lokale 
handelaars te winnen viel.

Schud je straat wakker met creatieve projecten die een swung geven aan het alledaagse buurtleven. 
Deze kleine acties, vaak door burgers gedragen, creëren meer sociale verbondenheid en zorgen ervoor 
dat bewoners van dezelfde straat elkaar beter leren kennen. 

http://www.mios.be
mailto:j%C3%B6rg%40wijkcentrumdekring.be?subject=
https://www.kuurne.be/uittips
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• In Zeebrugge krijgen de straten een hartverwarmende 
straatnaam, zoals de Dikkeduimstraat of de Knuffellaan. Die 
moeten mensen die heel even buiten komen een warm en 
positief gevoel geven. De buurtambassadeurs zorgen ervoor dat 
de bordjes opgekleefd worden. Zo willen ze van de nood een 
deugd maken, en het onderling sociaal contact bij straatgenoten 
bevorderen.

• Ook in Zeebrugge krijgen alle inwoners, tijdens corona, een 
affiche met de opdruk ‘Ik mis…/ik trek me op aan …’. Bewoners 
kunnen er zelf iets op invullen en de affiches aan hun raam 
hangen. Buren leren elkaar zo beter kennen, wat de sociale 
interactie bevordert. Voor buurtwerkers is deze info belangrijk. 

• In verschillende gemeentes worden, in coronatijden, stoepen 
en rustige doodlopende straten volgeschreven met positieve 
spreuken en boodschappen in krijt. In andere gemeentes zie je 
overal raamtekeningen met krijtstift. 

• In Willebroek aperitieft de hele straat op hetzelfde uur, zelfs 
met een streepje muziek. Ze toosten samen, vanop afstand, 
elk in hun eigen voortuin. Geef als gemeente/stad tips voor 
gezonde en lekkere aperitiefhapjes en drankjes. 

• In Pelt organiseren enkele inwoners, tijdens de coronacrisis, een 
buurtbingo in hun straat. Alle buren zaten op veilige afstand van 
elkaar, gezellig op hetzelfde uur voor hun deur om het spel te 
spelen! Gemeenten kunnen een infobriefje en bingodocumentje 
aanmaken en aan lokale initiatiefnemers meegeven dat dit 
materiaal voorhanden is om op een mooie zomeravond te 
spelen. 

• In Oudenaarde doken, tijdens de coronacrisis, plots heel 
wat krijtspreuken op (vb. op de parking van een plaatselijke 
supermarkt: ‘Kon ik jou maar hamsteren’). De voorzitster van de 
jeugdraad nam het initiatief. En de spreuken werden massaal 
gefotografeerd en gedeeld via sociale media.

• In sommige gemeentes wordt een brievenketting ‘beter een 
goede buur …’ rondgestuurd in de straat. Hoe werkt het? Stuur 
een eerste brief naar een huis in de straat. Hierbij zit een korte 
uitleg over de actie. Het eerste gezin stuurt een volgende brief/
tekening naar een ander huis in de straat enzoverder. Stuur de 
brief naar iemand bekend of onbekend in de straat. Vrijblijvend 
kunnen mensen hun contactgegevens achterlaten om achteraf 
eens een telefoontje te doen of een e-mail te sturen.

opgelet!
afhankelijk van 

de geldende 
coronamaatregelen 

moet deze actie 
aangepast worden.

https://www.mintus.be/zeebrugse-initiatieven-versterken-sociale-samenhang
https://www.dienstencentra-brugge.be/zeebrugse-initiatieven-versterken-sociale-samenhang
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/maak-zelf-een-quarantekening/e3055c1d-b5d8-4d70-ae82-c2df84fd3935
https://www.rtv.be/artikels/aperitief-met-de-hele-straat-willebroek-doen-ze-het-a81351
https://www.facebook.com/gemeentepelt
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/03/oudenaarde-krijgt-stadsdichteres-tijdens-coronacrisis-elke-dag/?fbclid=IwAR35l8Ga40Zb4UebpgGYMvLLIJ9u_WT37fVIbZUvWkiebS2LsyQafXZts88
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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tip
• Om vrienden, familie of kennissen te blijven zien, zijn 

we afhankelijk van digitale toestellen. Argos vzw helpt 
een handje! Met o.a. handige fiches met uitleg om te 
videochatten. 

praktisch
• Gratis, om drempels weg te werken.

• Je kan een onderscheid maken tussen een luister- en 
infolijn. 

• Je kan zelf opbellen of beschikbaar zijn voor mensen die 
hun verhaal willen doen.  

2.  Een luisterend oor − 
     telefoonlijn 

Tip(s) & praktisch

gluren bij de buren:

Algemeen, een voorbeeld:

• In de Middenkempen kunnen alle inwoners gratis met een 
psycholoog bellen als ze het moeilijk hebben. 

Telefoonlijnen voor mensen in (psychisch) kwetsbare situa-
ties, enkele voorbeelden: 

• Wervik opent een callcenter (bestaand nummer van stadhuis) 
waar mensen terechtkunnen met vragen, problemen in het 
kader van eenzaamheid of bij nood aan een gesprek. Ook voor 
andere vragen zoals rond financiële impact kunnen mensen naar 
dit nummer bellen en krijgen ze een maatschappelijk assistent 
aan de lijn. 

Tijdens de coronacrisis zijn allerlei hulpsystemen ontstaan voor mensen die zich eenzaam voelen en/of 
nood hebben aan een babbel. De bestaande telefoonlijnen (vb. Awel, Teleonthaal …) staan in 
lockdown-tijden roodgloeiend omdat mensen veel meer dan anders nood hebben aan een luisterend 
oor. Sommige lokale besturen en organisaties helpen graag een handje en legden hun oor te luisteren. 
Initiatieven als deze staan mensen bij  tegen de eenzaamheid. 

https://www.ieper.be/argos-helpdesk-ict?fbclid=IwAR31WYzsiT5hu6cJFjwdZIXN1UCJO9uB445zM_JEvAlQxHcjmVV3fhb75Qc
http://www.argosvzw.be/?fbclid=IwAR0xPAA9JN3yZv9M7tkIuA5RQlAkT5XMUIb5nyvbQz30hO3ZeSf16GeDPGs
http://www.argosvzw.be/?fbclid=IwAR0xPAA9JN3yZv9M7tkIuA5RQlAkT5XMUIb5nyvbQz30hO3ZeSf16GeDPGs
https://www.hln.be/in-de-buurt/herentals/eerstelijnszone-middenkempen-voorziet-psychische-ondersteuning-via-callcenter~abb78a58/ 
https://www.hln.be/in-de-buurt/wervik/stad-opent-callcenter-voor-corona~af7ecd98/
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• In Zwevegem is er een sociaal meldpunt opgestart, waar 
mensen met een beperkt netwerk terechtkunnen voor info rond 
maaltijden aan huis, boodschappenservices, allerhande vragen 
of gewoon voor een babbel. In Wevelgem is er een gelijkaardig 
initiatief met de sociale noodlijn.

• De organisatie Uilenspiegel start een telefoonlijn met 
‘luistergenoten’ voor mensen met psychische kwetsbaarheid 
die nood hebben aan een luisterend oor. Ook Similes doet 
dit en besteedt daarnaast nog aandacht aan de vragen van 
mantelzorgers.

• In Meulebeke staat de Deevefoon klaar voor een babbel. En het 
OCMW Zennebeke belt wekelijks eenzame mensen op voor een 
fijn gesprek (zie affiche).   

Belcirkels, enkele voorbeelden:

• Bond zonder naam lanceert tijdens de lockdown de ‘oewist-
belcirkels’. Dat is een belrondje verspreid over de week, waarin 
telkens 7 burgers met elkaar verbinding maken. 

• Het lokaal dienstencentrum (LDC) verbonden aan het OCMW 
van Lichtervelde start een telefooncirkel door een oproep 
te plaatsen: “Om te vermijden dat mensen nu in een sociaal 
isolement geraken, starten wij een telefooncirkel op. Concreet 
betekent dit dat persoon A naar persoon B belt en deze op 
zijn beurt naar persoon C belt en zo verder. Wil je hieraan 
meewerken of ken je iemand die daar nood aan heeft? Stuur dan 
zeker een mail naar ldcdeploeg@ocmwlichtervelde.be.” 

Telefoonlijnen voor jongeren, een voorbeeld: 

• De graadsverantwoordelijken van PTI Kortrijk bellen alle 
leerlingen op om gewoon even te vragen hoe het met hen gaat. 
Iedereen gezond en wel thuis? Lukt het met de lessen en taken? 
Mis jij ons even hard als wij jou? 

https://www.zwevegem.be/sociaalmeldpunt
https://www.wevelgem.be/socialenoodlijn
https://www.uilenspiegel.net/luistergenoten
https://www.netwerksara.be/luisterlijn-en-lotgenotencontact-similes/
https://www.hln.be/in-de-buurt/meulebeke/meulebeke-start-coronatelefoonlijn-en-boodschappendienst~a0925ae9/
https://www.bzn.be/nl/kansen-creeren/1216/uit-de-eenzaamheid#149
mailto:%20ldcdeploeg%40ocmwlichtervelde.be?subject=
https://www.facebook.com/ptikortrijk/photos/a.386803401415068/2873020329460017/?type=3&theater
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Telefoonlijnen voor ouderen en hun mantelzorgers, 
enkele voorbeelden: 

• In Arendonk startte het lokaal dienstencentrum Durgebont een 
Warme Telefoonlijn.

• In Baarle-Hertog bellen de medewerkers van de gemeente en 
het OCMW alle 80-plussers op om te vragen of alles nog oké 
is en of ze hulp kunnen bieden. In de gemeente Balen doen ze 
dit bij alle 80-plussers, en nadien met de 75-plussers. Kasterlee 
belt eveneens al zijn ouderen op. 

• Kortrijk telefoneert eveneens naar alle 70-plussers. 
Mensen die aangeven dat ze een opvolgtelefoontje willen 
(=eenzaamheidstelefoontjes = oe est?-gesprekken) 
worden nadien meerdere keren per week of (twee)wekelijks 
opgebeld. De hulpverlener bepaalt dat naargelang de nood of 
wenselijkheid.

• In Temse is de Babbellijn opgestart door het LDC ‘t 
Achterpoortje Temse. Ouderen kunnen zo een praatje maken 
met vrijwilligers. 

• Ook de ouderenverenigingen belden tijdens de coronacrisis 
al meer dan 100.000 ouderen op met de telefoonactie ‘Geen 
belet!’. 

• In Kinrooi is er het MantelzorgPunt dat o.a. een luisterend oor 
en een goed gesprek biedt voor mantelzorgers. Het doel: de 
balans bewaken tussen draagkracht en draaglast. 

https://www.arendonk.be/nieuws/coronavirus/lokaal-dienstencentrum-durgebont-helpt/
https://www.baarle-hertog.be/helpen
https://www.balen.be/nieuwsdetail/7987/75-plussers-waarderen-telefoontjes-van-sociale-dienst-enorm
https://www.kasterlee.be/nieuwsdetail/1504/kasterlee-belt-toont-sterk-sociaal-weefsel-aan
https://departementwvg.be/taskforce/goede-voorbeelden-inzet-vrijwilligers
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/actualiteit/vrijwilligerswerk-verenigingsleven/geen-belet-ouderenverenigingen-belden-al-meer-dan
https://www.kinrooi.be/file/download/2502/C510E9ED0A1C5F39D30416CE0CE786A2
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3.  De babbelstoel(tournee) 

gluren bij de buren:

• De buurtopbouwwerkers van Rimo Limburg gaan op pad met de 
babbelstoel en scoren hiermee een plekje op het VRT-nieuws 
(vanaf minuut 05’04’).

• In de Brugse wijk Sint-Pieters was er de hele maand mei de 
‘Babbelstoeltournee’. Het initiatief maakte deel uit van het 
project ‘Kwartier Hier’ en wil buurtbewoners op een eenvoudige 
manier met elkaar in contact brengen en verbinden. 

• In Zelzate kunnen eenzame jongeren niet alleen een 
stoepbezoek op veilige afstand reserveren, maar eveneens 
een wandeling met een van de medewerkers van 
Samenlevingsopbouw.  

• In Kortrijk koppelen ze telefoontjes aan drempelbezoeken: 
wijkteams gaan langs bij de mensen die ze niet kunnen bereiken 
(drempelbezoeken). Ook bezorgde buren, wijkagenten 
kunnen zo’n drempelbezoek aanvragen als ze ongerust zijn. 
Gelijkaardige initiatieven zijn er in Wevelgem, Kuurne … 

Een luisterend oor bieden en sociale verbondenheid creëren: dat kan telefonisch, maar ook face to face. 
Zelfs in coronatijden. Verschillende organisaties blijven niet bij de pakken zitten en gaan op pad: met 
hun oren gespitst en een stoel in de hand bezoeken ze wijken op zoek naar mensen die zin hebben in/
nood hebben aan een babbeltje. 

opgelet!
afhankelijk van de 
geldende coronamaatregelen 
moet deze actie aangepast
worden.

https://www.rimo.be/nieuwsberichten/opbouwwerker-een-essentieel-beroep/
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/het-journaal/2020/het-journaal-het-journaal-13u-20200502/?fbclid=IwAR3UCSFWbOR9GJjS58abumoRt6FVFbVyo8E3qHzLfl3nQzZ_djH1SCKumj0
https://www.dienstencentra-brugge.be/de-hele-maand-mei-trekt-de-babbelstoel-door-sint-pieters
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/05/eenzame-jongeren-in-zelzate-kunnen-wandelbuddy-reserveren/
https://www.kortrijk.be/nieuws/drempelbezoeken-en-eenzaamheidstelefoontjes
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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tips

• Zet de website www.vlaanderenhelpt.be in de kijker. Daar vind je een overzicht van alle 
initiatieven in Vlaanderen. 

