
Week van de geestelijke gezondheid 

Inspiratielijst

Horen, zien 

en PRATEN!

Want praten 

maakt het 

verschil!

Zorg op de juiste plaats
Netwerk geestelijke gezondheidszorg 

Midden West-Vlaanderen

10-16 oktober 2016



De suïcidecijfers in Vlaanderen liggen heel hoog, zeker in vergelijking met andere Europese landen. 1 op 3 
volwassenen voelt zich soms niet goed in zijn vel. Uit onderzoek blijkt ook dat West-Vlamingen het moeilijker 
hebben om te praten over hun gevoelens en moeilijker hulp zoeken. 

Daarom roepen wij West-Vlaanderen op tot actie! Doe mee aan de ‘Week van de Geestelijke Gezondheid’ van 10 
tot 16 oktober 2016. Stimuleer jong en oud tot meer praten. Praten over dagdagelijkse dingen, maar ook praten 
over zaken die je bezighouden, eigen gevoelens en problemen. Want praten maakt het verschil.

Wij bieden jou ter inspiratie een activiteitenkaart per beleidsdomein. Van activiteiten met 
een minimale werklast tot projecten die meer voorbereiding vergen. Selecteer je acties, bestel materialen en 
vraag ons om ondersteuning. 

Ga samen met ons het engagement aan om de geestelijke gezondheid van de West-Vlamingen te verbeteren! 

De West-Vlaamse Logo’s,
De West-Vlaamse netwerken geestelijke gezondheidszorg,

CGG suïcidepreventie West-Vlaanderen.

 

Inleiding



Charlotte Lanneau
Tel.: 056 44 07 94
Email: charlotte@logoleieland.be
www.logoleieland.be

Doen jullie mee? Schrijf jouw organisatie of dienst dan snel in!

Dit kan door het deelnameformulier door te sturen naar charlotte@logoleieland.be, of door het 
deelnameformulier online in te vullen via deze link: www.logoleieland.be/weekGG2016

Op het deelnameformulier kun je aangeven welke actie jullie op til hebben staan en of je hiervoor materiaal, 
info of ondersteuning van één van de partners in het project nodig hebt.

Inschrijven kan tot 30 juni 2016.

Praktisch

Vragen? 
Neem contact op met Logo Leieland



Communicatie
Promotie Fit in je Hoofd - campagne

Zelf een promotieflyer opmaken? 
Vraag ons naar het Fit in je hoofd-beeld.
Voorzie een gadget dat past binnen het thema geestelijke gezondheid, 
bv. stressbal met opdruk www.fitinjehoofd.be. Gebruik dit gadget als prijs bij een wedstrijd, 
in een goodiebag bij een evenement of aan een infostand. 

t ips

Maak de campagne zichtbaar met gratis materiaal.

Aff iches

�    A3-aff iches met verwijzing naar www.fitinjehoofd.be en de app. 

Folders

�     In zakformaat. 1 pagina per tip. 

Roll-up banners

�     Een reeks bestaat uit 11 banners: één per tip en een overzichtsbanner met de 10 tips. 

�     Enkel voor binnen. 

�     Ook afzonderlijk uitleenbaar. 

Spandoeken

�     Een reeks bestaat uit 11 spandoeken: één per tip en een overzichtsspandoek met de 10 tips. 

�     Ook voor buiten. 

�     Ook afzonderlijk uitleenbaar. 

�     Rekkers worden meegeleverd. 

Artikel

�     Plaats een artikel in je nieuwsbrief, op de website, of in het lokaal infoblad. 

�     Artikel op maat? Op zoek naar een getuigenis? Of liever een woordzoeker? 

�     Informeer bij het Logo. 

Berichten voor sociale media

�     Een reeks korte berichten voor Facebook en Twitter.

Emailhandtekening

�     Gebruik de emailhandtekening voor zowel interne als externe communicatie.

Filmpjes 

�     Filmpjes die de 10 tips op een ludieke manier in beeld brengen.

