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1. Ontstaan van deze inspiratiekit

1.1. Inleiding

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt depressie ‘de ziekte van de 21e 
eeuw’. En terecht: Tussen 1950 en 1995 steeg het aantal zelfdodingen wereld-
wijd met 60%, waarvan meer dan 90% van deze zelfdodingen depressiegelinkt 
bleken.
Europa is wereldwijd het continent met het hoogste zelfdodingcijfer. Voor Vlaande-
ren zijn de feiten nog zorgwekkender: Vlaanderen scoort namelijk hoog boven het 
Europees gemiddelde.
Deze vaststellingen toonden aan dat het hoog tijd was om actie te ondernemen. 
Op de gezondheidsconferentie van 2002 werd dan ook een nieuwe gezondheids-
doelstelling geformuleerd rond het thema zelfdoding en depressie, die heel con-
creet aanleiding gaf tot het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

De Vlaamse overheid startte de campagne Fit in je hoofd, goed in je vel om heel 
concreet deze doelstellingen van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie te verwe-
zenlijken. De West-Vlaamse Logo’s stelden in navolging van dit Vlaams initiatief, 
een eigen West-Vlaams Actieplan Suïcidepreventie op en gingen in 2010 nog een 
stap verder. Uit studies is namelijk gebleken dat de campagne Fit in je hoofd de 
kansarmen niet of nauwelijks bereikt. Kansarmen zijn een beetje het zwarte schaap 
in onze maatschappij, een bijna onzichtbare bevolkingsgroep die weinig aan bod 
komt in de media. De statistieken leren ons bovendien dat deze groep een groot 
risico loopt op depressies en (poging tot) zelfdoding.

Het West-Vlaamse project Fit in joen ooft en de daaruit voortvloeiende inspiratiegids 
zag het licht. Deze inspiratiekit is een concreet hulpmiddel voor elke kansarmenor-
ganisatie, lokaal bestuur of andere vereniging die met kansarmen wil werken rond 
geestelijke gezondheid. 
Er is eerst en vooral een draaiboek dat stap voor stap leidt door het proces van een 
kansarmenwerking en een lijst met suggesties voor activiteiten. Deze activiteiten 
zijn niet verplicht, elke vereniging kiest wat het best aansluit bij de eigen werking of 
vindt er gewoon inspiratie om zelf iets helemaal nieuw op poten te zetten.
Bij deze inspiratiekit hoort ook een materialenbox die gratis te ontlenen is bij het 
Logo in de eigen regio. Fit in joen ooft is dus een concreet hulpmiddel om aan de 
slag te gaan rond geestelijke gezondheid.
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1.2. Feiten en cijfers

• België gaat erop achteruit: waar we in 1980 nog op de 12e plaats stonden op 
de lijst van rijkste landen ter wereld, staan we nu op de 17e plaats.

• 14,7% van de Belgische bevolking behoort tot de groep met een armoederi-
sico. Dit is ongeveer 1 op 7.

• Het aantal daklozen in België wordt geschat op 17.000 mensen.
• Ongeveer 108.100 mensen doen beroep op één van de negen voedselbanken 

van de Belgische Federatie van Voedselbanken.
• Het aantal kinderen geboren in een kansarm gezin neemt elk jaar toe. 
• Laagopgeleiden hebben minder kansen op de arbeidsmarkt en lopen dus een 

groter risico op sociale uitsluiting.
• Een op zes Belgen krijgt in zijn leven een depressie. Voor wie arm is, ligt dat 

risico nog hoger.
• Mensen met een lagere sociale status (opleidingsniveau, activiteitsstatus, in-

komensniveau) verkeren vaak in slechtere gezondheid en hebben een vermin-
derde toegang tot de gezondheidszorg. Ze sterven vroeger dan mensen met 
een hogere positie op de sociale ladder.

• Onderaan de maatschappelijke ladder zijn er meer mensen die zich minder 
goed voelen, die depressies, angsten en slaapproblemen hebben. Zo kampt 
één op de vijf werklozen met ernstige psychologische problemen.

• Armoede en werkloosheid zijn grote risicofactoren voor zelfdoding.