• Logo GezondPlus richtte een Facebookgroep op waar lokale besturen uit alle regio’s 
tips, ideeën, nuttig materiaal en goede praktijken kunnen delen. Het initiatief is 
ontstaan door de coronacrisis en de nood aan uitwisseling. 

praktisch

• Maak invulkaartjes die mensen in de brievenbussen van gezinnen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties kunnen steken. Voorbeelden vind je hieronder. 

• Verdeel de invulkaartjes in pakjes van 10 bij alle bewoners.  

• Maak een e-mailadres of telefoonnummer waar mensen zorgnoden kunnen aangeven 
en link zorgvragers en -bieders aan elkaar. Dat kan via www.impactdays.co.  

• Solidariteit stimuleren kan op verschillende manieren: via het platform van Give a Day, 
de eigen website of Facebookpagina van het lokaal bestuur of de kanalen van de lokale 
verenigingen/buurtwerking. 

• Zet zeker het telefoonnummer van het sociaal huis op de invulkaartjes.     
Zo kunnen mensen die in isolement zitten ook bij iemand terecht. 

4. Burenhulp 
     − Beter een goede buur,     
 dan een verre vriend

Tip(s) & praktisch

Het coronavirus zet(te) de wereld flink op zijn kop. Jouw 
wereld, maar wellicht ook die van jouw buur. Misschien heeft 
hij of zij nood aan een helpende hand met de boodschappen? 
Of moet de hond uitgelaten worden? Of wie weet wil je buur 
wel eens babbelen? 
Het spreekwoord ‘beter een goede buur, dan een verre vriend’ 
wordt dan wel heel toepasselijk. In coronatijden zetten heel 
wat lokale besturen en organisaties burenhulpinitiatieven op.

Deze burenhulpacties werden massaal gedaan tijdens de lock-
down. Maar je kan die misschien wel herhalen in oktober in het 
kader dan de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid? 

https://www.vlaanderenhelpt.be
https://www.facebook.com/groups/485725655647911/
https://www.impactdays.co
https://www.impactdays.co
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gluren bij de buren:

• Verschillende gemeentes organiseren ‘Gemeente/stad X 
helpt!’. Ook geïnteresseerd? Check  deze kleine selectie steden 
en gemeenten die je al voorgingen: Deerlijk, Dentergem, 
Harelbeke, Kortrijk, Menen, Waregem, Wielsbeke, Avelgem, 
Spiere-Helkijn, Wevelgem, Halen … Of bekijk de burenhulp-
kaartjes van Arendonk, Baarle-Hertog, Balen,  Beerse, Geel, 
Grobbendonk, Herentals … 

• In Menen werden de kaartjes vervangen door affiches: alle 
inwoners van Menen en Ieperhoek kregen een affiche in de 
brievenbus. Die affiche moet kwetsbare mensen van de stad 
detecteren, identificeren en hulp bieden. Wie hulp nodig heeft, 
vult de rode kant van de affiche in en hangt die zo aan het raam 
dat voorbijgangers de boodschap kunnen lezen. De groene zijde 
is voor de hulpbieders. Zij kunnen zich ook online registreren. 

opgelet!
afhankelijk van de 
geldende coronamaatregelen 
moet deze actie aangepast
worden.

https://www.deerlijk.be/nieuws/deerlijk-helpt-centraal-platform-voor-coronahulp
https://www.dentergem.be/nl/gemeente/pages/corona-zorgenvoorelkaar
https://www.impactdays.co/nl/harelbekehelpt/
https://www.kortrijk.be/nieuws/kortrijkhelpt
https://www.menen.be/formulieren/registratie-vrijwilligers-help-uw-buurt
https://www.waregem.be/waregemhelpt
https://www.wielsbeke.be/wielsbekehelpt
https://www.avelgem.be/nieuws/avelgemzorgt
https://www.spiere-helkijn.be/nieuws/warm-spiere-helkijn
https://www.wevelgem.be/vrijwilligers
https://www.zonhoven.be/beeldbank-zonhoven-zorgt
https://www.arendonk.be/files/page_download/1586424474/AR_A6_LDC%20helpt%20kaart_4.pdf
https://www.baarle-hertog.be/file/download/f7e022a3-6722-4714-8c26-4c80ecacf2ce/8C2B8DEC663B1A2661F0FB6871BD7032
https://www.balen.be/download.ashx?id=36280
https://www.beerse.be/product.aspx?id=5498
https://www.geel.be/geelzorgt
https://www.grobbendonk.be/file/download/10976/6ACC2D7670049255140D8727A8B8EA60
https://www.herentals.be/nieuws/herentals-helpt
https://www.menen.be/nieuws/grote-affichecampagne-moet-kwestbaren-helpen
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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• Op gezondleven.be vind je meer info en adviezen over beweging,    
en dat voor élke leeftijdsgroep. 

• Werk samen met een Bewegen-Op-Verwijzing-coach uit jouw regio. 

5. Samen bewegen voor 
    een mentale boost 

Tip(s)

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’: daar kan jij mee voor zorgen. Bied bijvoorbeeld beweegtips 
en -momenten op maat van verschillende doelgroepen en leeftijden aan. Want bewegen zorgt voor een 
heuse mentale boost. En het werkt enorm verbindend: als je samen met anderen (online) beweegt, ben 
je extra gemotiveerd om de volgende keer opnieuw mee te doen. Die positieve peer pressure creëert 
sociale verbondenheid en een heerlijk groepsgevoel. Tijdens corona zijn in gemeentes verschillende los-
se initiatieven ontstaan. Tijd om ze te verankeren? Of om ze nog eens te herhalen tijdens de 10-daagse? 

gluren bij de buren:

• Te Gek!? organiseert samen met haar partners Wandelsport 
Vlaanderen en Parantee-Psylos, overal in Vlaanderen Te 
Gekke wandelingen (tijdens de 10-daagse ook wel ‘Te Gekke 
Veertochten’ genoemd). Hiermee moedigen ze mensen aan om 
samen op stap te gaan. Deelnemers kunnen op pad gaan met 
het veertochtboekje dat geestelijke gezondheid en veerkracht 
tijdens de wandeling in the picture zet.

• Verschillende gemeentes promoten wandelbingo’s.   

• Vlaanderen Fietsland organiseerde de fietsronduwkot-
wedstrijd. Dit initiatief loopt af op 31 augustus en de 
inschrijvingen zijn ondertussen ook afgelopen.

• Neteland daagt de inwoners uit tot meer bewegen via hun 
Facebookpagina. Hulshout zet elke dag beweegtips online.

• Sommige gemeenten en steden voorzien fiets- of wandelroutes. 
Waregem bijvoorbeeld organiseert een wandelfotozoektocht 
voor kinderen in de verschillende deelgemeenten en ook 
Anzegem gaat hiermee aan de slag. Zo kunnen mensen 
een wandeling in hun eigen buurt doen en nieuwe plekjes 
ontdekken. Wielsbeke organiseert eveneens 3 lentezoektochten 
voor gezinnen.

https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing
https://www.tegek.be/te-gekke-wandelingen/te-gekke-wandelingen.html
https://www.tegek.be/te-gekke-wandelingen/te-gekke-wandelingen.html
https://www.samenveerkrachtig.be/images/2019/06/14/veertochtboekje_2019.pdf
https://www.wandelbingo.be/?fbclid=IwAR0Ny59Kee0Sin72azW_bDKE22grAJrNEITQY6QroVnhDJGg_Wenq654d8I
https://www.fietsronduwkot.be/nl
https://www.fietsronduwkot.be/nl
https://www.facebook.com/UiTinNeteland/
https://www.facebook.com/SportdienstHH/
https://www.waregem.be/corona-covid19/nieuws/wandelfotozoektochten-voor-met-kinderen
https://www.anzegem.be/de7fotozoektochten
https://www.wielsbeke.be/wandelen-en-fietsen?fbclid=IwAR3d8YVEHJgCXxufho9DO4QQBXd7D53StWFwpDdN_RMCIa0ipT9CQNtxo5U
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• TV Plus en gemeente Mol bieden dagelijks een 
beweegkwartiertje voor ouderen aan met een beweegcoach. 
Gemeente Mol livestreamt bovendien blijf-in-uw-kot-of-in-
uwen-hof yogalessen. 

 

• In Wevelgem roepen ze op tot een strava-challenge  om te 
wandelen, fietsen of lopen in een hartvormig parcours. Zo 
tonen inwoners dat Wevelgem een warme gemeente is. Andere 
gemeentes, zoals Menen of Waregem roepen op tot het maken 
van leuke figuren. 

• De Sportdienst in Wielsbeke voorziet work-outs via 
Facebook, en extra wandelroutes. Zo werken ze samen aan een 
beweegdoel.  

 

• Zwevegem wil van zodra de maatregelen het toelaten ‘Gewoon 
Geestig’ organiseren. Met Gewoon Geestig willen ze mensen 
samenbrengen om op een actieve, bewegende manier aan 
een verbeterde psychische én fysieke gezondheid te werken, 
o.l.v. een psycholoog. Wie het even moeilijk heeft en de routine 
wil doorbreken, is welkom. Gewoon bewegen, ervaren en 
ontmoeten.  

 

• Borgerhout organiseert via Facebook een digitale estafette 
en daagt zijn inwoners uit om een blokje rond te wandelen of 
te lopen en zo geld in te zamelen voor een lokaal goed doel. 
Deelnemers zetten een foto van hun parcours in de discussie 
bij het event. Als het vooropgestelde aantal km is behaald, 
overhandigt het lokaal bestuur het bedrag aan dat goed doel.

 

• Inwoners van twee straten in Heusden-Zolder startten op eigen 
houtje een corona-run ten voordele van het lokale ziekenhuis: 
hun lokale helden. Er werden sponsorformulieren ontwikkeld 
voor alle buren om geld in het laatje te brengen. Deelnemen 
kan zowel door te wandelen, fietsen als lopen. Als gemeente 
kan je infobriefjes en sportdocumenten aanmaken en aan lokale 
initiatiefnemers laten weten dat dit materiaal voorhanden is. 

https://www.rtv.be/artikels/tv-plus-en-gemeente-mol-maken-beweegprogramma-a80795
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/blijf-in-uw-kot-of-in-uwen-hof-live-stream-yoga-le/f3b558d2-7933-44fb-ad60-089257c74d02
https://www.wevelgem.be/strava
https://www.menen.be/blijf-sportenbewegen
https://www.facebook.com/stad.waregem/
https://www.facebook.com/sportdienst.wielsbeke/?__tn__=K-R&eid=ARA_oP-e1CUhw7X8WXew3ygViCOpfSPqXBOiEqljINZ1VqL5NQ59b0PXmFrGA94-COAfSc9nJ4C9ZuiL&fref=mentions
https://www.zwevegem.be/nieuws/gewoon-geestig-bewegen-gezond
https://www.facebook.com/events/241036217078631/?event_time_id=248321963016723
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• De berentochten zijn simpele initiatieven om gezinnen tijdens 
corona te entertainen en aan het bewegen te krijgen in de 
buurt. Het idee is simpel en tof: zet een beer voor je raam zodat 
wandelaars beren kunnen spotten. Je kan ook samen met de 
kinderen bedankingsbriefjes maken en die in de bus steken van 
elk huis met een beer voor het raam. Dat werkt zeker en vast 
verbindend. 

• In Ronse wandelt een opbouwwerker van Samenlevingsopbouw 
elke vrijdagnamiddag samen met een groepje mensen in 
Ronse en omgeving. De coronamaatregelen maakten daar 
plots een einde aan. Maar vanaf de tweede week van de 
lockdown ontstond het ‘solo wandelen in groep’. Deelnemers 
vertrekken op hetzelfde tijdstip en wandelen alleen, maar 
zijn toch verbonden met elkaar. Op donderdagavond is er 
telkens een oproep via Facebook, op vrijdagnamiddag post 
de opbouwwerker een ‘ik vertrek’, waarna de wandeling start. 
Deelnemers sturen foto’s door van hun eigen wandeling en 
vrijdagavond wordt er een verslagje met foto’s gepost. Zo weet 
iedereen wie meedeed en welke mooie plekjes bezocht werden.    

opgelet!
afhankelijk van de 
geldende coronamaatregelen 
moet deze actie aangepast
worden.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/29/ga-eens-op-berenjacht-met-uw-kinderen/
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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6. Nieuwe contacten: 
     leuk je te ontmoeten 

gluren bij de buren:

• In Hasselt werd het online buurtplatform Hoplr versneld 
uitgerold door corona. Het platform, dat normaal pas in de 
zomer gelanceerd zou worden, moedigt bewoners van een wijk 
aan om elkaar te ontmoeten, eerst online en nadien offline. Door 
corona ligt de focus op online ontmoetingen. 

• De gemeente Sint-Andries maakte voor al haar inwoners een 
event aan voor een Après Corona Sint-Andriesknuffel. Tijdstip? 
Dat is later te bepalen.

 

• In heel Vlaanderen worden gespreksavonden georganiseerd 
voor vrouwen, door Atlas en Femma. 

• Een van de meest voorkomende vormen van ontmoeting tussen 
onbekenden is ontmoeting tussen ouders. Verschillende 
organisaties zetten hierop in. Denk aan de Huizen van het Kind, 
inloophuizen van Centra voor Algemeen Welzijnswerk, sociale 
huizen, scholen en lokale dienstencentra. Hun werking kan jou 
inspireren voor de doelgroep die jij wilt bereiken. In As worden 
bijvoorbeeld babybabbels voor ouders met kinderen van 0 tot 3 
jaar georganiseerd. 

• In de ontmoetingsgroep Babbelonië komen Nederlandstaligen 
en anderstaligen samen en praten de deelnemers in kleine 
groepjes, over allerhande thema’s. Ze worden daarbij 
ondersteund door een vaste begeleider van Vormingplus. 
Door de coronamaatregelen worden de bijeenkomsten van 
Babbelonië voorlopig online verdergezet.  