�     Via e-mail of op DVD.

Promotiemateriaal  Oe ist-campagne 
-

T-shirts en regenjassen

�     Verschillende maten beschikbaar. �     
Herkenbaarheid verzekerd.

T

De voorraad is beperkt. Bestel tijdig je materialen. ’t Is voe de rappe!    

�     Buttons, blocnotes, fietshoesjes, deurhangers en affiches
            Te bestellen via: Provincie West- Vlaanderen, dienst Welzijn, oeist@west-vlaanderen.be



Personeel

5 minuten-break

Trakteer voorbijgangers, personeel, cliënten of bewoners op een verwenkoff ie. 

Het geeft  de mensen de gelegenheid hun activiteiten 5 minuten te onderbre-

ken en even tot rust te komen of een babbeltje te slaan. Of pak het creatiever 

aan en verwen hen met een massage, voetbad, haar-restyling of make-up 

sessie. Hoe origineler, hoe beter!

A healthy mental break

Geef eens een andere invulling aan de middagpauze. Een sessie lachyoga, een 

initiatie mindfulness, een massage, een 10.000 stappenwandeling, relaxatie-

oefeningen of zelfs een initiatie hedendaagse dans. Een middagpauze kan 

zoveel meer zijn dan snel een broodje eten achter je computer. Gegarandeerd 

ga je nadien met meer energie terug aan de slag! 

Speeddaten tussen diensten

Is er een grote afstand tussen de verschillende diensten en personeelsleden? 

Laat dan de diensten kennis maken met elkaar. Op een originele manier. Want 

nieuwe mensen, nieuwe visies! Gebruik gespreksstarters, korte vragen of stel-

lingen om het ijs te breken

       Vraag gespreksstarters op.tip



Senioren

tip

tip

tip

Zilverwijzer organiseren

Vanaf je 60 jaar verandert er wel wat in je leven en sta je voor een nieuwe set 
van uitdagingen. Je lichaam voelt niet meer hetzelfde. Je rol in de samenleving 
verandert door je pensioen. Je hebt meer vrije tijd. Je wordt geconfronteerd 
met verlies van vrienden of geliefden.

Zilverwijzer geeft  senioren de kans om samen met leeft ijdsgenoten van gedachten te wisselen over deze 
nieuwe uitdagingen.

�     Zilverwijzer bestaat uit minimum één en maximum zes sessies. Aan het einde van de eerste sessie 
          kiezen de deelnemers samen welke vervolgsessies ze willen volgen.
�     Elke sessie duurt ongeveer 2 uur.
�     5 tot 12 deelnemers.
�     Richtprijs: € 100/sessie. 

Vraag ons de lijst met begeleiders. Wil je zelf de sessies begeleiden? Laat het ons weten. Als 

we voldoende kandidaten vinden, organiseren we samen met VIGeZ een train-de-trainer in de 

provincie. 

Toneel ‘Geluk op grootmoeders wijze’

‘Geluk op grootmoeders wijze’ speelt zich af in een cafeetje. Een groepje be-
vriende senioren houdt er wekelijks hun bijeenkomst. Ook deze week …

Dit toneel voor en door senioren maakt het publiek op een ludieke manier at-
tent op het belang van een goede geestelijke gezondheid aan de hand van de 
tien tips uit de Fit in je hoofd-campagne.

�     Het toneel duurt 50 minuten. 
�     Prijs: € 300 + kilometervergoeding.

Zin in een ontspannende toneelnamiddag? Vraag ons de contactgegevens van het toneelgezelschap.

 
De kletsbode

Organiseer samen met vrijwilligers een bezoekdienst in je gemeente of buurt. Er zijn veel mensen die 
geen of weinig bezoek over de vloer krijgen. Een babbel kan hen veel deugd doen. Geef de mensen 
tijdens je bezoek bijvoorbeeld een boekje van Fit in je hoofd of een bladwijzer van ‘Oe ist’.