1.3. Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

In 2002 vond er een gezondheidsconferentie plaats waarbij de volgende gezond-
heidsdoelstelling rond het thema zelfdoding (en depressie) werd geformuleerd: 

“De sterfte door zelfdoding bij mannen en vrouwen moet tegen  
2010 verminderd zijn met 8% ten opzichte van 2000.” 

Concreet wil men een daling bekomen van het aantal suïcidepogers, een daling 
van suïcidale gedachten en een daling van het aantal depressies. 

Er werd een Vlaams Actieplan Suïcidepreventie opgesteld dat vijf strategieën bevat 
om aan deze gezondheidsdoelstelling te werken:
1. Bevorderen van de geestelijke gezondheid;
2. bevorderen van de laagdrempelige telezorg;
3. bevorderen van de deskundigheid van professionelen en optimaliseren van de 

netwerking;
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4. het uitlokken van zelfdoding tegengaan;
5. aandacht voor specifi eke doelgroepen.

Op Vlaams niveau werd in het kader van dit actieplan de campagne Fit in je hoofd, 
goed in je vel opgestart. Met deze campagne wil de overheid de bevolking helpen 
om bewust om te gaan met de eigen geestelijke gezondheid. De website www.
fi tinjehoofd.be is het belangrijkste instrument van deze campagne. Die website en 
de gehele Fit in je hoofd-campagne is opgebouwd rond 10 stappen en rond een 
test op de website om te peilen naar de eigen geestelijke gezondheid.

De 10 stappen/tips zijn gebaseerd op factoren, samengesteld en vertaald door het 
VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie), die een 
beschermende werking hebben op het tegengaan van een depressie. Ze hebben 
een positieve invloed op het persoonlijke welbevinden en geluk, op de algehele 
gezondheid en op de kwaliteit van het leven. 

De 10 tips zijn als volgt omschreven:

Vind jezelf oké
Iedereen is uniek en verdient respect. Ook al heb je het lastig met 
een deel van jezelf, veranderen doe je niet zomaar. Blijf voor ogen 
houden dat je veel meer bent dan dit lastige deel.

Praat erover
Ga op zoek naar iemand met wie je kunt delen wat je bezighoudt. 
Je zwakte tonen vraagt moed, maar geeft ook kracht. Als je nie-
mand vindt, ga dan naar je huisarts of bel 106, dit is het nummer 
van Tele-onthaal.

Beweeg
Ook al heb je er geen zin in, geef jezelf een duwtje en beweeg. Je 
zal een voldaan gevoel krijgen en meer energie hebben. Kies voor 
een lichaamsactiviteit die je leuk vindt: fi etsen, stappen, sporten, 
… .

Probeer iets nieuws uit 
Doorbreek de alledaagsheid. Verlaat de gebaande wegen, leer wat 
je altijd al had willen leren of bedenk dat antwoord dat alleen jij 
kunt verzinnen. Zowel leren als creëren verhoogt je zelfvertrouwen 
en maakt onvermoede krachten in je los. 
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Reken op je vrienden 
In een moeilijke periode zijn vrienden van levensbelang, maar mis 
je de kracht om naar hen toe te stappen. Hoe kunnen zij weten dat 
jij het moeilijk hebt? Zoek hen op. Er is niets dat meer kracht geeft 
dan je door anderen opgenomen weten. 

Durf ‘nee’ te zeggen 
Of het nu tegen jezelf is of tegen anderen, op lange termijn loont 
een ‘nee’. ‘Nee‘ tegen dat glas teveel, ‘nee’ tegen een collega die 
iets vraagt waar je geen zin in hebt. Pas als ‘nee’ kan, wordt ‘ja’ een 
woord waar je plezier aan beleeft. 

Ga ervoor
Piekeren maakt de dingen alleen maar slechter. Opgaan in een 
activiteit, alleen of met anderen, doet je de rest van de wereld even 
vergeten en geeft je het gevoel dat je leeft.
 

Durf hulp te vragen 
Het is onmogelijk om alles te kunnen, alles te weten. Hulp vragen 
is dus oké. Ook al is het een hele opgave, zeker als je het moeilijk 
hebt. Iemand die meedenkt, iemand die iets voor je doet, het kan 
een wereld van verschil zijn. 