Vaak hebben mensen al een sociaal netwerk uit hun verleden. Maar door omstandigheden kan dat net-
werk uit elkaar vallen of kunnen de contacten verminderen. En dan is het niet altijd makkelijk om nieuwe 
mensen te leren kennen. Vandaar de vraag: hoe stimuleer je ontmoeting tussen mensen die elkaar nog 
nooit hebben ontmoet? 

opgelet!
afhankelijk van 

de geldende 
coronamaatregelen 

moet deze actie 
aangepast worden.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/19/hasselt-rolt-online-buurtplatform-versneld-uit/
https://www.facebook.com/events/653786145378913/
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/magazine/ontmoeting-stimuleren-doe-je-zo
https://www.femma.be/nl/blog/artikel/groepen-begeleiden-tijdens-corona
http://www.huizenvanhetkind.be/hk/
https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/ontmoeting/ontmoetingsplekken/?regio=de-kempen
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/thuiszorg/lokale-dienstencentra
https://www.as.be/Leven_Welzijn/Onderwijs_kinderopvang/Opvoedingsondersteuning/Babybabbels/Babybabbels
https://www.babbelonie.be
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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7. lokale helden in de kijker

gluren bij de buren:

• In Harelbeke roepen ze inwoners op om hun held te nomineren 
en in de spotlights te plaatsen. Ook in Kuurne erkennen ze hun 
lokale helden. 

• De leerlingen van PTI Kortrijk (opleiding bloemsierkunst) 
steken het personeel van het ziekenhuis, woonzorgcentra … een 
hart onder de riem door hen een zelfgemaakt bloemstukje te 
bezorgen. 

• Sint-Jans-Molenbeek organiseert jaarlijks ‘De sterren van 
Molenbeek’, een initiatief om inwoners in de bloemetjes te 
zetten en talent te erkennen.

• In Moerbeke wijden ze een heel bos aan de coronahelden. Ze 
geven het de toepasselijke naam ‘Heldenbos’. Voor maar € 5 kan 
iedereen een boom voor zijn persoonlijke held planten. Tip: je 
kan dit koppelen aan troostplekken: Ferm biedt een draaiboek 
aan om zulke troostplekken te creëren. 

• In Wortegem-Petegem gaan ze eveneens op zoek naar 
coronahelden. Dat kan iedereen zijn: iemand uit de zorgsector, 
bakkers, supermarktmedewerkers, postbodes, vrijwilligers, 
helpende buren …. Inwoners kunnen mensen bedanken voor 
hun speciale inzet door een mailtje te sturen naar de gemeente 
of door te bellen. De gemeente stuurt vervolgens een 
bedankingskaartje naar die helden. 

Wat zorgt voor meer sociale cohesie dan samen supporteren voor de Rode Duivels? Samen supporte-
ren voor lokale helden! Helden zijn er altijd en overal, niet alleen in coronatijden. Laat inwoners zelf hun 
lokale helper nomineren en in de kijker zetten. Dit gebaar zet mensen die zich inzetten voor anderen in 
de bloemetjes én creëert verbondenheid onder elkaar. 

opgelet!
afhankelijk van 

de geldende 
coronamaatregelen 

moet deze actie 
aangepast worden.

https://www.harelbeke.be/harelbeeksehelden
https://www.focus-wtv.be/nieuws/tuinbouwschool-van-kortrijk-deelt-bloemen-uit?fbclid=IwAR0p9Wpl0rN4f7CfxkOEaPw61KkUeNOGydB-AhL_MKDcWXKhNnQ8DToLhbo#.XrZkNJRn5bM.facebook
http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/actualiteiten/molenbeek-sterven
https://www.heldenbos.be/over-het-heldenbos
https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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8. Kwartiermaken 
− multilogem 
‘Kwartiermaken’ is een veilige, warme plek creëren voor psychisch kwetsbare personen die ten volle 
burger willen zijn. Multilogem is een van de vele vormen hiervan. Het brengt veel verschillende mensen − 
met veel verschillende meningen − samen rond het thema kwetsbaarheid. Het vertrekpunt is een wijk of 
dorp met als bedoeling een gemeenschap te creëren, vandaar de ‘gem’. Het is de ervaring van mensen 
die telt, niet hun deskundigheid. Dat maakt alle deelnemers gelijkwaardig aan elkaar. Er zijn geen goede 
of foute antwoorden. De verschillende perspectiefwissels van mensen met psychische kwetsbaarheid, 
mantelzorgers, hulpverleners, wijkagenten, sociale werkers, buurtbewoners zorgen ervoor dat we onze 
eventuele vooroordelen onder ogen kunnen zien.  

• Wil jij je als gemeente of stad aanmelden om in een wijk een (online) multilogem op te 
zetten? Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid begeleidt jou hier graag bij. Meer info 
via peter@steunpuntgg.be.

• De multilogem is een open groep en verloopt tijdens corona online. Iedere bijeenkomst 
start zonder thema of vooropgesteld programma. Een bijeenkomst duurt twee uur en 
telt maximaal 20 deelnemers. 

• Er zijn in principe vier sessies voorzien met mogelijkheid tot uitbreiding.  

Praktisch

gluren bij de buren:

De volgende regio’s hebben al een multilogem opgestart, of zijn 
ermee bezig: 

• Ledeberg (Gent) 

• Sint-Pieters (Brugge) 

• Leuven  

• Maasmechelen 

opgelet!
afhankelijk van de 
geldende coronamaatregelen 
moet deze actie aangepast
worden.

mailto:peter%40steunpuntgg.be?subject=
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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9. Radio maken om 
(generaties) te verbinden 
Als we allemaal samen in ons kot zitten of op weg zijn naar ons werk, dan staat de radio toch wel dikwijls 
op. Waarom gebruik je dit medium niet om mensen te informeren, inspireren en te verbinden? Dat dach-
ten verschillende organisaties ook.

gluren bij de buren:

• Radio Solidair is het dagelijkse radioprogramma van 13 tot 16 
uur op Radio Brugs Ommeland. Openbare diensten informeren 
de burgers via dit programma over de getroffen maatregelen 
en de beschikbare diensten. Handelaars laten via deze weg hun 
klanten weten waarvoor ze bij hen terechtkunnen. Verenigingen 
en actoren maken er bepaalde acties/oproepen bekend. En 
luisteraars mogen er boodschappen aan elkaar overbrengen en 
verzoeknummers aanvragen.

• Radio Gagavere ontstond al in 2017 na een oproep van Gavere 
om initiatieven te bedenken die verbinding maken met de 
oudere inwoners. Enkele buren in deelgemeente Dikkelvenne 
kwamen op het idee om oudere inwoners te interviewen en die 
gesprekken uit te zenden op een tijdelijke FM-frequentie. Het 
initiatief groeide uit tot een warm project voor heel Gavere, dat 
tijdens de coronacrisis een flinke boost kreeg. Radio Gagavere 
zet mensen aan om contact te zoeken met elkaar en hun 
ervaringen, verhalen, vragen, ideeën … te delen. Het project wil 
mensen ondersteunen die door de omstandigheden geïsoleerd 
zitten, hulp of ondersteuning nodig hebben.  

• Het Gentse project ‘Jong en oud in Gent’ lanceert een 
wekelijkse radio-uitzending om Gentenaars over de generaties 
heen samen te brengen, ook als afstand houden de regel 
is. Het idee ontstond na het succes van het vorige initiatief 
‘Radio Dansant’, waarbij jongeren op Urgent twee dagen lang 
muziek draaiden die speciaal was samengesteld voor ouderen. 
Je mag je verwachten aan korte babbels met jongeren en 
ouderen, met bekende en minder bekende Gentenaars, met 
buurtwerkers, zorgverleners, cultuuraanbieders … Luisteraars 
kunnen verzoeknummers aanvragen en er komt informatie over 
Gent ‘in tijden van corona’: de aankondiging van activiteiten, 
opvangmogelijkheden, de laatste nieuwtjes over de lokale 
dienstencentra, enzovoort.

opgelet!
afhankelijk van 

de geldende 
coronamaatregelen 

moet deze actie 
aangepast worden.

https://www.ocmw-brugge.be/team-brugge-solidair-in-de-bloemetjes-gezet
http://thuisin.gavere.be/radio-gagavere-2020
https://jongenoudingent.be
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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• Check het initiatief Allez Chantez dat zangevenementen op touw zet. In coronatijden 
organiseren ze ook online zangsessies. Je kan hen inhuren voor een evenement, 
bijvoorbeeld in het kader van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid.

10. voluit samen zingen!

Tip(s)

Samen zingen zorgt voor verbondenheid en samenhorigheid. Daarnaast ontspant muziek en dat ‘uit 
volle borst meezingen’ doet mensen helemaal tot leven komen. Zo’n initiatief klinkt als muziek in de 
oren, niet? 

gluren bij de buren:

• De gemeente Riemst zag ook in dat samen zingen 
samenhorigheid brengt. En daagde, tijdens de coronacrisis, haar 
burgers uit om op 28 maart om 18 uur samen het Limburgse 
volkslied te zingen vanuit hun kot. Daarnaast verzamelde ze 
meer dan 60 video’s van enthousiastelingen. 

• In Maaseik zingen mensen met dementie en hun mantelzorgers 
samen in het dementiekoor ‘Het Koeër’. Het samen zingen 
zorgt voor waardevolle effecten. Woonzorgcentrum De 
Maaspoorte, dagverzorgingscentrum Het Maashuisje en de 
dienst thuiszorg & ouderen slaan de handen in elkaar en bieden 
vanaf mei 2019 gelegenheid aan 10 personen met dementie en 
hun mantelzorger om onder begeleiding samen te zingen. 

opgelet!
afhankelijk van de 
geldende coronamaatregelen 
moet deze actie aangepast
worden.

https://www.allezchantez.be
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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online en offline quiz

• Zorg voor een gevarieerde quiz op maat van de gelegenheidsspeler, met leuke insteken 
en voldoende uitdaging voor meer geoliede quizploegen. 

• Gebruik eventueel Kahoot! om antwoorden te verzamelen. 

online quiz

• Je kan via YouTube de vragen stellen en je presentatie doen. Laat de antwoorden 
noteren in een online formulier. 

• Laat deelnemers zelf hun eigen virtuele quizploeg samenstellen via Skype, Google 
Hangouts, Zoom e.d. Zo kan elke deelnemer vanuit zijn eigen omgeving en toch in 
teamverband meedoen. De moedigen (of betweters) onder hen kunnen ook op hun 
eentje hun kans wagen.

11. Samen quizzen met     
     de straat, wijk of het hele  
     dorp

Praktisch

Je hebt waarschijnlijk al eens meegedaan aan een quiz. En je herinnert je misschien wel hoe plezant en 
groepsbindend dat was? Niet alleen binnen je team, maar met de hele groep. Via verschillende kanalen 
kan je een dorps-, wijk-, of straatquiz organiseren die de verbondenheid bevordert. En in lockdown kan 
dat zelfs online met je eigen virtuele quizploeg. Zit je al klaar om quizvragen te bedenken? We zetten 
je op weg met enkele praktische tips.

gluren bij de buren:

• Turnhout organiseert een grote blijf-in-uw-kot-quiz.

• Tijdens corona werden gemeentes uitgedaagd om deel te 
nemen aan de ‘Grootste online quiz’. Houthulst was een van de 
300 gemeentes die enthousiast deelnamen. opgelet!

afhankelijk van 
de geldende 

coronamaatregelen 
moet deze actie 

aangepast worden.

https://kahoot.com
https://www.youtube.com/watch?v=YBkejxZ9bNc&feature=share&fbclid=IwAR0YU4ZuGhHYwUF9tcP3wqyFUddlirAb6ENf6E2bVWmd-hOa7OU8VhlMTCM
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/turnhout-van-qorona/69d5de4d-8638-47dd-b4f4-9a9a6b3cacab
https://www.facebook.com/events/251821049293782/
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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12.  Vergeet de hunger       
       games! Het is tijd voor 
   nieuwe uitdagingen. 
Tijdens de coronacrisis werden verschillende challenges georganiseerd die voor een groot gevoel van 
verbondenheid zorgden onder de deelnemers. Laat je hierdoor inspireren om meer sociale verbon-
denheid te creëren tussen jouw inwoners, leden … Wat dacht je van een grote maquette uit LEGO® of 
DUPLO® van een bekende plaats in jouw gemeente? Of een versierde voortuin, terras of voordeur? Je 
kan het zo gek niet bedenken. 

• Uitdagingen of wedstrijden kunnen de sociale cohesie bevorderen: mensen hebben een 
aanknopingspunt (de challenges) om over te praten tegen elkaar. 

• Op zoek naar toffe uitdagingen? Het tv-programma Fata Morgana inspireert je voor 
even zotte (of nét iets haalbaardere) challenges, op maat van jouw inwoners.

Tip(s)

gluren bij de buren:

• De gemeente Westerlo daagt haar inwoners uit via sociale 
media. 

• In Tongeren daagden ze hun inwoners uit om een grappig 
onderschrift te verzinnen bij een foto uit de stad. De 
creatieveling van het onderschrift dat hen het hardst deed 
lachen, werd beloond met een cadeaubon uit de lokale horeca. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fata_Morgana_%28televisieprogramma%29
https://www.facebook.com/gemeentewesterlo/
https://www.facebook.com/page/1652481458304273/search/?q=lachen%20is%20gezond
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• Wijkcentrum De Kring had het idee om een Warme William-
wedstrijd in de buurt te organiseren. Het is een buurt met 
85 huizen, waar toch wel wat kwetsbare gezinnen wonen. Ze 
hebben de buurt opgedeeld in 2 of 3 straten en zijn van deur 
tot deur geweest met het Warme William-pak en hebben ook 
mondmaskers en T-shirts gemaakt met Warme William op. Die 
straten nemen het dan in een wedstrijd tegen elkaar op. Tijdens 
hun ronde hebben de mensen van het wijkcentrum zakjes 
uitgedeeld met daarin flyers en folders van Warme William, 
een deskbeertje en een enveloppe. Er waren twee soorten 
enveloppen, één met een krijtstift en sjabloon in om Warme 
William op het raam te tekenen en de andere met materiaal voor 
een Warme William-slinger om aan het raam te hangen. Elke 
straat kreeg ofwel de krijtstift voor één week, ofwel de slingers 
en daarna hebben ze gewisseld. De mensen van het wijkcentrum 
telden hoeveel huizen de slinger of tekening op het raam 
hadden geplaatst per straat en zo werd er een winnaar gekozen. 
De winnende straat kreeg een traktatie.  