Bestel Fit in je hoofd – boekjes of Oe ist – bladwijzers bij het Logo.

       Vraag gespreksstarters op.



Jeugd

De hulpverleningscarrousel

Jongeren vinden niet altijd de weg naar hulpverlening of ervaren toch nog een te grote drempel om de 
stap ernaartoe te zetten. Organiseer daarom samen met de secundaire scholen en/of jeugdverenigin-
gen ‘de hulpverleningscarrousel’. Laat de jongeren kennismaken met het eerste- en tweedelijn hulp-
verleningsaanbod, zoals CLB, JAC, CAW, preventiedienst lokale politie, gemeentelijke jeugddienst en 
CGG. Vergeet ook de telefonische hulpverlening niet, zoals Tele-Onthaal, Zelfmoordlijn en Awel. Nodig 
organisaties uit om zichzelf op een leuke en interactieve manier voor te stellen. Verdeel de 
jongeren in groepjes van 15 à 20 leerlingen en laat ze van organisatie naar organisatie doorschuiven.  

NokNok

NokNok is het jongere broertje van Fit in je hoofd. www.noknok.be is op maat gemaakt voor jongeren 
van 12 tot 16 jaar. 4 knaltips staan centraal. Bij elk van deze knaltips vinden jongeren info, tips en op-
drachtjes om hun eigen vaardigheden te versterken. 

Promoot de website bij de jongeren. Hoe? 

- Vraag ons naar de activiteitenlijst, aff iches, postkaartjes en stickers.

- Ontleen de Vind ik leuk-box, een spelkoff er waarbij spelenderwijs wordt kennis ge

  maakt met de knaltips van NokNok.
tip

'Oe is't' workshop Slam Poetry
De Provincie West- Vlaanderen voorziet workshops ' Slam Poetry' in het kader van de campagne 'Oe 
is't'. Onder begeleiding gaan jongeren aan de slag om hun gevoel om te zetten in woorden en brengen 
dit in een mooie rap versie. Tot november 2016 kunnen gratis workshops aangevraagd worden.

Aanvragen kan je via www.oeist.be



Cultuur

Creativiteit troef

 De link tussen de geest en creativiteit is snel gelegd. Laat je creatieve brein wer-

ken, of reken op onze suggesties: 

 

�     Geef de plaatselijke school, kunstacademie, muziekschool, dansschool, 

          dichters of fotografie cursisten de opdracht om iets te maken over emo-

          ties en mentaal welzijn. Breng het resultaat in beeld tijdens de actieweek. 

          In het straatbeeld, culturele centra of openbare gebouwen.

�     Nodig een auteur uit om het te hebben over zijn boek. 

�     Laat een ervaringsdeskundige zijn behandelingstraject als ‘herstelverhaal’ 

          vertellen.

�     Organiseer een poëzieavond en laat mensen creatief zijn met woorden.

�     Organiseer een filmavond gelinkt aan geestelijke gezondheid met een voor- of nabespreking. 

�     Werk samen met een groep en verras mensen op straat met een flashmob.

      Vraag ons een filmlijst, boekenlijst of sprekers. 

Praathoeken 

Bezoekers brengen wel wat tijd door in openbare gebouwen. Ze wachten aan het loket. Of ze slenteren 

door de bibliotheek. Richt knusse praathoeken in die hen uitnodigen om eens een babbeltje te slaan. 

Ingrediënten: 

�     Een kaarsje;

�     Warme verlichting;

�     Zeteltjes;

�     Misschien een gezond borrelhapje;

�     Kaartjes met gespreksstarters;

�     En de placemats, bierviltjes, aff iches en hulpverleningskaartjes. 

Horeca 

 Stimuleer de lokale horeca om mee te werken. Wat kunnen ze doen?