Gun jezelf rust
Velen voelen zich overvraagd. Er is niet enkel het werk, ook de part-
ner, de kinderen, de ouders, …  . Probeer tijd te maken enkel voor 
jezelf en doe dingen die je helpen om tot rust te komen: lezen, naar 
muziek luisteren, gebed, meditatie, ... .

Hou je hoofd boven water
In moeilijke tijden is soms het enige wat je kunt doen: elke dag 
nemen zoals hij komt en niet te hard zijn voor jezelf. Misschien 
ondervond je het al vroeger: ooit komen er beter tijden. Ga er even 
tussenuit als je dat nodig hebt. 
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1.4. West-Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

West-Vlaanderen scoort slechter dan gemiddeld wat betreft het aantal pogingen 
tot zelfdoding en zelfdodingen. In navolging van het Vlaams Actieplan, werd dan 
ook provinciaal het West-Vlaams Actieplan Suïcidepreventie opgesteld om bin-
nen de provincie West-Vlaanderen de vooropgestelde gezondheidsdoelstelling te 
halen. Dit actieplan werd in 2007 geschreven door de West-Vlaamse Logo’s (Lo-
kaal Gezondheidsoverleg), de CGG’s (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) en 
OPGGZ (Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg) en goedgekeurd door de 
Vlaamse Overheid. 

Een evaluatiestudie van de Fit in je hoofd-campagne heeft aangetoond dat de 
doelgroep laaggeschoolden bijna niet of moeilijk werd bereikt. Het is dus no-
dig om voor deze doelgroep op zoek te gaan naar andere  methoden om te 
werken rond de 10 stappen. Laaggeschoolden blijken een risicogroep te zijn om 
in armoede terecht te komen. Voor deze groep is gezondheidspromotie dan ook 
meestal geen prioriteit. Toch blijkt uit bovenstaande feiten en cijfers dat geestelijke 
gezondheidszorg voor kansarme mensen heel belangrijk is.

De West-Vlaamse  Logo’s stelden daarom een West-Vlaams antwoord op de meer 
algemene Fit in je hoofd-campagne op en noemden die  Fit in joen ooft. Met deze 
campagne wensen we de gezondheidsvoorlichting, en dan meer bepaald de 10 
tips, vertalen en concretiseren voor mensen uit kansarme buurten. Die oorspron-
kelijke 10 stappen moeten laagdrempeliger worden, zodat ze als het ware actief 
beleefd, geproefd en tastbaar kunnen worden. We wensen dit te bereiken door 
kansarmenorganisaties, lokale besturen en andere verenigingen die werken met 
deze doelgroep een inspiratiekit aan te reiken. 

1.5. Inspiratiekit Fit in joen ooft

1.5.1. Pilootproject
Met de steun van de Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen, vond er 
een pilootproject Fit in joen ooft plaats gedurende het hele jaar 2010. Dit was een 
samenwerking met drie kansarme buurten in West-Vlaanderen. 

Tijdens het proefproject wilden we:
• Kennis opdoen over kansarmoede in het algemeen;
• kennismaken met verschillende kansarmenorganisaties;
• kennismaken en omgaan met de doelgroep kansarme mensen;
• mogelijke activiteiten en  methoden uittesten die kansarmengroepen zouden 

kunnen organiseren in het kader van geestelijke gezondheidsbevordering;
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• tips en aanbevelingen halen uit het samenwerken met organisaties, het om-
gaan met mensen in kansarmoede, het aanbieden van activiteiten, het motive-
ren om aan activiteiten deel te nemen en de evaluatie ervan.

De inspiratiekit Fit in joen ooft is ontstaan uit de kennis en ervaringen die we tijdens 
het pilootproject hebben opgedaan. 

1.5.2. Doel inspiratiekit
Fit in joen ooft gaat uit van de idee dat het aanbieden van activiteiten een methode 
is om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij kansarme mensen. De activitei-
ten moeten het isolement van de kansarmen doorbreken en hun sociaal netwerk 
uitbreiden.
Het activiteitenaanbod is dus een manier om bruggen te bouwen tussen de da-
gelijkse problemen van deze doelgroep en het belang om geestelijk gezond te 
blijven. 

