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Inleiding 

Week van de Geestelijke Gezondheid 

Op 10 oktober wordt geestelijke gezondheid wereldwijd in de kijker gezet. En terecht, 

geestelijke gezondheid belangt iedereen aan. We worden er allemaal op de één of andere 

manier mee geconfronteerd. 1 op 4 om exact te zijn. Als je het zelf niet bent, is het wel 

iemand uit je dichte omgeving. Toch rust er nog steeds een groot taboe op. Het taboe 

doorbreken kan enkel als we er een “wij-verhaal van maken”. Daarom roepen wij Brussel 

op tot actie!   

Hoe? Tijdens de Week van de Geestelijke Gezondheid gaan we samen voor een 

veerkrachtig (gemeente/organisatie). Van 10 tot 16 oktober maken we geestelijke 

gezondheid meer bespreekbaar, bundelen we onze krachten en delen we tips en 

oefeningen om je veerkracht te versterken. 

1.  Heb jij een leuk idee, nuttige tips of originele activiteit om dit te doen? Laat het ons 

weten!  

2.  Wil je meedoen? Hier volgt een activiteitenkaart per beleidsdomein. Van activiteiten 

met een minimale werklast tot projecten die meer voorbereiding vragen. Selecteer je 

acties, bestel materialen en vraag ons om ondersteuning. 

 

Samen Veerkrachtig 

Kleine en grote uitdagingen, simpele en zware beslissingen, gemakkelijke en moeilijke 

keuzes… iedereen krijgt er mee te maken. Maar wat voor de ene simpel en gemakkelijk is, is 

voor de ander zwaar en moeilijk. Hoe je omgaat met dit alles, hangt af van je veerkracht. 

Meer veerkracht helpt je om minder snel de moed te laten zakken en door te zetten. 

 

En goed nieuws, je kan je veerkracht trainen! Want je veerkracht wordt voor een groot deel 

bepaald door je vaardigheden om met problemen en stress om te gaan. En die kan je 

oefenen! Zo kan je leren hoe je met een negatieve gebeurtenis toch positief kan omgaan of 

hoe je je goed gevoel kan beschermen. 

 

Zorg voor elkaar, zorg voor veerkracht 

Doe mee aan de “Week van de Geestelijke Gezondheid” van 10 tot 16 oktober 2016 onder 

het motto ‘Samen veerkrachtig: Zorg voor elkaar, zorg voor veerkracht!’ 
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Inspiratiegids 

Veerkrachtig Brussel 

 
Met deze inspiratiegids willen we je motiveren om in de Week van de Geestelijke Gezondheid actie 

te ondernemen en een ander licht te werpen op geestelijke gezondheid. Op die manier hopen we het 

thema zichtbaarder én bespreekbaarder te maken in Brussel. 

Deze lijst is zeker niet volledig en kan doorheen de tijd verder worden aangevuld. Laat jullie dus 

inspireren of kom zelf met een originele actie op de proppen. 

 

Past het binnen jouw organisatie niet om in de maand oktober een concrete 

actie op te zetten? Geen probleem! De suggesties en materialen kunnen ook 

op een ander moment tijdens het jaar gebruikt worden en ook dan kan je op 

onze ondersteuning rekenen. 

 

Het is ook altijd leuk om acties te koppelen aan speciale data. We geven hierbij enkele 

suggesties. 

 

1 maart = Complimentendag 

20 maart = Internationale Dag van het Geluk 

21 maart = Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie 

7 april = Wereldgezondheidsdag 

30 juli = Internationale Dag van de Vriendschap 

10 september = Dag van de Suïcidepreventie 

21 september = Dag van de Eenzaamheid 

10 oktober = Werelddag Geestelijke Gezondheid 

17 oktober = Dag van de Eliminatie van de Armoede 

20 december = Werelddag van de Solidariteit 

 

Zin om mee te doen? Stuur ons jouw actie door en bestel meteen ook 

de nodige promotiematerialen. Wens je meer informatie of heb je nog 

vragen? Eén adres logo.brussel@vgc.be of 02 563 03 75. 
 

mailto:logo.brussel@vgc.be
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Ontmoeting (GC, Bibliotheek, Onthaal) 

Creativiteit troef       

 Geef de plaatselijke school, kunstacademie, muziekschool of cursisten fotografie de 

opdracht om iets te maken over emoties en mentaal welzijn. Breng het resultaat tijdens de 

actieweek in het straatbeeld, culturele centra of openbare gebouwen. 

 Organiseer een filmavond gelinkt aan geestelijke gezondheid met een voor -of 

nabespreking. 

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

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

 Ga voor een tentoonstelling van Art en Marge. 

       
 

 

Verwen/ontspanhoek  

Bezoekers brengen wat tijd door in openbare gebouwen. Installeer een makkelijke 
zetel/ligstoel, een rustig muziekje, misschien een gezond borrelhapje.  