�     Een praathoek inrichten;

�     ‘Fit in je hoofd’-placemats gebruiken;

�     ‘Praat erover’-bierviltjes gebruiken;

�     Een ‘Fit in je hoofd’-aff iche ophangen;

�     Hulpverleningskaartjes leggen;

�     …

      Vraag ons een begeleidende brief om de horeca aan te schrijven. Of een korte presentatie 

      om het project voor te stellen aan de dienst lokale economie of op een ander forum. 

tip

tip



Welzijn

Fit in je hoofd-workshop -  voor iedereen

In deze workshop leren de deelnemers de 10 stappen van ‘Fit in je hoofd’ integreren in het dagelijks 
leven. Geen voordracht, maar een interactieve sessie die de deelnemers zelf aan het werk zet. Geen loze 
voornemens, maar concrete opdrachten. 

�     De workshop duurt ongeveer 1,5 uur.
�     7 tot 25 deelnemers.
�     Richtprijs: € 75 + kilometervergoeding.

Vraag ons de lijst met begeleiders.

Goed-gevoel-stoel - voor kansengroepen

De Goed-gevoel-stoel bestaat uit drie groepssessies om met maatschappelijk 
kwetsbare mensen te werken aan hun geestelijke gezondheid.
Tijdens de praatsessies werkt de groep op een visuele en toegankelijke manier 
rond draaglast en het versterken van draagkracht. Ze proberen de vier poten 
van hun stoel te verstevigen om sterker in het leven te staan.

�     Elke sessie duurt ongeveer 2,5 uur.
�     Maximum 12 deelnemers.
�     Richtprijs: € 120/sessie + kilometervergoeding.

Vraag ons de lijst met begeleiders. Wil je zelf de sessies begeleiden? Laat het ons weten. Als we vol-

doende kandidaten vinden, organiseren we samen met VIGeZ een train-de-trainer in de provincie. 

Goed-gevoel-muur - voor iedereen

Een stukje muur vrij tijdens een activiteit, aan het onthaal of in de personeelsruimte? Installeer een 
Goed-gevoel-muur. Een muur met spreuken, gelukstips, foto’s of gedichten. Maak hem ook interactief. 
Voorzie post-its om complimentjes op de muur te kleven of een wensboom te maken. Mooi, laagdrem-
pelig en gegarandeerd een goed gevoel. 

Je hoeft  het warm water niet uit te vinden. Vraag ons naar materiaal en suggesties om de 

muur aan te kleden. Wil je zelf in je pen kruipen? Ga ervoor!

 

tip

tip

tip



Vorming ‘suïcidepreventie’  - voor intermediairen

Suïcide is een maatschappelijk probleem waar iedere hulpverlener mee geconfronteerd wordt. Het 
roept dan ook veel vragen op. Hoe maak ik het thema bespreekbaar? Hoe groot is het gevaar? Naar wie 
verwijs ik best door? Boek deze vorming om een antwoord te krijgen op de vragen en bezorgdheden die 
jij als hulpverlener hebt. De inhoud wordt afgestemd op de doelgroep.

�     Duur van de sessie is bespreekbaar.
�     Richtprijs: € 50/uur + kilometervergoeding. 
 
Vorming ‘Sociale kaart’- voor intermediairen

De geestelijke gezondheidszorg is volop in beweging. Men spreekt over ‘vermaatschappelijking van de 
geestelijke gezondheidszorg’. Mensen zetten al gemakkelijker de stap naar hulpverlening, maar voor 
sommigen blijft  het moeilijk om door de bomen het bos te blijven zien. Boek daarom de vorming ‘Soci-
ale kaart’ om een helder overzicht van de beschikbare diensten te krijgen. 

�     Duur van de sessie is bespreekbaar.
�     Prijs afhankelijk van regio

Vorming ‘Omgaan met mensen met psychische problemen’ - voor intermediairen

Hoe reageer je op iemand die te maken heeft  met een psychisch probleem? Praten over psychische 
problemen of praten met mensen met psychische problemen is niet gemakkelijk. Vaak lokt dat ook 
bij diegene die luistert emoties uit: van medelijden, onzekerheid, twijfel en angst tot kwaadheid. De 
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid biedt een interactieve en ervaringsgerichte workshop 
om hiermee om te gaan.