Door het aanbieden van activiteiten:
• Leren de mensen kennismaken met elkaar en participeren aan heel diverse 

activiteiten;
• leren de mensen ontdekken wat ze graag doen;
• worden mensen uit hun isolement gehaald;
• worden de mensen gestimuleerd om onder de mensen te komen en zich te 

begeven in een sociaal netwerk;
• worden de mensen benaderd vanuit een plezier en niet vanuit een probleem;
• kunnen de mensen zich ontspannen, waarbij ze even hun problemen kunnen 

vergeten en kunnen proeven van iets anders.

De inspiratiekit wil vooral een ondersteunend instrument zijn voor iedereen die 
werkt met kansarmen. De kit wil suggesties, ideeën en tips aanreiken aan om aan 
de slag te gaan met deze kwetsbare mensen.

1.5.3. Onderdelen inspiratiekit
De inspiratiekit bevat volgende onderdelen:
1. Draaiboek met tips en aanbevelingen bij het werken rond geestelijke gezond-

heid bij kansarmen.
2. Suggestielijst als inspiratie voor het organiseren van activiteiten.
3. Lijst partners en organisaties.
4. De materialenbox.
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1.5.4. Benaming doelgroep
Er zijn verschillende benamingen mogelijk, zoals ‘kwetsbare mensen’ of ‘mensen 
met een lage sociaal-economische status’.  Zorgverleners en gezondheidswerkers 
gebruiken meestal de term ‘kansarmen’. In samenspraak met de drie buurten 
waarmee we hebben samengewerkt binnen het pilootproject, gebruiken we in deze 
inspiratiekit voornamelijk de term ‘kansarmen’.

1.6. Samenwerking met externe partners

Om de inspiratiekit Fit in joen ooft te ontwikkelen, werkten we samen met verschil-
lende externe partners. 

1.6.1. De drie pilootbuurten
•	 Welzijnsschakels Desselgem was één van de drie pilootbuurten waar de 

activiteiten m.b.t. Fit in joen ooft werden uitgetest, meer bepaald in de groep 
voedselbedeling in Desselgem.

•	 ’t Nuttig Verzuim in Roeselare is een project van Samenlevingsopbouw 
West-Vlaanderen. Het vormt vooral een ontmoetingsplaats voor de bewoners 
van Krottegem, een wijk aan de achterkant van het station waar er veel kamer-
bewoners leven.

•	 Inloopcentrum ’t Sas in Brugge is een samenwerkingsverband tussen Stad 
Brugge, OCMW Brugge en CAW regio Brugge. Het inloopcentrum is een deel-
werking van ’t Sas. Het is een ankerplaats voor kwetsbare volwassenen met 
verminderde welzijnskansen.

Voor het tot stand komen van de inspiratiekit Fit in joen ooft worden deze drie 
buurtwerkingen oprecht bedankt voor hun bereidwilligheid om mee te werken aan 
het project, de leuke samenwerking en het delen van hun expertise.
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1.6.2. Vlaams Instituut voor 
Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

Het VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidsbe-
vordering en Ziektepreventie) heeft in samenwerking 
met CEDES (beweging voor integrale armoedebe-
strijding) de Goed-gevoel-stoel uitgewerkt en aan-
gereikt. Deze  methode wordt opgenomen in de sug-
gestielijst en de 4 poten/pijlers van de Goed-gevoel-
stoel worden als onderverdeling gebruikt voor de 
activiteiten in de suggestielijst.

1.6.3. Welzijnsschakels en Steunpunt Sociale 
Planning 

De selectie van de buurten voor het pilootproject Fit in joen ooft gebeurde in sa-
menwerking met Welzijnsschakels en het Steunpunt Sociale Planning voor de Pro-
vincie West-Vlaanderen. 

1.6.4. Vormingplus
Vormingplus Brugge en Vormingplus Midden-Zuid-West-Vlaanderen stellen hun 
aanbod voor kansarmen voor in de suggestielijst. 