• In Gent was er de Game Of Ghenteneers, waarbij 2 
aangrenzende wijken (vb. Noord en Zuid Stationsbuurt) het 
tegen elkaar opnamen voor enkele toffe uitdagingen. 

• In Wingene werd een wedstrijd tussen straten gelanceerd om 
zoveel mogelijk postkaartjes te sturen naar de woonzorgcentra 
in de buurt. Want via Bpost kon je tijdelijk gratis 10 kaartjes 
versturen en Wingene liet die kans niet liggen. Elke straat 
waarvan minstens 70% van de gezinnen een postkaartje 
verstuurde, kon meedingen naar de hoofdprijs. 

opgelet!
afhankelijk van de 
geldende coronamaatregelen 
moet deze actie aangepast
worden.

https://www.facebook.com/groups/GameOfGhenteneers
https://www.wingene.be/warmstestraat?fbclid=IwAR1J1u4Pu-jU4aQqVI3voJLnlSweKCeENe4ajba6evwSt5e7_vbrhI5-0Bo
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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13.  storytelling: verhalen    
       een gezicht geven

Mensen voelen zich veel meer verbonden met een gezicht en een persoonlijk verhaal dan met cijfers. En 
zo’n gezicht zet op zijn beurt aan tot meer acties voor anderen. Dat was de insteek van een vaak voor-
komend corona-project waarbij een fotograaf in het dorp rondtrekt op zoek naar sprekende verhalen 
vanuit alle hoeken: zowel bewoners van woonzorgcentra kwamen aan bod, als de jongsten die voor het 
eerst opnieuw naar school moesten. Tijdens corona zorgde dit voor meer verbondenheid met mensen 
in verschillende situaties. Maar dergelijke fotoreeksen en stories kunnen zéker los van corona bruikbaar 
zijn om mensen met elkaar te verbinden en begrip op te brengen voor elkaars situatie. 

gluren bij de buren:

• In Affligem geeft fotografe Catherine corona een gezicht. 

• In Pepingen zet fotograaf Luc coronahelden (achter het 
mondmasker) in the picture. 

• In Bonheiden maakt fotografe Dorien gratis raamportretten van 
gezinnen. 

opgelet!
afhankelijk van de 
geldende coronamaatregelen 
moet deze actie aangepast
worden.

https://goeiedag.be/affligem/2020/04/fotografe-geeft-corona-een-gezicht/
https://www.ringtv.be/nieuws/woonzorgcentrum-pepingen-geeft-coronahelden-een-gezicht
https://www.rtv.be/artikels/fotografe-maakt-gratis-raamfotos-coronatijden-a81411
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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14. Buddywerking 
Als je psychisch kwetsbaar bent, raak je gemakkelijk sociaal geïsoleerd. Contact met anderen is dan niet 
evident meer. Buddywerking helpt mensen om opnieuw vertrouwen te krijgen in anderen en zich weer 
open te stellen voor de wereld rondom hen. Buddy’s zijn geen hulpverleners. Buddywerking draait om 
gelijkwaardige relaties en om sociaal contact in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer. Een bud-
dywerking brengt een vrijwilliger (de buddy) in contact met een persoon met psychische moeilijkheden 
(de deelnemer). Ze ontmoeten elkaar voor een babbel of trekken eropuit voor een wandeling, fietstocht-
je, filmvoorstelling … 

• De (tele)buddy’s worden gerekruteerd uit de al aanwezige vrijwilligers en worden 
gekoppeld aan wachtende (dus nog niet-gekoppelde, maar wel al aangemelde en 
aanvaarde) deelnemers. 

• De vrijwilligers binnen bestaande duo’s worden aangemoedigd om contact te houden 
(telefonisch/e-mail) met hun deelnemers.  

• Meer info: www.buddywerking.be 

• Tijdens de coronacrisis bieden verschillende regionale werkingen telebuddy’s aan.  
Zij gaan online in contact met hun buddy.

Praktisch

opgelet!
afhankelijk van de 
geldende coronamaatregelen 
moet deze actie aangepast
worden.

https://www.buddywerking.be
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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15. brood bakken, 
      dat verbindt

Het project ‘Ronssies brood’ van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en stad Ronse startte in het 
voorjaar van 2019. Wat begon als een project om opnieuw brood te leren bakken groeide uit tot een 
traject dat mensen uit verschillende culturen met elkaar verbindt. Het was de bedoeling om op het ein-
de van het project een groot brood maken, met een stukje deeg van elke cultuur. Dat ‘Ronssies brood’ 
symboliseert de diversiteit in Ronse. 

• Omdat de groep door corona niet kon samenkomen om dat brood te bakken, werd er 
een receptenboekje gemaakt. Daarin staan foto’s, verhalen van het traject en recepten 
om de verschillende broden zelf te maken. Alle vrouwen die het afgelopen jaar actief 
hebben meegewerkt aan het project hebben – te midden van corona en net voor het 
einde van ramadan – een boekje gekregen. 

Praktisch

opgelet!
afhankelijk van de 
geldende coronamaatregelen 
moet deze actie aangepast
worden.

https://www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be/wp-content/uploads/2020/05/NL-receptenboekje-ronsisch-brood-NL-website.pdf
https://www.info-coronavirus.be/nl/


31

16. creatief talent
      springt in de bres

Vlaanderen zit vol creativiteit en talent. Waarom dat talent niet inzetten om anderen te helpen? Of een 
glimlach op andermans gezicht te toveren? Verschillende initiatieven kunnen hiertoe bijdragen. Wij laten 
ons alvast inspireren door de corona-initiatieven van de voorbije maanden. Met kleine aanpassingen zijn 
deze initiatieven zeker en vast bruikbare inspiratiebronnen voor de 10-daagse van de Geestelijke Ge-
zondheid. 

gluren bij de buren:

• In Hulsen (bij Balen) zat karikaturist Jan Neggers door 
corona zonder werk. Normaal tekent hij op markten en 
feestjes. Om zichzelf aan het werk te zetten, lanceerde 
hij een onlinewedstrijd. Elke dag post hij één vraag in de 
Facebookpagina’s van Balen, Meerhout en De Panne. Wie als 
eerste het juiste antwoord geeft, krijgt een karikatuur gebaseerd 
op een foto van zichzelf toegestuurd. Na de coronacrisis zal Jan 
een tentoonstelling organiseren met alle resultaten. 

• In Westerlo maakt Charlotte zelf wenskaartjes voor patiënten 
van het Heilig Hart Ziekenhuis in Lier. Zo tovert ze een glimlach 
op vele gezichten. 

• Tijdens de lockdown sprongen ook dichters in de bres. Mensen 
konden bellen naar de ‘Dichters van wacht’ voor een poëtisch 
onderonsje. 

• De Ieperse jongeman Robin Jonckheere, bekend van The Voice 
Kids 2017, wou jongeren en ouderen die het nodig hadden 
een hart onder de riem steken. Via sociale media deed hij een 
oproep om miniconcertjes te geven aan wzc’s en aan huisdeuren. 
En hij wou tijd uittrekken om een babbeltje te slaan met de 
mensen, om hen oprecht ‘Oe ist?’ te vragen. Samen met Wannes 
Beernaert, bekend van The Voice Vlaanderen, coverde hij 
eveneens het ‘Oe ist?-lied van Brihang.  

opgelet!
afhankelijk van 

de geldende 
coronamaatregelen 

moet deze actie 
aangepast worden.

https://www.rtv.be/artikels/balense-tekenaar-maakt-corokaturen-van-inwoners-a82075
https://www.rtv.be/artikels/charlotte-maakt-wenskaartjes-voor-patienten-a81933
https://verblind.be/?fbclid=IwAR3SLGy4KeSdCUH_dPkmss7j4mEMNW3ywmBrfYX-ZaGiTxmbSjOUkektMa4
https://www.facebook.com/wannes.beernaert/videos/10158411345719250/
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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17. delen is 
     vermenigvuldigen
Stimuleer burgers en organisaties om meer spullen en ruimte met elkaar te delen, onder het motto 
‘waarom kopen als je ook kan delen?’. Dat kan op kleine schaal (onder buren), op iets grotere schaal (in 
een wijk) of op heel grote schaal (binnen je gemeente of zelfs het hele land). Wat dat met sociale co-
hesie te maken heeft? Wel, mensen leren elkaar (beter) kennen, het is wetenschappelijk bewezen dat 
dingen doen voor anderen mensen een goed gevoel geeft én er zal bewuster geconsumeerd worden. 
Een triple win! 

• Het Netwerk Bewust Verbruiken bundelt alle 
Vlaamse initiatieven om spullen, kleren en boeken 
te lenen, ruilen, delen of huren.

Tip(s)

gluren bij de buren:

• In Berchem hebben ze Buurtijd, volgens een gelijkaardig 
principe. 

• In Ronse is er, in de volksbuurt Prinskouter, nood aan buitenlucht 
en een plek waar kinderen zich kunnen uitleven. Sociale 
moestuin ‘De Lochting’ biedt een antwoord op die vraag naar 
speel- en ontmoetingsruimte: een groene ruimte midden in 
de wijk waar kinderen voetballen, tuinders actief zijn in de 
gemeenschappelijke moestuin en bewoners elkaar ontmoeten 
voor een praatje. Omwille van corona moest de tuin jammer 
genoeg gesloten worden voor het grote publiek. Maar men 
bleef niet bij de pakken zitten: nu is De Lochting dagelijks open 
tussen 9 en 17 uur. Gezinnen met kinderen, twee personen en 
alleenstaanden kunnen de plek een uurtje reserveren, onder 
het toeziende oog van een opbouwwerker. Ze kunnen er hun 
gedachten eens verzetten, tot rust komen en de batterijen weer 
opladen.   

https://www.bewustverbruiken.be/artikel/goederen-ruilen-delen-en-huren-een-overzicht
https://www.buurtijd.be/wordpress/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/09/ronse-helpt-mensen-zonder-eigen-tuin/?utm_source=newsletter_391&utm_medium=email&utm_campaign=opbouwwerkers-blijven-alles-geven
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• Stad Gent werkt samen met jeugdhuizen, jeugdbewegingen, 
scholen … om afgesloten buitenruimtes ter beschikking te 
stellen van kwetsbare gezinnen tijdens de coronacrisis. Al 20 
organisaties stellen hun tuin of terrein open voor gezinnen of 
bewoners uit de buurt. Ze kunnen die ruimtes gebruiken op 
afspraak: er wordt met tijdsloten gewerkt en per tijdslot kan er 
maar één gezin aanwezig zijn. De stad Gent onderzoekt waar dit 
extra aanbod na de crisis open kan blijven. 

• Stad Gent doet daarnaast aan ‘deeltuinieren’ via Gent En Garde. 
Bij een deeltuin leent iemand een (stuk) privétuin uit aan iemand 
die wil moestuinieren. De stad biedt delers en leners een online 
‘datingsite’ waarop ze heel eenvoudig een zoekertje kunnen 
plaatsen.

opgelet!
afhankelijk van de 
geldende coronamaatregelen 
moet deze actie aangepast
worden.

https://klimaat.stad.gent/nl/groenten-kweken-de-tuin-van-je-buur-dat-kan
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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Workshop ‘Fit in je hoofd’

Veerkrachtige mensen zijn gelukkiger en presteren beter. Tijdens deze interactieve workshop worden 
de deelnemers aan het werk gezet. Zij gaan concreet aan de slag met de 10 stappen van de Fit in je 
hoofd-campagne.

• Duur: 3 uur

• Groepsgrootte: 7 tot 25 personen

• Kostprijs: € 225, excl. kilometervergoeding

• Aanvragen: via eva.van.maele@logowaasland.be 

• Promotiematerialen: folder en affiche van Fit in je 
hoofd

• Deze workshop wordt ook online aangeboden,  
naar aanleiding van corona. Meer info hierover via 
eva.van.maele@logowaasland.be

Praktisch

18. Workshops en opleiding 
rond mentaal welbevinden, 
veerkracht en geestelijke 
gezondheid

https://www.fitinjehoofd.be/de-10-stappen
https://vlaamselogos.be
mailto:eva.van.maele%40logowaasland.be?subject=
mailto:eva.van.maele%40logowaasland.be?subject=
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Leeromgeving: herstelacademie 

HerstelAcademies (HA) bieden een leeromgeving aan burgers die hun mentale veerkracht willen her-
winnen. Concreet geven ze burgers een platform waar ze kunnen werken aan hun zelfsturende vaardig-
heden na een periode van ontregeling en verminderd psychisch welbevinden. Ervaringsdeskundigen en 
professionals uit verschillende organisaties in een regio bundelen hun expertise en werken hiervoor sa-
men. Voor de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid wordt een specifiek (online)aanbod uitgewerkt.

• Als lokaal bestuur of andere organisatie kan je een 
HA op maat organiseren. Dat gebeurde bijvoorbeeld 
al in SOMA (De vereniging waar Armen het Woord 
Nemen in Maasmechelen). 

• Verschillende regio’s organiseren deze 
leeromgeving online. Luister in jouw regio voor de 
meest actuele informatie. 