 
 

 

 
 
Goed-gevoel-muur  

Een stukje muur vrijhouden tijdens een activiteit of aan het onthaal? Installeer een Goed-
gevoel-muur. Een muur met spreuken, gelukstips, foto’s of gedichten. Voorzie post-its om 
complimenten op de muurt te kleven of een wensboom te maken. Mooi, laagdrempelig en 
gegarandeerd een goed gevoel. 

  

Levende bibliotheek  

De levende bibliotheek 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. Elke verhaal is een begin van een goed en persoonlijk gesprek, één op één. 

  

Tip  

Tip  

Tip  
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Kinderen/jongeren 

Nok Nok  

www.noknok.be werd vernieuwd! Het is dé site voor jongeren van 12 tot 16 jaar die zich 
beter in hun vel willen voelen. Aan de hand van info, opdrachten en tips  kunnen jongeren 
hun veerkracht versterken. Hoe bouw je een positief zelfbeeld op, hoe stel je grenzen, hoe 
zoek je steun bij vrienden en op welke manier ontspan je? Thema’s die belangrijk zijn 
komen aan bod. De website moedigt jongeren ook aan om te praten over hun problemen 

 
 

  

 
Workshop Slam Poetry  

Slam poetry: onder begeleiding gaan jongeren aan de slag om hun gevoel om te zetten in 
woorden en dit in een mooie rap versie te gieten. 

 

Lomap  

Ga aan de slag met Lomap. Lomap is een smartphone-app en fotografietool waarmee 
jongeren op een leuke en intuïtieve manier, door het toevoegen van kleurcodes en iconen, 
hun mening kunnen geven over een buurt of stad. 

 

 
 

Web van emoties  

 
Organiseer een interactieve installatie als eindresultaat van een leerproces waarin 
gevoelens en emoties hun weg zoeken. 

 
 

  
 

Tip  

Tip  

Tip  

http://www.noknok.be/
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Senioren 

Toneel 'Geluk op grootmoeders wijze'  

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

 
 

 
 

 
 
 

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

 
 

 
 

Kletsbode  

Organiseer samen met vrijwilligers een bezoekdienst in je buurt of gemeente. 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 en boekje van Fit in je hoofd.  
 

  
  

 

Tip  

Tip  

Tip  
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Personeel 

Complimentenactie        

         

Een compliment doet wonderen! Wist je dat een 
complimentje krijgen, maar ook een complimentje 
geven niet enkel een goed gevoel geeft, maar ook de 
prestaties bevordert, het werk makkelijker en leuker 
maakt, weinig kost, leidt of grootse resultaten, kortom... 
deugd doet. 

  
 

Goed-gevoel-muur  

Een stukje muur vrij houden tijdens een activiteit, aan het onthaal of in de 
personeelsruimte? Installeer een Goed-gevoel-muur. Een muur met spreuken, 
gelukstips, foto’s of gedichten. Voorzie post-its om complimenten op de muurt te kleven 
of een wensboom te maken. Mooi, laagdrempelig en gegarandeerd een goed gevoel. 
 

 

 
  

Normaliteitsmeter 

Je begrip van normaliteit wordt onder de loep genomen door alledaagse situaties te 
verkennen waarop je soms grappig, ergerlijk en soms verrassend reageert. 

 

 
  
  

Geef je pauze een originele toets 

5-minuten-break:  Trakteer voorbijgangers, personeel, bezoekers op een verwenkoffie. Het 
geeft de mensen de gelegenheid hun activiteiten 5 minuten te onderbreken 
en even tot rust te komen of een babbeltje te slaan. Of pak het creatief aan. 
Hoe creatiever, hoe beter! 

  
  

A healthy mental break:  
 Geef eens een andere invulling aan de middagpauze.  
 Een sessie lachyoga, een 10.000 stappenwandeling,  
 relaxatie-oefeningen. 
   

Tip  

Tip  
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Welzijn 

Organiseer een groepssessie 

Fit in je hoofd …. goed in je vel Doelgroep: algemene bevolking 
 

Deze workshop werd volledig vernieuwd op basis van de nieuwe website met coaching 
platform, nieuwe zelftest, oefeningen en een applicatie. 
In deze workshop leren deelnemers op een interactieve manier de tien tips van “Fit in je 
hoofd, goed in je vel” kennen en ontdekken hoe ze hun eigen draagkracht kunnen 
versterken. Het zijn geen toverformules, maar wel middelen die een houvast bieden en 
je stukje bij beetje voorthelpen naar een gezonder en gelukkiger leven. Opgeleide 
trainers begeleiden de workshops. 

 

Goed-gevoel-stoel  

Doelgroep: maatschappelijk kwetsbare mensen  

Geef je goed gevoel een stevige stoel.  