De Vormingplus-centra organiseren 
een waaier aan activiteiten die vol-
wassenen persoonlijke, sociale en 
culturele competenties bijbrengen en 
de deelname aan de samenleving 
stimuleren.
Deze centra streven ernaar de kans om ‘blijvend te leren’ voor iedereen mogelijk 
te maken, met bijzondere aandacht voor groepen die moeilijker hun weg naar vor-
ming vinden. Er wordt een breed gamma aan werkvormen gebruikt en ze brengen 
het plezier van het leren bij.
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2. Draaiboek
 Tips en aanbevelingen bij het werken 

aan geestelijke gezondheid bij kansarme 
mensen

2.1. Inleiding

In dit deel wordt beschreven hoe je als kansarmenorganisatie of lokaal bestuur 
kunt werken rond geestelijke gezondheid bij kansarme mensen. Je vindt hier een 
procesbeschrijving met verschillende stappen, die op hun beurt worden uitgewerkt 
met specifi eke aandachtspunten en mogelijke activiteiten.

Met dit draaiboek willen we een zekere houvast bieden aan organisaties en lokale 
besturen. Deze stappen hoeven niet noodzakelijk strikt geïnterpreteerd te worden. 
Afhankelijk van hoe jouw organisatie werkt, welk doel je vooropstelt en hoe je het 
project precies vorm wenst te geven, kunnen deze stappen op een andere manier 
worden ingevuld.

Het symbool           verwijst naar de materialenbox Fit in joen ooft die je kunt 
ontlenen in het Logo in uw regio. Meer informatie over de materialenbox, vind je 
onder 4.2.

2.2. Processchema

BB VLVL
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2.3. STAP 1: Voorbereidende maatregelen

De eerste stap vergt voornamelijk denkwerk en prospectie. Op het 
einde van deze fase moet duidelijk zijn wat jouw project zal inhou-
den en hoe je tewerk zal gaan.
Het is belangrijk alle stappen in overweging te nemen en er goed 
over na te denken.

1) Navraag bij gelijkaardige projecten
Ga na in de omgeving of er recent projecten waren rond geestelijke gezondheid 
of acties specifiek voor de doelgroep kansarmen. Of ga na of er in de nabije toe-
komst zullen plaatsvinden.
• Wat waren hun ervaringen en welke aanbevelingen kunnen zij doen?
• Zou samenwerking mogelijk zijn in de toekomst die voor beide partijen een 

meerwaarde zou betekenen?

2) Inzicht in leefwereld
Het is belangrijk een zicht te hebben op hoe kansarme mensen leven, wat ze elke 
dag doormaken.
• Baseer je hiervoor op bestaande literatuur of op ervaringen en informatie van 

andere mensen die over voldoende expertise beschikken.
• Breng in kaart waar de behoeften, noden en verlangens liggen van deze doel-

groep.

3) Planning project
Leg op voorhand de tijdsduur vast van het project. Een duidelijke planning is nood-
zakelijk om het project te kunnen vormgeven. 
• Als je een kansarmenorganisatie bent, dan kan er binnen de reguliere werking 

een Fit in joen ooft-week of -maand gepland worden waarbij er gewerkt wordt 
rond geestelijke gezondheid.

• Wanneer je geen kansarmenorganisatie bent, maar je toch een project wilt 
opstarten rond geestelijke gezondheid bij kansarme mensen, dan lijkt het eer-
der zinvol om gedurende een langere periode activiteiten in te plannen, bv. 
gedurende 1 of 2 jaar.

• Bedenk hoeveel activiteiten en in welke tijdspanne je deze wilt te organiseren 
en met welke frequentie deze activiteiten zullen plaatsvinden. Maak een voor-
lopige planning op.

• Voor kansarme mensen die nog niet echt vertrouwd zijn met een dergelijke wer-
king, kan een drukke planning op korte tijd afschrikken. Deze mensen moeten 
een zeker proces doorlopen waarbij ze eerst moeten wennen aan en vertrou-
wen krijgen in de organisatie en de andere mensen.
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• Hou er rekening mee dat de planning gedurende het project nog kan wijzigen. 
Voorzie daarom voldoende ruimte om eventuele vertragingen en onvoorziene 
omstandigheden te kunnen opvangen.

