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Praktische afspraken

Opname lerend netwerk = enkel om verslag te maken

Camera mag aanblijven – zorgt voor interactie

Vragen mogen tussendoor gesteld worden

Chat

Hand opsteken



Geestelijke gezondheid



Werken aan geestelijke gezondheid: 
een continuüm



Aan de slag met materialen en 
projecten om rond mentaal 
welbevinden te werken!



Complimentenkaarten

Complimentenactie

Logo-Waasland

Logo Dender

https://logowaasland.be/content/complimentenactie
https://logodender.be/content/complimentenactie-zorgpersoneel-lokale-besturen


Informeer en inspireer medewerkers 
met de geluksdriehoek

https://geluksdriehoek.be

E-learning voor burgers en professionals

https://www.gezondleven.be/opleidingen/elearning/geluk-zit-in-een-klein-
driehoekje

Workshop 'Geluk zit in een klein driehoekje (ook online)

Logo-Waasland - Logo Dender

Workshop op maat van professionals ‘De geluksdriehoek: wat en 
hoe’

Logo-Waasland - Logo Dender

Min 2 uur, rechtstreeks aan te vragen via opleiding@gezondleven.be

https://geluksdriehoek.be/
https://www.gezondleven.be/opleidingen/elearning/geluk-zit-in-een-klein-driehoekje
https://logowaasland.be/content/%E2%80%98geluk-zit-een-klein-driehoekje%E2%80%99-ook-online
https://logodender.be/content/%E2%80%98geluk-zit-een-klein-driehoekje%E2%80%99-ook-online
https://logowaasland.be/content/de-geluksdriehoek
https://logodender.be/content/de-geluksdriehoek
mailto:opleiding@gezondleven.be


De geluksdriehoek

Materialen zoals affiches, postkaarten, roll-up banners via het 

Logo:  Logo-Waasland - Logo Dender

https://logowaasland.be/materialen
https://logodender.be/materialen


Versterk je team met de methodiek 
Team(Veer)Kracht

https://www.gezondleven.be/projecten/teamveerkracht

vier sessies van telkens drie uur 

hele team doet eraan mee, ook de directe leidinggevende

deelnemende teams bestaan maximaal uit 15 leden. Grotere 

teams worden onderverdeeld in subteams. 

begeleiding door een externe coach

richtprijs voor de begeleiding van 1 team ligt tussen € 1.500 

en € 2.500 (excl. BTW en verplaatsingsonkosten).

https://www.gezondleven.be/projecten/teamveerkracht


Doe mee aan de 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid

1 tot 10 oktober

Doel = het belang van een goede geestelijke gezondheid in de 

kijker zetten

Thema 2021: ontmoeting en sociale cohesie

Inspiratiegids voor kleine en grote acties

Logo-Waasland - Logo Dender

https://logowaasland.be/content/10-daagse-van-de-geestelijke-gezondheid
https://logodender.be/content/10-daagse-van-de-geestelijke-gezondheid-5


Ga voor een beleid rond mentaal 
welbevinden

https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden

Beleid rond mentaal welbevinden op het werk

https://www.gezondleven.be/settings/gezond-werken/mentaal-

welbevinden-en-veerkracht-op-het-werk

https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden
https://www.gezondleven.be/settings/gezond-werken/mentaal-welbevinden-en-veerkracht-op-het-werk


Mentale gezondheid in coronatijd

Mentale gezondheid in coronatijd vanuit 4 sporen, met 

voorbeelden van helpende acties - Logo-Waasland

Samen tegen corona – communiceren en sensibiliseren over 

COVID-19 en vaccinatie – Logo-Waasland - Logo Dender

Webinar Logo Limburg 30/3 - ‘Mentaal welbevinden van 

bewoners en personeel WZC’

https://logowaasland.be/content/donkere-dagen
https://logowaasland.be/samentegencorona
https://logodender.be/samentegencorona
https://logolimburg.be/content/mentaal-welbevinden-van-bewoners-en-personeel-van-wzc




Contactgegevens Logo Dender



Bedankt voor je aandacht