�     Duur van de sessie: 3 uur
�     Richtprijs: € 450 + kilometer -en onkostenvergoeding.  

Vraag ons naar de contactgegevens van de lesgevers.

tip



Bibliotheek

Inspiratiegids en materialenbox

Met subsidies van de Provincie West-Vlaanderen werd een inspiratiegids uitgewerkt vol creatieve activi-

teiten om in de bibliotheek met geestelijke gezondheid aan de slag te gaan. Je krijgt er ook een materia-

lenkoff er bij, met filmpjes, poëzie en gespreksstarters. 

Bestel de gids en box gratis bij ons. 

Bladwijzer

Stimuleer de bezoekers tot praten. Geef hen praat- en luistertips en maak het hulpverleningsaanbod 

bekend. Gebruik daarvoor de ‘Oe ist?’-bladwijzers of maak er zelf.

‘Oe ist?’- bladwijzers of sjabloon nodig? Vraag er ons naar.

The human library

 ‘The Human library’ is een origineel concept waar geen papieren boeken 

worden ontleend, maar levensechte verhalen. Binnen dit concept ontmoet je 

mensen van vlees en bloed. Mensen met een inspirerend verhaal over verlies, 

hoop, herstel, verdriet, geluk en ziekte. Elk verhaal is een begin van een goed 

en persoonlijk gesprek, één op één. Praten met een levend boek als beste 

remedie tegen vooroordelen en taboes.

 

Dit concept vraagt veel voorbereiding. Je realiseert het samen met het netwerk geestelijke 

gezondheidzorg en de zorgpartners. Je kan bij ons terecht voor verdere informatie. 

Praatsnoepjes

Iedere bezoeker krijgt na het bibliotheekbezoek een zakje ‘lipsnoepjes’ met de 

boodschap: “Hou de lippen niet op elkaar, maar praat erover.” 

Vraag ons naar het sjabloon van de tekstkaartjes. 

tip

tip

tip

tip



Sport

tip

‘Fit in je hoofd’-wandelroute

Wandelen is gezond voor lichaam en geest. Alleen wandelen om rust te ervaren of 
samen wandelen en een diepgaand gesprek voeren. Stippel een ‘Fit in je hoofd’-
wandelroute’ uit die passeert langs de mooiste plekjes in jouw gemeente. Plekken 
vol rust en natuur of plekken vol ontmoetingsmogelijkheden. Duid op de route aan 
waar men terecht kan voor rust of ontmoeting. Maak de plekken visueel herken-
baar met het ‘Fit in je hoofd’-logo.

Heb je al een 4.000- of 10.000-stappenwandeling in je gemeente? Mooi! Rest alleen nog de link te maken 
met ‘Fit in je hoofd’!

Vraag de ‘Fit in je hoofd’-afbeeldingen op. 

Wil je extra bekendmaking? Registreer je plek dan op www.hapspots.org, de 

verzamelaar van alle ‘geluksplekken’ in Vlaanderen en Nederland.

Start to run/bike/work …

Op sportactiviteiten leer je nieuwe mensen kennen. De ‘Week van de Geestelijke Gezondheid’ is het 
ideale moment om een sportactiviteit op te starten. 