• Meer info: www.herstelacademie.be en   
toon@steunpuntgg.be  

Praktisch

gluren bij de buren:

De volgende HA’s hebben zeker een online module. Maar het aanbod 
breidt alsmaar uit, check dus zeker ook de HA in jouw regio.

• HerstelAcademie Emergo

• HerstelAcademie SaVHA! 

• Herstelacademie Kempen 

• HerstelAcademie Diletti 

https://www.herstelacademie.be
mailto:toon%40steunpuntgg.be?subject=
https://www.herstelacademie.be/mechelen/online-aanbod/
https://www.herstelacademie.be/halle-vilvoorde/
https://www.herstelacademie.be/kempen/
https://www.herstelacademie.be/oost-brabant/
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Opleiding: eerste hulp bij psychische problemen

De nieuwe opleiding ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ heeft als doel de bevolking te versterken in 
het bieden van eerste hulp aan mensen die het psychisch moeilijk hebben. Bijna 1 op de 3 geeft aan zich 
niet goed in zijn vel te voelen. Deze opleiding maakt mensen sterker om vanuit hun natuurlijke rol als 
familielid, kennis, buur of collega anderen bij te staan en eerste hulp te bieden. 

duur

• voor burgers: 4 sessies van 3 uur op weekdagen 

• voor werknemers binnen een organisatie: 14 uur, 
gespreid over 2 weekdagen

groepsgrootte

• 12 personen

• Doelgroep: de algemene bevolking (18+) 
die geen psychosociale vooropleiding of 
hulpverleningservaring heeft

kostprijs 

• Gratis: burgers kunnen de opleiding vanaf het najaar 
gratis volgen in de lokale Rode Kruisafdelingen 
(exclusief handboek voor de deelnemers);

• €1.690: voor organisaties te organiseren vanaf het 
najaar (inclusief handboek voor de deelnemers).

• Het handboek dat bij de opleiding hoort ‘Luister! 
Eerste hulp bij psychische problemen’ is alvast te 
koop, o.a. via de webshop van het Rode Kruis.

• Meer info: www.rodekruis.be/ehbp 

Praktisch

opgelet!
toen deze inspiratiegids werd opgemaakt, was er nog 
geen online versie van deze workshop i.h.k.v. corona.
kijk op bijhorende website voor meer info.

https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/eerste-hulp-bij-psychische-problemen/
http://www.rodekruis.be/ehbp  
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Infosessie: Waarom praten belangrijk is

Mensen willen vrienden, familie of kennissen die het psychisch moeilijk hebben graag helpen. Maar vaak 
weten ze niet goed hoe. CM ontwikkelde daarom in samenwerking met VLESP en Te Gek?! een infoses-
sie rond het bespreekbaar maken van psychische problemen. 

duur

• 2 uur (met pauze van 15 min.)

groepsgrootte

• min. 10 personen

kostprijs 

• gratis (indien in samenwerking met CM en voor 
iedereen opengesteld) of € 150

• Aanvragen via gezondheidsbevordering.amt@cm.be 
of 014 40 35 80

• Meer info: https://www.cm.be/diensten-en-
voordelen/advies-en-informatie/infosessies-en-
cursussen/psychische-problemen

TIP                      

•  Op www.4voor12.be vind je al tips rond hoe je een 
gesprek kan aangaan met iemand die hulp nodig 
heeft.

Praktisch & tip

opgelet!
toen deze inspiratiegids werd opgemaakt, was er nog 
geen online versie van deze workshop i.h.k.v. corona.
kijk op bijhorende website voor meer info.

mailto:gezondheidsbevordering.amt%40cm.be%20?subject=
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/advies-en-informatie/infosessies-en-cursussen/psychische-problemen
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/advies-en-informatie/infosessies-en-cursussen/psychische-problemen
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/advies-en-informatie/infosessies-en-cursussen/psychische-problemen
http://www.4voor12.be
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Infosessie: don’t worry be happy

De Voorzorg organiseert workshops over mentale fitheid. Want het leven kan soms veeleisend zijn, maar 
− en nu komt het goede nieuws − mentale fitheid heb je voor een deel zelf in handen. Door optimistisch 
in het leven te staan en actief te blijven bijvoorbeeld. Tijdens de workshop gaan deelnemers via uitleg, 
testjes en stellingen op ontdekkingstocht. Ze leren hoe ze meer kunnen doen van wat ze écht belangrijk 
vinden.

duur

• 1 à 1,5 uur (met pauze van 15 min.)

kostprijs 

• € 50 + verplaatsingskosten

• Neem contact op met Aline    
Aline.DeMeyer@socmut.be 

Praktisch

opgelet!
toen deze inspiratiegids werd opgemaakt, was er nog 
geen online versie van deze workshop i.h.k.v. corona.
kijk op bijhorende website voor meer info.

mailto:Aline.DeMeyer@socmut.be
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VERSTERK DE VEERKRACHT 
VAN KINDEREN & JONGEREN

Op zoek naar inspirerende acties waarbij je kinderen en jongeren op weg zet naar meer 
ontmoeting en verbinding? Dan ben je hier op de juiste plaats! 

Zeg het met krijt     Publieke ontmoetingsplaatsen          

         Peers-to-peersuppor  Het emotiepad     

 Jeugdwerk dat verbindt          Workshop NokNok     

Daarnaast is er nog de actie ‘Spreuken in het straatbeeld’ die in heel Vlaanderen 
loopt. Een fijnzinnige campagne - met bijhorend campagnemateriaal - die speciaal werd 
gemaakt voor de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Bekijk die zeker ook eens! 

In deze gids staan bovendien heel wat acties voor het algemene publiek (p. 8). Ook 
daar kan je inspiratie uit putten en de acties op maat maken van jouw doelgroep.

De volgende 6 acties, specifiek voor kinderen en jongeren, 
komen aan bod: 
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• Een aantal dagen nadat de krijtjes in alle bussen 
worden gestopt, gaat het team van opbouwwerkers 
terug om foto’s te nemen in de buurt. Dat blijkt een 
mooie kans te zijn om deugddoende gesprekken te 
hebben. 

• Van de foto’s van de krijttekeningen worden 
postkaarten gemaakt. Die worden met de groeten 
van de kleine artiesten naar de bewoners van de  
woonzorgcentra in Ronse gestuurd om hen een hart 
onder de riem te steken. 

• Bekijk hier een filmpje over de krijtjesactie in Ronse. 

• Naar aanleiding van corona wordt gevraagd om niet 
samen te kleuren, voldoende afstand te houden en 
even te wachten als de buren net aan het tekenen 
zijn.

• De actie ‘Spreuken in het straatbeeld’ (zie p. 4), met bijhorende raamaffiches waarop 
spreuken rond ontmoeting en verbinding staan, kan je ook gebruiken binnen deze 
krijtactie. Er is één blanco-affiche die iedereen zelf kan invullen met een boodschap naar 
keuze. 

1. zeg het met krijt

Praktisch en tip

praktisch

tip

In Ronse loopt een Krijtjesactie. Onderwijsopbouwwerk Ronse deelt elke week stoepkrijt uit in een an-
dere wijk, om gezinnen te helpen hun kinderen wat vrije tijd te bieden. Hierdoor verschenen al heel wat 
mooie tekeningen in de straten van Ronse en geeft iedereen, jong en ouder, op zijn manier wat kleur aan 
de wijk. 

opgelet!
afhankelijk van de geldende coronamaatregelen 

moet deze actie aangepast worden.

https://www.youtube.com/watch?v=PVKoW1l0Rz0&fbclid=IwAR1heYTcUSZgUXQBizK7h-dBU0NJ9uf9dMH-h8T2BzyiB0ULcSO4de3QXeI
https://www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be/nieuwsberichten/krijtactie-van-samenlevingsopbouw-zorgt-voor-warmte-en-creativiteit-in-de-ronsese-aandachtsbuurten/?fbclid=IwAR0QpnZineUZdP2rlfqOparHfgnAlch2aT2iRZnDeIOm27b1VFOeFPxyO
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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• Kind en Samenleving adviseert bij kindvriendelijke 
ruimtelijke planning, speel- en tienerweefsel.

• De projecten ‘Gezonde publieke ruimte’ en ‘Verover 
de ruimte’ helpen je op weg om, samen met de 
buurtbewoners, te streven naar meer publieke 
ruimte (voor kinderen en jongeren). 

2. Publieke ontmoetings-
plaatsen voor kinderen en 
jongeren

Tips

Creëer ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren in de publieke ruimte. Rondhangen is van alle 
tijden, culturen en mensen. Het is genieten van de publieke ruimte en daarin anderen ontmoeten. 
Rondhangen mag, zolang het op een positieve en respectvolle manier gebeurt. Moedig het samenko-
men op speelpleintjes en buiten spelen aan. Kinderen en opvoeders ontmoeten elkaar zo op een 
vrijblijvende manier. 

gluren bij de buren:

• Stad Genk maakte een speelkaart die een overzicht geeft van 
alle leuke speelplekken in de stad. Daarnaast zet de stad extra in 
op skateparken. 

• In Sint-Niklaas bleven ze niet bij de pakken zitten toen 
de buitenspeeldag niet kon doorgaan door corona. De 
organisatoren en illustratrice Emma Thyssen vonden een 
bordspel uit waarmee kinderen tussen 4 en 12 jaar op 
pad kunnen langs leuke (speel)plekken in Sint-Niklaas en 
deelgemeenten. Het spel is goed voor 30 uitdagende 
speelopdrachten en maakt deel uit van 9100speelstad.be die 
alle speelinitiatieven van de stad en zijn partners bundelt op 1 
plek. 

• Als we door corona dicht bij ons kot moeten blijven, zullen 
er meer veilige speelruimtes in open lucht nodig zijn. Stad 
Gent heeft een extra, verkorte procedure uitgewerkt voor het 
aanvragen van een ‘speelstraat: een straat die gedurende een 
bepaalde periode exclusief voorbehouden is voor spelende 
kinderen en buurtbewoners. Meters en peters van de 
speelstraat worden i.f.v. corona opgeroepen om extra rekening 
te houden met de geldende hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

opgelet!
afhankelijk van 

de geldende 
coronamaatregelen 

moet deze actie 
aangepast worden.

https://k-s.be
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte
https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/verover-de-ruimte
https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/verover-de-ruimte
https://www.campuso3.be/speelkaart-genk
https://www.9100speelstad.be/buitenspeeldag/bordspel-9100speeldag
https://www.9100speelstad.be
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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3. Peer-to-peer-support met 
Warme William & co

Praktisch en tip

Warme William moedigt peer-to-peer-ondersteuning aan. Peers zijn mensen die een aantal gelijkenissen 
hebben, zoals leeftijds-, klas- of schoolgenoten. Jongeren bespreken hun problemen vooral met ouders 
en vrienden. Warme William moedigt jongeren aan om er te zijn voor de ander, en dus een echte Warme 
William te zijn. Zowel online als via een app vinden jongeren tips om zelf een Warme William te worden 
en te praten over problemen met vrienden. 

gluren bij de buren:

• Via sociale media lanceerden sommige steden en gemeenten 
een oproep om een eigen Warme William te nomineren. Dat 
doen bewoners door een (oude) foto te posten met hun Warme 
William en uit te leggen waarom deze persoon voor hen een 
Warme William is. Wanneer bewoners de gemeente en Warme 
William taggen, kunnen ze een prijs winnen voor zichzelf én voor 
hun Warme William.  

• Peersupport Vlaanderen biedt extra ondersteuning op het vlak 
van peersupport. 

• Mindmates, een project van de KU Leuven, helpt studenten 
door psychische problemen bespreekbaar te maken en een 
buddywerking op te starten. 

• De Vlaamse Scholierenkoepel heeft een aanbod naar onderwijs 
rond peer-to-peersupport. Kijk eens op ‘De Conflixers’. 

• Promotiematerialen van Warme William: te verkrijgen bij 
Logo-Waasland vzw. 

• Promoot de luistertips van Warme William.  

• Richt een online forum op waar Warme Williams en 
jongeren met elkaar kunnen praten in jouw buurt. 

• Laat jongeren weten bij welke diensten ze gratis 
terechtkunnen via chat of telefoon.

• Voor de wandeling: stippel een route uit, hang de 26 
affiches op, promoot de wandeling op sociale media en zet 
het antwoordformulier online. 

• Meer info: www.warmewilliam.be 

• Warme William heeft ook podcasts voor jongeren.       
En biedt wandelingen aan die iedereen kan organiseren. 

praktisch

tip

opgelet!
afhankelijk van 

de geldende 
coronamaatregelen 

moet deze actie 
aangepast worden.

http://www.peersupportvlaanderen.be
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/gezondheid/mentale-gezondheid/mindmates
http://www.deconflixers.be
mailto:https://logowaasland.be/content/warme-william-campagne?subject=
https://www.warmewilliam.be/tips
https://www.warmewilliam.be
https://www.warmewilliam.be/podcast
https://vlaamselogos.be/content/warme-william-wandeling
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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4. Het emotiepad: waar 
kinderemoties een plaats 
krijgen

Praktisch

Geef emoties een plek! Dat dachten ze tijdens de lockdown ook in de lokale opvang van Bocholt en 
Kaulille. Ieder kind verwerkt emoties anders. Misschien drukt het ene kind zijn/haar gevoelens beter 
uit op papier? Een ander liever via een wens aan de wensboom? De kinderen kunnen erop los tekenen, 
knutselen, schilderen, schrijven ...  Maak een waar emotiepad om de emoties bespreekbaar te maken. 

• Ga met de kinderen op een creatieve manier aan de slag.

• Beeld verschillende emoties uit langs een route of een pad. 
Benut de (publieke) ruimte die je ter beschikking hebt. 