4) Beschikbaar budget
Hou het voorziene en beschikbare budget altijd bij de hand. Dit zal vooral van 
belang zijn bij het bekendmaken en vormgeven van activiteiten. 
• Ga na of je subsidies kunt bekomen voor de werking en/of het project dat je 

wilt opstarten.
 Informeer bij Cera (www.cera.be), de Koning Boudewijnstichting (www.kbs-frb.

be), de Nationale Loterij (www.nationale-loterij.be) of een ander steunfonds.

5) Vaste locatie
Een vaste locatie als ontmoetingsplaats is een absoluut pluspunt.
• Hier kunnen de activiteiten zelf doorgaan, kunnen jullie afspreken vooraleer op 

verplaatsing te gaan, kunnen jullie één keer in de week samenkomen voor een 
koffienamiddag,  

• Hier kunnen jullie de activiteiten visueel kenbaar maken, bv. via affiches.
• Dit wordt zo een vertrouwde omgeving voor de kansarmen. Zorg dat de drem-

pel om ernaar toe te gaan niet te groot is en dat het niet te ver is van waar de 
mensen wonen.

6) Vaste projectbegeleider
Het is aan te raden om één (of maximum twee) vaste begeleider(s) toe te wijzen aan 
de groep en het project. Een vast gezicht bevordert het aangaan van een vertrou-
wensrelatie, wat een pluspunt is bij het werken rond geestelijke gezondheid.
De taken van een vaste begeleider:
• Een aanspreekpunt zijn voor allerhande vragen.
• Over voldoende kennis beschikken over de doelgroep en de armoedeproble-

matiek.
• Luisteren naar de problemen en verhalen die de mensen meemaken en spre-

ken in hun taal.
• Signalen opvangen en indien nodig doorverwijzen naar professionele hulpver-

lening.
• Een brug vormen tussen de planning van het project en het groepsproces.
 Een té strikte planning zorgt namelijk voor extra druk en verhoogt het risico dat 

de mensen hun verhaal niet kwijt kunnen, waardoor ze zouden kunnen afha-
ken.

• Oog hebben voor het groepsgebeuren. Een positieve groepssfeer bevordert 
zeker en vast de geestelijke gezondheid. Veiligheid en vertrouwen bieden aan 
alle mensen en ervoor zorgen dat alle mensen zich betrokken voelen.
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• Niet alles boven het hoofd van de mensen heen beslissen, maar samen met hen over-
leggen. Speel open kaart over wat je doet, wat er nog verder zal gebeuren binnen het 
project, … .

7) Samenwerking met externe personen/
organisaties

Ga na of het nuttig kan zijn om samen te werken met externe personen of organisaties. 
Raadpleeg hiervoor de lijst onder punt 4.
• Bij de gemeente of het OCMW.
• Bij andere kansarmenorganisaties of organisaties die in contact komen met deze doel-

groep.
• Bij organisaties die werken rond geestelijke gezondheid.
• Bij een ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting:
è	Kan ingeschakeld worden voor het bieden van ondersteuning, begeleiding, voor 

het verlenen van advies of het geven van vorming aan kansarme mensen;
è	Kan de brug slaan tussen de begeleider van het project en de gedachten en gevoe-

lens van de kansarme mensen;
è	Kan dingen aan bod brengen die de andere mensen niet goed durven of evident 

vinden;
è	Kan aangeven wanneer iets te moeilijk wordt voor de mensen of wanneer een tekst 

of vorming te onduidelijk is voor deze doelgroep;
è	Kan het tempo helpen bewaken van het project en de activiteiten;
è	Kan bewaken dat iedereen zich betrokken voelt en zo de participatie bevorderen;
è	Kan een belangrijke taak hebben bij het voorbereiden en evalueren van activitei-

ten.
 Meer informatie: www.de-link.net. 