 



CONTACTGEGEVENS

Organisatie

Naam contactpersoon

Adres

Telefoonnummer

Emailadres

ACTIE
Duid hieronder aan welke actie(s) jullie plannen. Of vul dit online in via deze link: www.logoleieland.be/weekGG2016  

� Communicatie: Promotie Fit in je hoofd-campagne

Deelnameformulier
‘Week van de Geestelijke Gezondheid 2016’

� Aff iche - aantal: _________
� Folder - aantal: _________
� Roll-up banner - specifieer welke: _________
� Spandoeken - specifieer welkel:_________
� Artikel
� Berichten voor sociale media

� Emailhandtekening
� Filmpjes
�   Promotiemateriaal Oe ist-campagne

� T-shirts - aantal:_________
� Regenjasjes - aantal: _________

� Jeugd

� De hulpverleningscarrousel
� NokNok

m Promotiematerialen NokNok
m Aff iche - aantal: _________
m Postkaart - aantal: _________

� NokNok
m Stickers - aantal: _________
m Digitale activiteitenlijst NokNok
m Vorming voor jeugdbegeleiders

� Senioren

� Zilverwijzer
m Interesse in de vorming om Zilverwijzer 

      zelf te begeleiden
� Toneel ‘Geluk op grootmoeders wijze’

� De kletsbode
m Folders Fit in je hoofd
m Bladwijzers ‘Oe ist’

� Personeel

� 5 minuten break
� A healthy mental break

� Speeddaten tussen verschillende diensten
m Gespreksstarters



� Welzijn

� Fit in je hoofd – workshop
� De Goed-gevoel-stoel

m Interesse in de vorming om de 

     Goed-gevoel-stoel zelf te begeleiden 
� Goed-gevoel-muur

m Materiaal en inspiratie

� Vorming ‘suïcidepreventie’
� Vorming ‘sociale kaart’
� Vorming ‘omgaan met mensen met psychische 

   problemen’

� Bibliotheek

� Inspiratiegids en materialenbox
� Bladwijzers

m Bladwijzer ‘Oe ist’
m Sjabloon

� The human library
� Praatsnoepjes

m Sjabloon snoepzak-kaartje

� Sport

� Fit in je hoofd – wandelroute
m Fit in je hoofd - afbeelding

� Start to run/bike/walk/swim/ …

� Andere actie(s) of activiteit(en)

     Beschrijving: 

Logo Leieland vzw
President Kennedypark 10,  Gebouwen Leiedal - 8500 KORTRIJK

Tel.: 056 44 07 94 / Email: charlotte@logoleieland.be

Bezorg 
dit formulier vóór 
30 juni 2016 aan 

het Logo!

� Cultuur

� Creativiteit troef
m Filmlijst
m Boekenlijst
m Voordrachtgever - thema: _________

� Praathoeken
m Placemats - aantal: _________
m Bierviltjes - aantal: _________
m Bladwijzers ‘oe ist’ - aantal: _________
m Fit in je hoofd-aff iche - aantal: _________
m Gespreksstarters

� Horeca
m Placemats - aantal: _________
m Bierviltjes - aantal: _________
m Bladwijzers ‘Oe ist’ - aantal: _________ 
m Begeleidende brief
m Presentatie voorstelling project
m Fit in je hoofd-aff iche - aantal:_________ 



Dit is een project van de West-Vlaamse Logo’s, de West-Vlaamse 

Netwerken Geestelijke gezondheidszorg en CGG suïcidepreven-

tie West-Vlaanderen. 

Samen bundelen we de krachten om de stap ‘Praat erover’ van 

de Fit in je hoofd-campagne kracht bij te zetten. We maken ook 

een link met de Vlaamse campagne ‘Geestelijk Gezond Vlaande-

ren, samen veerkrachtig’. 

Alle activiteiten tijdens de ‘Week van de Geestelijke Gezond-

heid’ zullen we promoten op onze websites en via onze sociale 

mediakanalen. Ook op www.geestelijkgezondvlaanderen.be  en 

www.fitinjehoofd.be zullen jouw activiteiten een plaats krijgen. 

Je kan op ons rekenen om samen de West-Vlamingen aan de 

praat te krijgen!



Contact

Logo Brugge-Oostende vzw
Joke Goethals

Ruddershove 4, 8000 Brugge
joke.goethals@logobrugge-oostende.be

T 050 32 72 95
F 050 32 72 99

www.logobrugge-oostende.be
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