• Nodig inwoners uit om het emotiepad te komen bekijken 
en (samen met de kinderen) even stil te staan bij de 
gevoelens die de kinderen beleven, zowel in coronatijden 
als daarbuiten.  

opgelet!
afhankelijk van 

de geldende 
coronamaatregelen 

moet deze actie 
aangepast worden.

gluren bij de buren:

• Het Scooby-Doo-team, de lokale opvang in Bocholt en Kaulille 
(Limburg), kwam met het idee van het emotiepad en ging samen 
met de kinderen aan de slag.

• Bij De Bleekweide, het therapeutische centrum voor 
kinderen en jongeren in Gent, werkt Lut Celie al lang met 
‘gevoelsplekken’: een vorm van emotionele remediëring. Een 
gevoelsplek is een afgebakende, veilige plek waar gevoelens 
veruiterlijkt worden. Dat kunnen gevoelens van boosheid zijn, 
maar ook van angst of verdriet.

https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.facebook.com/230756973646777/posts/2925581274164320/?sfnsn=mo
 http://www.gavoorgeluk.be/nieuws/gevoelsplekken-even-tot-rust-komen-en-dan-weer-verder
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5. jeugdwerk dat verbindt

tips

Als we door corona zo veel mogelijk  in ons kot moeten blijven, dan weegt dat zwaar op de jeugd. 
Dat beseffen ook de beroepskrachten en vrijwilligers van speelpleinwerkingen, jeugdbewegingen, 
sportclubs en jeugdhuizen. Zij bleven dan ook niet bij de pakken zitten tijdens corona en gingen 
helemaal online. Met bijvoorbeeld elke dag toffe filmpjes van animatoren vol speel-ideetjes, 
knutseltips, leuke challenges en zoveel meer! 

• WATWAT geeft een overzicht van verschillende corona-
challenges die jongeren aanspreken. 

• Op de Facebookpagina van Gezonde School vind je enkele 
toffe challenges om met de klas te doen. En inspirerende 
voorbeelden uit scholen in alle regio’s. 

opgelet!
afhankelijk van 

de geldende 
coronamaatregelen 

moet deze actie 
aangepast worden.

gluren bij de buren:

• Nu kinderen in het voorjaar niet naar de jeugdbeweging konden, 
was er wel de online jeugdbeweging. Elke zondag kwamen daar 
tal van opdrachten online.  

 

• Avelgem startte een online speelpleinwerking. Je kan hun gaan 
en staan volgen via het Instagramaccount van Jeugd Avelgem of 
via de website.  

• In Menen organiseert de jeugd- en sportdienst een Bar Barree 
voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Kom binnen en neem een 
virtueel plaatsje in een van de gezellige zithoeken en geniet 
van live concerten, stand-up-comedians en speel mee met de 
verschillende challenges, games and more ... 

• De secundaire school PTI Kortrijk daagde zijn leerlingen uit tot 
enkele corona-challenges. En dat deed het RHIZO college in 
Zwevegem ook met zijn leerlingen. 

https://www.watwat.be/corona/ik-verveel-mij-wat-kan-ik-doen-thuis
https://www.facebook.com/groups/1518259421621806
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.facebook.com/groups/2693825807396758/
https://www.avelgem.be/vakantieaanbod
https://www.menen.be/bar-barree
https://www.facebook.com/groups/barbarree/
https://www.facebook.com/ptikortrijk/
https://www.facebook.com/rhizocollegezwevegem/?ref=br_rs
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6. Workshop NokNok: 
Oppeppers voor een 
tienerhoofd
In een interactieve sessie leer je de veerkracht van jongeren versterken. Het programma bestaat uit 2 
delen: een basisvorming over veerkracht bij jongeren aangevuld met een spelaanbod om te werken rond 
de vier knaltips van www.noknok.be. 

praktisch

opgelet!
toen deze inspiratiegids werd opgemaakt, was er nog 
geen online versie van deze workshop i.h.k.v. corona.
kijk op bijhorende website voor meer info.

duur

• 1 tot 3 uur

doelgroep

• iedereen die professioneel of in zijn vrije tijd werkt 
met jongeren van 12 tot 16 jaar 

groepsgrootte 

• 15 tot 25 personen 

prijs 

• € 75/uur + kilometervergoeding

 

• Aanvragen via eva.van.maele@logowaasland.be 

• Promotiematerialen: postkaarten, affiches en 
stickers van NokNok (zie ook verder p 62)

https://www.noknok.be
mailto:eva.van.maele%40logowaasland.be?subject=
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VERSTERK DE VEERKRACHT 
VAN OUDEREN

Op zoek naar inspirerende acties die ouderen op weg zetten naar meer ontmoeting 
en verbinding? Dan ben je hier op de juiste plaats! 

Generatietuinen      Creatief contact     

  Busje komt zo       Workshopreeks ‘Zilverwijzer’        

Daarnaast is er nog de actie ‘Spreuken in het straatbeeld’ die in heel Vlaanderen 
loopt. Een fijnzinnige campagne - met bijhorend campagnemateriaal - die speciaal werd 
gemaakt voor de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Bekijk die zeker ook eens! 

In deze gids staan bovendien heel wat acties voor het algemene publiek (p. 8). 
Ook daar kan je inspiratie uit putten en de acties op maat maken van jouw doelgroep.

TIP: De Vlaamse ouderenraad bundelde tips rond hoe je contact kan houden met 
ouderen in jouw omgeving.

De volgende 4 acties, specifiek voor ouderen, komen aan bod: 

https://www.vlaamse-ouderenraad.be/actualiteit/welzijn-zorg/15-creatieve-coronacontacttips?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief%20GL%20maart
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• GoodPlanet coördineert verschillende projecten 
rond generatietuinen. Je kan hen bereiken via 
e-mail.

1. Generatietuinen

Tip

In een generatietuin krijgt eenzaamheid geen kans om te groeien. Het is een gedeelde plek, buiten 
in het groen, waar verschillende generaties kunnen vertoeven. Een plek waar jong en oud samen over 
nadenken, samen aan bouwen en samen de vruchten van plukken. Bezoekers kunnen er spelen, leren, 
eten, rusten of gewoon genieten. Mensen uit de buurt steken een handje toe. Vogels, kevers, vlinders en 
ander klein grut uit de natuur voelen zich er ook thuis.

opgelet!
afhankelijk van de geldende coronamaatregelen 

moet deze actie aangepast worden.

https://www.goodplanet.be/nl/de-intergenerationele-tuin/
mailto:a.leonard%40goodplanet.be?subject=
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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2. Creatief met contact met 
ouderen
De coronacrisis kwam extra hard aan bij de ouderen die fysiek werden afgesloten van sociaal contact. 
Maar zoals dat wel vaker gaat met moeilijkheden, brengen ze een hele reeks van creatieve oplossingen 
met zich mee. In dit geval oplossingen die ervoor zorgen dat ouderen in sociaal isolement toch sociaal 
verbonden zijn met hun geliefden. In lockdown, maar ook daarbuiten kunnen deze creatieve oplossingen 
voor contact met ouderen (op afstand) inspiratie bieden.

gluren bij de buren:

• In Ter Berk en Wielant in Anzegem werd de taartennamiddag 
vervangen door mensen die een stukje taart aan huis leverden. 
De bijhorende babbel kon natuurlijk niet ontbreken. Naar alle 
80-plussers werd een kaartje opgestuurd.

• Menen doet eveneens een kaartjesactie, met een oproep onder 
de noemer ‘zeg het met een kaartje’. 

• In woonzorgcentrum Sint-Vincentius Avelgem kunnen 
bewoners videobellen met hun familie.

• In woonzorgcentrum Sint-Amand Zwevegem plaatsen ze 
op hun Facebookpagina foto’s van de bewoners, zodat het 
thuisfront kan volgen. 

• In woonzorgcentrum Hingeheem in Asse starten vrijwilligers 
de ‘Warmste Radio’. Bewoners, familieleden en vrienden kunnen 
verzoeknummers aanvragen en boodschappen doorsturen die 
in alle kamers van het wzc worden gespeeld. Zo brengt muziek 
de mensen even dichter bij elkaar.   

https://kw.be/nieuws/samenleving/aanstekelijke-solidariteit-in-anzegem-bij-onder-meer-ksa-dorpsraad-en-sociaal-huis/article-normal-428837.html?cookie_check=1591780660
https://www.menen.be/zeg-het-met-een-kaartje
https://www.facebook.com/SintVincentiusAvelgem/photos/a.1814420412132421/2534240833483705/?type=3&theater
https://www.facebook.com/wzcsintamand
https://www.hln.be/in-de-buurt/asse/bewoners-van-rustoord-kunnen-verzoeknummers-kiezen-op-warmste-radio~a3974047/
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• Twee maanden zonder bezoek woog zwaar op de bewoners 
en hun familieleden van wzc’s Meerspoort en Scheldekant in 
Oudenaarde.  Daarom werd er in beide wzc’s een  babbelbox 
geïnstalleerd om bewoners de kans te geven hun familie op 
een persoonlijke en comfortabele manier te ontmoeten. In de 
babbelbox kunnen bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, 
afgescheiden door een raam. Ze kunnen elkaar zien en met 
elkaar communiceren via telefoontoestellen, maar ze kunnen 
elkaar niet fysiek aanraken. Het is natuurlijk nog anders dan een 
‘echt’ bezoek, maar het is wel persoonlijker dan gewoon even 
zwaaien aan het raam. De medewerkers van de sociale dienst 
organiseren de babbelbox en om iedereen de kans te geven om 
te kunnen ‘babbelboxen’, werken de rusthuizen op afspraak en 
beperken ze het aantal afspraken per bewoner tot één per twee 
weken. Gesprekken duren tien minuten en er kunnen maximaal 
twee externe bezoekers tegelijk komen.

• De afdeling ’t Hoge van wzc ’t Hof in Lichtervelde neemt op 
een vast tijdstip plaats voor een groot scherm om in contact 
te komen met de buitenwereld! Vrienden en familie mogen 
berichtjes, groetjes, foto’s, filmpjes, zoentjes … insturen en die 
worden op een groot scherm getoond aan de bewoners. 

• ‘Het nieuwe klaproosje’, het tijdschrift van Huize Proventier in 
Poperinge, publiceert voor het eerst in woord en vooral beeld 
nieuwtjes van het thuisfront. Intussen blijven de bewoners 
natuurlijk via videochat in contact met hun familie.

• Woonzorgcentrum Deken Darras (Zorg Tielt) organiseert 
de hartverwarmende actie ‘Vraag je plaatje’. Familieleden 
kunnen zo een liedje, gedichtje of boodschap overbrengen 
aan bewoners van het centrum. Dat helpt om contact met de 
buitenwereld te onderhouden. 

opgelet!
afhankelijk van de geldende coronamaatregelen 

moet deze actie aangepast worden.

https://www.poperinge.be/woonzorgcentrum-huize-proventier
https://www.poperinge.be/woonzorgcentrum-huize-proventier
https://www.tielt.be/nieuwsdetail/1203/wzc-deken-darras-organiseert-vraag-je-plaatje?fbclid=IwAR0SrndN2uj6_gPXahizjo2mFQnDfHEn67a59vVWMFYyLSyGSUXX6i4TGYw
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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3. busje komt zo
Een bus speciaal voor ouderen om hen in contact te brengen met élkaar en met hun vrienden/familie. 
Dat was het idee achter de Klap- en Babbelbus. 

gluren bij de buren:

• De Klapbus is een project van de stad Halen en het 
dienstencentrum De Klapstoel. Het werd in het leven geroepen 
om sociaal contact tussen buurtbewoners in het algemeen en 
ouderen in het bijzonder te bevorderen. Mensen die willen 
deelnemen aan een activiteit van de stad, maar de afstand niet 
kunnen overbruggen, … kunnen ervan gebruik maken. Ook 
tijdens de zomermaanden trekt de Klapbus eropuit. Je kan er 
terecht voor allerlei diensten of een gezellige babbel met een 
lekkere tas koffie. De bus is volledig uitgerust. Zo zit er een 
bibkoffer met uitleenbare (grootletter)boeken in, een laptop met 
elektronische ID-lezer, een printer, bloeddrukmeter … 

• De Babbelbus is een initiatief dat tijdens corona is ontstaan 
zodat bewoners van een wzc hun familie toch op een veilige 
manier kunnen zien. De bus is volledig veilig ingericht (met 
plexiglas etc.). 

opgelet!
afhankelijk van de geldende coronamaatregelen 

moet deze actie aangepast worden.

https://www.deklapstoel.be/de-klapbus.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/30/babbelbus-maakt-bejaardenbezoek-mogelijk/
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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4. Workshopreeks ‘Zilverwijzer’
Zilverwijzer geeft ouderen de kans om samen met leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen over de 
uitdagingen van het ouder worden. Het programma bestaat uit een basissessie aangevuld met thema-
sessies. De deelnemers beslissen zelf welke themasessies ze wensen. Een getrainde lesgever begeleidt 
de groep.

praktisch en tips

duur

• 1 tot 6 themasessies van telkens 2 uur

groepsgrootte 

• 5 tot 12 personen

prijs 

• € 75/uur + kilometervergoeding

 

• Aanvragen via eva.van.maele@logowaasland.be . Je 
krijgt een checklist, draaiboek, sjabloon voor flyer 
en affiche.

• Promotiematerialen: flyers en affiches van 

• Werk met een bestaande groep om de drempel laag te houden: bezoekers van een 
dienstencentrum, ouderenvereniging of waarom geen sportclub? 

• Denk goed na over hoe je promotie maakt voor het programma, want het moeilijkste is 
deelnemers vinden en overtuigen. Van zodra je ermee bezig bent, zijn alle deelnemers 
heel enthousiast en positief over Zilverwijzer.

• Er is een formule beschikbaar voor woonzorgcentra. Vraag ernaar!