 

Tijdens deze drie bijeenkomsten ontdekken de deelnemers hoe ze 
een goed gevoel langer en vaker kunnen behouden. De 
bijeenkomsten zijn op maat van de doelgroep en nemen draaglast, 
maar vooral de draagkracht van de deelnemers onder de loep en 
hoe deze draagkracht verder kan worden uitgebouwd. Ook streeft 
men naar het versterken van het groepsgebeuren.  

 
 

 

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

Tip  
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Organiseer een vorming (deskundigheidsbevordering) 

Vorming suïcidepreventie  

Wanneer je als hulpverlener geconfronteerd wordt met iemand die aan zelfmoord 
denkt, neemt de spanning toe en werpen zich allerlei vragen op. Op interactieve wijze 
biedt CGG Brussel handvaten aan rond bespreekbaar maken, risico-inschatting, 
crisisinterventie en opvang van nabestaanden. De inhoud van de vorming kan zowel qua 
duur als inhoud aangepast worden op maat van uw organisatie. 

 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Tip  
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Sport 

Fit in je hoofd-wandelroute  

Wandelen is gezond voor lichaam en geest. Alleen wandelen om rust te ervaren of 
samen wandelen en een goed gesprek voeren. Stippel een 'Fit in je hoofd'-wandelroute 
uit die passeert langs mooie plekken in de buurt. Duid op de route aan waar men terecht 
kan voor rust of ontmoeting. Maak de plekken visueel herkenbaar met het 'Fit in je 
hoofd'-logo. 

 

 

Start to run/bike/walk  

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

Voor kinderen en jongeren  

Acro, badminton, sportacademie, streetdance 
Voor meer info zie www.sportinbrussel.be 

Voor 50+  

Bokwa, Conditiegym, Pilates, Qi gong, Tai chi, Zit & Wals 
Het gamma aan sportactiviteiten zeer veelzijdig 
Voor meer info zie www.sportinbrussel.be  
 
 
 
 

  

Tip  

http://www.sportinbrussel.be/
file://///RENFP/ADWGG/7_Logo/2%20BRUSSELSE%20PARTNERS/GEMEENTEN/GEMEENTEN_MATERIALEN/Geestelijke%20gezondheid%20gemeenten/www.sportinbrussel.be%20
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Promotiematerialen Veerkrachtig Brussel 

Fit in je hoofd      

 Affiche Fit in je hoofd: promotie van de website 

www.fitinjehhofd.be 

 Brochures Fit in je hoofd: informatie over de 10 tips van 

Fit in je hoofd in een handig zakformaat 

 Kalender Fit in je hoofd: vanaf 10 oktober beschikbaar 

 Roll-up banners: visuele weergave van de 10 tips.  

Nok Nok 

 Affiches NokNok: promotie van de website www.noknok.be,  

 Postkaarten NokNok  

 Stickers NokNok 

 Speel met een ander zijn voeten 

 Ik hang graag het beest uit 

 Sommige dagen voel ik mij gewoon een worst met een pet op… 

 Eigenlijk krijg ik hoofdpijn van hipsterbrillen 

 Hoe vertel ik mijn vrienden dat ik een inktvis ben 

       

Postkaarten Ik ben er voor jou, jij bent ok 

 Via deze postkaart kan je mensen de boodschap sturen “Jij bent ok!” of “Ik ben er 

voor jou”. Eenvoudige boodschappen die we niet elke dag uitwisselen. De e-card is 

vanaf 3 oktober online beschikbaar via www.samenveerkrachtig.be. 

 

Sociale media 
Thunderclap 

VVGG (Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid) wil Vlaanderen op 10 oktober wakker 

maken met een ‘donderslag’. Dat gebeurt via een ‘thunderclap’ die op één welbepaald moment een 

sociaal mediabericht uitstuurt. 

Word op www.vvgg.be supporter van deze thunderclap en stuur op 10 oktober om 

10u10 het bericht ‘Draag zorg voor elkaar, zo zijn we samen veerkrachtig’ naar al je volgers 

op twitter, facebook of tumblr.  

 

http://www.fitinjehhofd.be/
http://www.noknok.be/
http://www.samenveerkrachtig.be/
http://www.vvgg.be/
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Oproep Veerkrachtig Brussel 

 

 

We dagen jullie uit om deel te nemen aan de Week van de Geestelijke 

Gezondheid.   

Doe mee, en laat ons weten welke activiteit(en) je organiseert. Vraag 

ons zeker het nodige materiaal.  

Voor meer informatie, ondersteuning en tips bij het opzetten van 

activiteiten kan je terecht bij Logo Brussel: 

Lokaal Gezondheidsoverleg Brussel 
Emile Jacqmainlaan 135 

1000 Brussel 
T 02 563 03 75 

      logo.brussel@vgc.be 
                                                                                                         www.logobrussel.be 
 
                                                                                
 
    

mailto:logo.brussel@vgc.be
http://www.logobrussel.be/