• Binnen de reeks is er een sessie die handelt over de kracht van sociaal contact. Dit 
past zeer goed bij het jaarthema van deze 10-daagse ‘verbinden en ontmoeten’. 

praktisch

tips

opgelet!
toen deze inspiratiegids werd opgemaakt, was er nog 
geen online versie van deze workshop i.h.k.v. corona.
kijk op bijhorende website voor meer info.

mailto:eva.van.maele%40logowaasland.be?subject=
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VERSTERK DE VEERKRACHT VAN MENSEN 
IN MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE 
SITUATIES 

Op zoek naar inspirerende acties waarbij je mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties op weg zet naar meer ontmoeting en verbinding? Dan ben je hier op de juiste 
plaats! 

Op weg met de bakfiets    Open atelier      

Gesloten Facebookgroep          

Workshopreeks ‘Goed-Gevoel-stoel’        

Daarnaast is er nog de actie ‘Spreuken in het straatbeeld’ die in heel Vlaanderen 
loopt. Een fijnzinnige campagne - met bijhorend campagnemateriaal - die speciaal werd 
gemaakt voor de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Bekijk die zeker ook eens! 

In deze gids staan bovendien heel wat acties voor het algemene publiek (p. 8). 
Ook daar kan je inspiratie uit putten en de acties op maat maken van jouw doelgroep.

De volgende 4 acties, specifiek voor ouderen, komen aan bod: 
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• Vraag lokale handelaars om sponsoring. 

• Deze actie blijft interessant na de lockdown, want 
zo lukt het om contact te houden met mensen 
in maatschappelijk kwetsbare situaties die niet 
altijd tot het sociaal restaurant of bepaalde 
dienstverleningen komen. 

• Werk met vrijwilligers. 

1. Op weg met de bakfiets 

Tips

Terwijl de (sociale) restaurants en cafés moeten sluiten door corona en de voedselbedeling onder druk 
staat, komen mensen in armoede in een groter isolement terecht terwijl hun kosten verstikkend hoog 
blijven. Zorg voor een gratis mobiel initiatief zoals een soepbedeling bij kwetsbare mensen aan huis, of 
voor een mobiele koffieklets. Die warme dranken brengen warmte, maar ook de kans om mensen aan-
dacht te geven en hun noden in te schatten. 

opgelet!
afhankelijk van de geldende coronamaatregelen 

moet deze actie aangepast worden.

gluren bij de buren:

• In Brussel organiseerde het lokale dienstencentrum Forum de 
mobiele koffieklets ‘Sjat Kaffei’.

• Vzw ’t antwoord uit Turnhout heeft tijdens de coronacrisis haar 
dienstverlening bijgestuurd om bezoekers en andere kwetsbare 
mensen vanop afstand te helpen. Daarnaast is het (tijdens de 
lockdown gesloten) buurtrestaurant ‘tHERT gestart met een 
soepbedeling.

https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.ouderenraden.be/in-de-kijker/welzijn-sociaal-contact/sjat-kaffei-mobiele-koffieklets
https://www.tantwoord.be/nieuws-agenda/nieuws/een-warm-hert-voor-de-kwetsbare-turnhoutenaar/
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2. Open atelier

3. Gesloten Facebookgroep voor 
mensen in kwetsbare situaties 

Heb je een werkatelier of beschutte werkplaats in jouw buurt? Stel dit open voor buurtbewoners en pas-
santen. Bied hen de mogelijkheid om even binnen te wandelen om een kijkje te nemen of een praatje te 
maken, huisgemaakte producten te bestellen of een handje toe te steken. Zo wordt het contact tussen 
de deelnemers van het atelier en de omgeving versterkt. 

Mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties kunnen zich lid maken van een gesloten Facebookgroep 
waar ze elkaar tips kunnen geven en ideetjes uitwisselen. Dit wordt gecoördineerd door een vereniging 
waar armen het woord nemen.

opgelet!
afhankelijk van 

de geldende 
coronamaatregelen 

moet deze actie 
aangepast worden.

gluren bij de buren:

• In Turnhout is er de ontmoetingsruimte De Zoete Inval van 
activiteitencentrum ’t Twijgje. Door de ontmoetingsruimte open 
te stellen voor familie, vrienden, buurtbewoners en andere 
geïnteresseerden proberen ze tegenwicht te bieden aan het 
beeld dat de maatschappij heeft van ‘de psychiatrie’.

• In De Pinte hebben ze Het Groenhuis: een open-werkplek voor 
volwassenen met een beperking en geïnteresseerde burgers.  

gluren bij de buren:

• Dit gebeurt zo in Halle (Corona – open – armen) en is een grote steun voor mensen in armoede. 

• Een vereniging waar armen het woord nemen, neemt het voortouw.

• Er moet een Facebookgroep gemaakt worden.

• Ook verwante organisaties kunnen lid worden van deze groep om ideeën en tips te delen.

Praktisch

https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.ggzkempen.be/ontmoetingscentrum-de-zoete-inval/
http://www.homethaleia.be/groenhuis.html
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4. Workshopreeks 
goed-gevoel-stoel
De Goed-Gevoel-stoel werkt in drie groepssessies aan de geestelijke gezondheid van mensen in maat-
schappelijk kwetsbare situaties. Tijdens de praatsessies werkt de groep op een visuele en toegankelijke 
manier rond draaglast en draagkracht aan de hand van 4 thema’s of ‘stoelpoten’. Het doel is de ‘vier 
poten van hun stoel’ te verstevigen om sterker in het leven te staan. Bij voorkeur neemt er ook iemand 
die vertrouwd is met de groep deel aan de Goed-Gevoel-stoel-sessies. Je kan een externe begeleider 
inschakelen voor de begeleiding van de sessies.

praktisch en tips

duur

• 3 sessies van 2,5 uur

groepsgrootte 

• 8 tot 12 personen

prijs 

• € 225/sessie + kilometervergoeding

 

• Aanvragen via eva.van.maele@logowaasland.be. 

• lees de getuigenis over de Goed Gevoel Stoel op www.gezondleven.be. 

praktisch

tip

opgelet!
toen deze inspiratiegids werd opgemaakt, was er nog 
geen online versie van deze workshop i.h.k.v. corona.
kijk op bijhorende website voor meer info.

mailto:eva.van.maele%40logowaasland.be?subject=
https://www.gezondleven.be/projecten/goed-gevoel-stoel/getuigenis
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VERSTERK DE VEERKRACHT VAN JE 
WERKNEMERS
Op zoek naar inspirerende acties waarbij je werknemers op weg zet naar meer 
ontmoeting en verbinding? Dan ben je hier op de juiste plaats! 

Personeel voor personeel    

Samen voor een goed doel

Workshopreeks ‘Team(Veer)Kracht’

Daarnaast is er nog de actie ‘Spreuken in het straatbeeld’ die in heel Vlaanderen 
loopt. Een fijnzinnige campagne - met bijhorend campagnemateriaal - die speciaal werd 
gemaakt voor de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Bekijk die zeker ook eens! 

In deze gids staan bovendien heel wat acties voor het algemene publiek (p. 8). 
Ook daar kan je inspiratie uit putten en de acties op maat maken van jouw doelgroep.

De volgende 3 acties, specifiek voor werknemers, komen aan bod: 
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• De jeugdwerkorganisatie Pimento heeft een gids 
gemaakt met gratis opdrachten die de band met de 
collega’s versterken, ondanks de afstand. Ontdek 
hem op Quaranteam: teambuilding tijdens corona. 

• In de Gezond Vergaderen-box vind je tips en tricks 
die je kan toepassen zodat werknemers zich goed 
in hun vel voelen. Handig! Want: een tevreden 
werknemer zorgt voor een goede teamsfeer! 

1. Personeel voor personeel

Tips

Er zijn natuurlijk teambuildings die de groepssfeer bevorderen. Maar ook kleine acties en initiatieven 
kan je in de kijker zetten bij je personeel in het kader van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. 
Wat dacht je van een ‘geheime aanbidder’ die een postkaartje achterlaat op jouw bureau? Of van een 
complimenten-wall?

gluren bij de buren:

• In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden delen 
personeelsleden complimenten uit aan elkaar. 

• Bij het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas worden 2 
personeelsleden aan elkaar gekoppeld gedurende een week 
met de opdracht elkaar te verwennen.   

• In AZ Groeninge in Kortrijk is er een lounge ingericht om wat 
stoom af te laten. De bibliotheek van de stad ondersteunt het 
initiatief en levert strips, tijdschriften, kranten en boeken aan. 

• In sommige bedrijven wordt een gepersonaliseerde action 
for happiness-kalender verspreid. Elke dag een kleine ‘act of 
kindness’ doen, dat heeft een positief effect op het welbevinden 
van de werknemers, en hun sociale omgeving. 

• Is er een van de collega’s een yogi of een sterke fitnessvrouw/
man? En heeft hij/zij zin om collega’s enkele toffe bewegingen 
aan te leren? Laat de kans niet liggen en organiseer eenmalig of 
meerdere keren per maand/jaar een (online) workshop voor de 
geïnteresseerden. Ook op het Vlaams Instituut Gezond Leven 
werden voor de lockdown over de middag yogaworkshops 
georganiseerd. Sinds de lockdown neemt een andere collega 
het over met ochtendstretchoefeningen (tegen rugklachten) en 
krachtige work-outs na de werkdag. 

opgelet!
afhankelijk van 

de geldende 
coronamaatregelen 

moet deze actie 
aangepast worden.

https://www.pimento.be/teambuilding-tijdens-corona/
https://www.gezondleven.be/projecten/gezond-vergaderen
https://www.kortrijk.be/nieuws/bibliotheek-brengt-tijdschriften-boeken-en-strips-naar-az-groeninge
https://www.actionforhappiness.org/media/799273/august_2019.jpg
https://www.actionforhappiness.org/media/799273/august_2019.jpg
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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• Op www.goededoelen.be vind je een overzicht van alle goede doelen.     
Kies dat goede doel uit waarbij jij de meeste affiniteit voelt. 

2. samen voor een goed doel

Tips

Samen aan één zeel trekken. Je samen met andere werknemers inzetten voor een goed doel: dat bevor-
dert het groepsgevoel én je eigenwaarde. Want anderen helpen, dat doet deugd. Zet je bijvoorbeeld in 
voor een bestaand initiatief, zoals de grote mondmasker-naaiactie, De Warmste Week, de Levensloop 
van Kom Op Tegen Kanker … Of organiseer zelf een actie en doneer de opbrengst aan een doel dat de 
medewerkers nauw aan het hart ligt. 

gluren bij de buren:

• Tijdens de coronacrisis stelden verschillende bedrijven hun 
expertise ter beschikking van anderen. Zoals het Brusselse 
IT-beveiligingsbedrijf Skyforce dat het initiatief neemt om 
zelfstandigen en kmo’s te helpen door een noodlijn voor 
telewerk te openen voor een gratis diagnose en 60 minuten IT-
ondersteuning. 

• Ook het bedrijf Towereye uit Gierle biedt tijdens de crisis 
materiaal (bewakingscamera’s, netwerken, antennes) aan voor 
monitoring van ziekenhuizen en andere hulpverleningsposten. 

• Het autobekledingsbedrijf ECA uit Assenede gooit de 
productie over een andere boeg tijdens de coronacrisis. In 
plaats van autobekleding worden er miljoenen chirurgische 
mondmaskers en schorten gemaakt voor het zorgpersoneel. 

• Het Roeselaarse bedrijf Inside Blinds dat alle soorten 
raamdecoratie maakt in eigen atelier kwam noodgedwongen 
tot stilstand door de coronacrisis. Maar de zaakvoerder 
en personeelsleden bleven niet bij de pakken zitten: ze 
engageerden zich vrijwillig om mondmaskers te maken voor 
de lokale helden van de zorg. Andere bedrijven in en buiten de 
regio volgden hun voorbeeld. 

opgelet!
afhankelijk van 

de geldende 
coronamaatregelen 

moet deze actie 
aangepast worden.

https://www.goededoelen.be
https://www.madeinkempen.be/topics-content/technologie-topic/it-bedrijf-helpt-kmos-gratis-telewerk-te-beschermen-topic/
https://www.madeinkempen.be/topics-content/technologie-topic/it-bedrijf-helpt-kmos-gratis-telewerk-te-beschermen-topic/
https://www.madeinkempen.be/nieuws/towereye-biedt-materiaal-aan-voor-monitoring-van-ziekenhuizen/
https://www.hln.be/in-de-buurt/assenede/eca-assenede-gaat-miljoenen-mondmaskers-maken~a96e0126/
https://www.hln.be/in-de-buurt/roeselare/productie-ligt-stil-dan-maar-mondmaskers-maken~a252f8be/
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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3. workshopreeks
‘Team(Veer)Kracht’
Veerkracht is superbelangrijk voor individuen. Maar minstens even cruciaal is de veerkracht van teams 
binnen je organisatie. Teamveerkracht speelt een essentiële rol in de productiviteit en mentale gezond-
heid van werknemers. En het goede nieuw is: teamveerkracht is te trainen. 

Grijp de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid aan om in je bedrijf te starten met de sessies 
Team(Veer)Kracht, een methodiek die zich richt op het versterken van de veerkracht van een team. In 4 
sessies krijgen de deelnemers tips, creëren ze bewustzijn en doen ze kennis en vaardigheden op die hen 
in staat stellen om als team veerkrachtig te zijn. Na enkele maanden kijken de deelnemers in een vierde 
sessie terug op de periode tussen de derde sessie en het heden. Het actieplan en de genomen stappen 
worden bekeken. 

praktisch

duur

• 4 sessies van 3 uur

groepsgrootte 

• Deelnemende teams bestaan optimaal uit max. 15 teamleden. Het hele team, ook de 
direct leidinggevende, neemt deel.

prijs 

•  € 1.500 tot € 2.000 (excl. btw)

 

• Aanvragen via www.gezondleven.be/teamveerkracht 

opgelet!
toen deze inspiratiegids werd opgemaakt, was er nog 
geen online versie van deze workshop i.h.k.v. corona.
kijk op bijhorende website voor meer info.

http://www.gezondleven.be/teamveerkracht
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3. hoe maak je jouw 
activiteit bekend?

BEKENDMAKING 
Je wil natuurlijk een zo groot mogelijk verschil maken met de actie(s) die je hebt 
gepland. Wil je jouw veerkrachtige activiteit in de aanloop naar de 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid extra bekend maken? Hier zijn enkele tips om dat te doen:

• Registreer je (online) activiteit op www.samenveerkrachtig.be. Vergeet niet het 
label ‘samenveerkrachtig’ toe te voegen. Zo komt jouw activiteit in de agenda op 
die website.

• Promoot je activiteit op sociale media met de hashtag #samenveerkrachtig.

• Vraag de communicatietoolkit op via het online bestelformulier voor een 
overzicht van artikels en berichten die je kan gebruiken om jouw actie bekend te 
maken via (sociale) media. 

Gebruik altijd het logo van ‘Samen Veerkrachtig’ als je communiceert over jouw 
activiteit.

https://www.samenveerkrachtig.be
mailto:https://forms.gle/WEy4Z3ExDfUrLTSr7?subject=
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CAMPAGNEMATERIALEN 
‘SAMEN VEERKRACHTIG’

Gebruik het campagnemateriaal ‘Samen Veerkrachtig’ om de 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid in de kijker te zetten. Dit jaar is er het veerlabel en een 
affichereeks met slogans, waaronder één blanco affiche om zelf een slogan op in te 
vullen. 

Hang het veerlabel aan je rugzak en laat zien dat ook jij je schouders zet onder 
‘Samen Veerkrachtig’ (zolang de voorraad strekt). 

En dat is niet alles: er zijn nog andere materialen over geestelijke gezondheid waarmee 
je je actie kan promoten of die je kan uitdelen. Zoals die van Fit in je hoofd, NokNok, 
Warme William en Geestelijk Gezond Vlaanderen (zie verder).

Affichereeks ‘Samen Veerkrachtig’ 

Het veerlabel 

Alle (campagne)materialen over geestelijke gezondheid 
(p61-64) bestel je GRATIS via het online bestelformulier, 

tenzij anders vermeld.

mailto:https://forms.gle/WEy4Z3ExDfUrLTSr7?subject=
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ANDERE MATERIALEN OVER 
GEESTELIJKE GEZONDHEID

Op www.fitinjehoofd.be leren mensen hoe ze 
meer controle kunnen hebben over de veerkracht 
in hun leven. Ze leren zichzelf waarderen, positief 
in het leven te staan en het hoofd te bieden aan 
stress en tegenslag. En dat voelt goed! Via een 
persoonlijke veerkrachttest en 10 tips kan iedereen 
zélf aan de slag met zijn eigen veerkracht, via de 
website zelf of de app die erbij hoort. Vanaf 16 jaar. 

Gratis. Bestellen via het online bestelformilier. 

Jongeren kunnen heel wat aan, maar ook voor hen wordt het soms te veel. 
Op www.noknok.be vinden ze informatie, opdrachten en tips om zich goed in hun 
vel te blijven voelen. Jongeren kunnen er zelf mee aan de slag en zo werken aan hun 
veerkracht. zelfs bij een dipje of tegenslag kunnen ze er terecht. Van 12 tot 16 jaar.

Gratis. Bestellen via het online bestelformilier. 

Fit in je hoofd – affiches en boekje 

NokNok – postkaarten, affiches, stickers 

postkaarten stickers (6 versies)

affiches (6 versies)

http://www.fitinjehoofd.be
mailto:https://forms.gle/WEy4Z3ExDfUrLTSr7?subject=
http://www.noknok.be
mailto:https://forms.gle/WEy4Z3ExDfUrLTSr7?subject=
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Gevoelsbuttons

Wil je ‘Fit in je hoofd’ en/of NokNok en meer in het bijzonder het ‘praten over hoe het 
met je gaat’ onder de aandacht brengen van het groot publiek? Kies dan voor een 
eye-catcher: een stand met 10 verschillende gevoelsbuttons.

Het kleurenpallet van de banners en buttons werkt als een magneet en nodigt 
mensen uit om te kijken, een button te nemen en te dragen. Er zijn 10 verschillende 
buttons: trots, enthousiast, triest, gestrest, hoopvol, verward, gelukkig, moe, content 
en bezorgd.
Zichtbaar voor iedereen motiveert het letterlijk om te gaan praten met elkaar en zorgt 
het voor ontmoeting. Ook mensen die geen button kiezen, zullen ongetwijfeld geïn-
spireerd worden door het idee.

Kostprijs
• Je kan 2 roll-upbanners en 10 gevulde bokalen met buttons (1 type button per bo-
kaal) ontlenen. Het ontlenen is gratis. Bij het terugbrengen van de materialen worden 
de gebruikte buttons aangerekend (0,15 euro per button) + 2,5 euro administratieve 
kost.
• Je kan de buttons ook apart aankopen. De prijs bedraagt 15 euro (+ 2,5 euro adminis-
tratieve kost) voor 100 buttons (10 van elke soort). Bij dit pakket ontvang je ook een
A1-affiche waarmee je de algemene boodschap van de actie verspreidt.

Aanvragen bij Logo-Waasland via het online bestelformulier.

mailto:https://forms.gle/WEy4Z3ExDfUrLTSr7?subject=
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Een kwart van alle Vlamingen krijgt vroeg of laat te maken met ernstige psychische 
problemen. Velen zetten de stap naar gepaste hulp niet (tijdig), omdat ze onvoldoende 
weten wat er aan de hand is of waar ze terechtkunnen. De website Geestelijk Gezond 
Vlaanderen wil mensen wegwijs maken in het complexe aanbod van de geestelijke 
gezondheidszorg in Vlaanderen. Je vindt er ook informatiefiches over een aantal 
belangrijke psychische problemen. 

TIP Je kan deze brochures bestellen via dit formulier en op 
www.geestelijkgezondvlaanderen.be voor € 0,50 per stuk. 

Warme William zet in op peer support. Het huidige boegbeeld is Nora Gharib. De 
campagne zet mensen aan om een Warme William te zijn voor elkaar. Dat betekent: 
echt luisteren naar elkaar en er zijn voor elkaar, zeker als de ander wat minder goed 
in zijn vel zit. Iedereen kan er één zijn. Warme William is een grote blauwe beer die 
iedereen uitnodigt om te vertellen wat er scheelt en die graag zijn luisterend oor 
aanbiedt. Op www.warmewilliam.be vind je meer informatie en kom je terecht bij de 
Warme William app en verschillende podcasts met bekende Vlamingen.

Geestelijk Gezond Vlaanderen - brochures

Warme William 
– affiches, folders, deskbeertje en materialen voor events

affiches folder deskbeertje

https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOPqfMS778O4eKjGaKqN1Jtvl-CExJv38rXUUQ2bnJgSFvFQ/viewform?hl=nl&formkey=dHhUeXluWXRZME0wZFVDM0ZRRjJES1E6MQ#gid=0
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be
http://www.warmewilliam.be
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opblaasbare
Warme William

Paneel Kostuum en bank

Interactieve stand: 
De interactieve stand verwijst naar de Warme William-app en bevat een fotobooth en 
dansplatform. Jongeren kunnen er eveneens podcasts beluisteren.  

PRAKTISCH: 
Affiches, folders en deskbeertjes zijn gratis te bestellen via de webshop van Logo-
Waasland. De andere materialen kan je uitlenen via Logo-Waasland. Daarvoor betaal je 
een transportkost, of je kan ze gratis afhalen. 

De interactieve stand kost € 1.500, inclusief transport, plaatsing en permanentie. 

mailto:https://logowaasland.be/materialen%3Fsetting%3DAll%26theme%3D31%26field_material_type_tid%3DAll?subject=
mailto:https://logowaasland.be/materialen%3Fsetting%3DAll%26theme%3D31%26field_material_type_tid%3DAll?subject=
mailto:eva.van.maele%40logowaasland.be?subject=
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4. BIJLAGE: TIPS OM MENSEN 
UIT MAATSCHAPPELIJK 
KWETSBARE SITUATIES TE 
BETREKKEN 
In deze inspiratiegids bieden we je een overzicht van interessante activiteiten per 
doelgroep voor de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Bij elke activiteit is het 
belangrijk dat ook de meest kwetsbare inwoners zich welkom voelen. Het gaat dan niet 
alleen over mensen in armoede, of met een fysieke beperking, maar ook anderstaligen, 
mensen met een psychische kwetsbaarheid, enzovoort. Zorg ervoor dat je activiteit 
openstaat voor iedereen.
 
Dat vraagt soms wat extra inspanning in de organisatie. We zetten je graag op weg met 
enkele aandachtspunten. 

Vb. 'Dit is een activiteit voor gezinnen' wordt 'Hoe maken we hier een activiteit voor álle 
gezinnen van’? 

Een belangrijke basisvoorwaarde is dat mensen weten dat de activiteit plaatsvindt, en 
er fysiek kunnen geraken.

• Zorg voor een locatie die makkelijk te bereiken is, met het openbaar vervoer of 
de auto (zorg dus voor voldoende parkeermogelijkheid). Communiceer over de 
vervoersmogelijkheden. 

• Neem in je aanbod genoeg activiteiten op die overdag plaatsvinden. Avonduren 
schrikken sommige mensen af, zeker als het stilaan vroeger donker wordt. 

• Kan je het aanbod gratis maken? Zeker doen! 

• Digitale communicatie is een goed idee, maar zorg daarnaast voor papieren 
communicatie op plaatsen waar veel mensen komen: de wachtzalen van 
huisartsen, apothekers, buurthuizen, verenigingen … 

TOEGANKELIJKHEID

als fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn, kan 
je een webinar of videochat organiseren. bekijk de 
mogelijkheden hier.

https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/online-in-coronacrisis/?fbclid=IwAR2VxH1XFPa41lFGdtnQi0ds8BSlp29veWzQoEKnpnGqLPSky9Ch3eFHFuc
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Vermijd verrassingen of onduidelijkheden in je programma. Voor sommigen is 
onzekerheid de grootste drempel om deel te nemen aan je activiteit. Laat zien wat een 
deelnemer kan verwachten. 

• Geef duidelijk aan voor wie je aanbod bedoeld is (vb. volwassenen, gezinnen, 
mannen, kleuters en hun grootouders). 

• Maak inhoudelijke sessies niet te lang en vermeld het einduur. Voeg bij een 
avondactiviteit toe welk openbaar vervoer op dat tijdstip nog beschikbaar is. 

• Een groepsgesprek, lezing of toneelstuk? Duid het taalniveau aan. 

• Bezorg de ingeschreven deelnemers een herinneringsmail of -sms: herhaal 
de praktische info zoals begin- en einduren, locatie, vervoer, wie ze kunnen 
verwittigen bij afwezigheid, waar ze naar binnen moeten gaan, wie de ontvangst 
zal verzorgen ... 

Een warme welkom apprecieert iedereen, en zeker zij die zich niet op hun gemak 
voelen. Zorg dat alle mensen zich thuis voelen − ook al is het hun eerste keer − op jouw 
activiteit. 

• Een persoonlijke uitnodiging verlaagt de drempel. Je kan dus promotie voeren 
via verenigingen, dienstencentra, buurthuizen waar mond-aan-mondreclame zijn 
werk doet.  

• Zorg voor duidelijke wegwijzers: zo moet niemand staan twijfelen voor de deur.  

• Voorzie een hartelijk onthaal door een duidelijk aanspreekpunt. Je kan 
vrijwilligers uit een lokale werking uitnodigen om deelnemers te ontvangen tijdens 
de activiteit: een bekend gezicht doet wonderen.  

• ‘Soigneer’ je deelnemers: een tasje koffie, genoeg stoelen, een gezellige ruimte, 
zo maak je duidelijk dat je hun aanwezigheid waardeert. 

VOORSPELBAARHEID 

EEN WARM WELKOM VOOR IEDEREEN 

opgelet!
afhankelijk van de geldende coronamaatregelen 
moet deze actie aangepast worden.

https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-landingspagina/nederlandsvoorpubliek/nederlands-voor-uw-publiek-taaliconen
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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Is je activiteit inhoudelijk haalbaar voor iedereen? Verstaanbaar voor een slechthorende 
oudere, begrijpbaar voor een kortgeschoolde, toepasbaar voor een anderstalige 
nieuwkomer? 

• Hou je niet bij abstracte verhalen. Geef mensen concrete tips om meteen aan 
de slag te gaan. Voorzie eventueel een overzicht op papier om mee naar huis te 
nemen. 

• Verlaag de drempel om vragen te stellen aan een spreker. Zorg dat deelnemers 
vragen kunnen stellen op papiertjes, als anonieme optie in een grote zaal.  

• Verwijs de mensen – als dat mogelijk is – door naar een boeiend vervolgaanbod 
(gratis of heel goedkoop), bijvoorbeeld via een organisatie uit de buurt. Zo zijn 
er laagdrempelige praatplekken, luistercafés, buurtbabbels … die je mee kan 
bekendmaken bij de deelnemers van je activiteit.  

INHOUD OP MAAT 
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inspiratiegids 10-daagse
van de geestelijke gezondheid

veel succes!

Dit is een campagne van de Vlaamse Logo’s, Vlaams Instituut Gezond Leven, 
het Steunpunt geestelijke gezondheid en Te Gek!?.

We bundelen onze krachten om ‘Samen Veerkrachtig’ te zijn en het taboe 
over geestelijke gezondheid te doorbreken in Vlaanderen.

De 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid kadert binnen het 2e Vlaamse 
Actieplan Suïcidepreventie van de Vlaamse overheid en draagt bij aan het 
terugdringen van het aantal suïcides in Vlaanderen.

Nuttige links

• www.samenveerkrachtig.be

• www.vlaamse-logos.be

• www.gezondleven.be

• www.steunpuntgg.be

• www.tegek.be

• www.geestelijkgezondvlaanderen.be
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