• Er kan een werkgroep worden opgestart om het project en de activiteiten vorm te 
geven. Deze werkgroep kan bestaan uit mensen van verschillende organisaties en 
disciplines die elk hun eigen expertise inbrengen. Zorg er wel voor dat de werkgroep 
niet te groot wordt en dus werkbaar blijft.
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   2.4. STAP 2: Bekendmaking project

Na de voorbereiding, kan je het project actief bekend maken aan 
de doelgroep. Deze stap is cruciaal en heeft een grote invloed op 
het vervolg en het welslagen van het project. 

1) Infomoment
Om het project kenbaar te maken aan de doelgroep, is het belangrijk een infomo-
ment of een soort lancering te organiseren om het project toe te lichten.
• In een bestaande werking zal het relatief eenvoudig zijn om de mensen te in-

formeren over dit infomoment:
è Via een affiche of flyer op de plaats waar iedereen samenkomt.
è Via het persoonlijk aanspreken van de mensen.
è Via een visuele voorstelling, bv. sketch, kortfilm, … .

• In een nieuwe werking zal het meer moeite kosten om mensen te bereiken.
 Enkele mogelijkheden:
è Affiches en flyers op plaatsen waar de meeste kansarme mensen komen.
 Bv. in lokale dienstencentra, sociale restaurants, in het straatbeeld, het 

OCMW, buurthuizen, … .
è Mensen in achtergestelde buurten deur-aan-deur persoonlijk informeren.
 Je zou mensen thuis kunnen gaan vragen of ze wensen mee te werken aan 

een �interview� rond bv. leven in armoede, solidariteit,   . Dit interview kan 
een gelegenheid zijn om het project kenbaar te maken en hen te stimuleren 
om eraan deel te nemen én het kan een insteek zijn om de leefwereld van 
de mensen beter te leren kennen.

è Het persoonlijk aanspreken van mensen op plaatsen waar ze komen.
 Bv. in de wachtruimte van het OCMW, in dokterspraktijken en apothekers, 

in Centra voor Algemeen Welzijnswerk, in de kringloopwinkel, dienstencen-
tra, in de bibliotheek, op voedselbedelingspunten, in sociale restaurants of 
op andere plaatsen waar kansarme mensen komen.

è In een voedselbedelingspunt kan een brief worden gestoken in de voedsel-
pakketten.

è Kenbaar maken aan tussenpersonen die in contact komen met deze men-
sen.

 Bv. dokters, apothekers, OCMW-medewerkers, vrijwilligers, … .
è Een beginevenement organiseren.
 Bv. een pannenkoekennamiddag. Dit evenement kan dan een moment zijn 

waarop het project kenbaar wordt gemaakt. Een affiche voor een pan-
nenkoekennamiddag is aantrekkelijker en laagdrempeliger dan een affiche 
voor een infomoment voor een project rond geestelijke gezondheid.
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2) Uiteenzetting project
• Maak geestelijke gezondheid bespreekbaar. Breng het thema openlijk aan 

bod, maar pas op met teveel interactie. 
• Leg het doel van het project uit en waarom het voor hen zinvol is.
• Zorg dat het project voldoende wordt gekaderd: het is van belang dat de men-

sen weten dat het project ter bevordering van de geestelijke gezondheid is.
• Breng de mensen op de hoogte van hoe het project zal verlopen en wat ze kun-

nen verwachten. Zorg dat het duidelijk is dat jullie activiteiten zullen aanbieden 
en geef hen voorbeelden.

• Zorg dat de informatie duidelijk en verstaanbaar is voor de groep.
• Zorg ervoor dat je kennis van zaken hebt en bereid je voor op eventuele vragen 

en opmerkingen.
• Wees zelf enthousiast over het project. Dit is een belangrijke factor om mensen 

te motiveren.

3) Voorstelling vaste begeleider
Het is belangrijk dat de vaste begeleider reeds van bij het begin aanwezig is in 
de groep en dat hij/zij de mensen aanspreekt en zoveel mogelijk bij het gebeuren 
betrekt.
• Zorg ervoor dat de mensen op de hoogte zijn dat de vaste begeleider het 

aanspreekpunt is binnen het project en dus ook voor de activiteiten die zullen 
volgen, en dat het ook een persoon is aan wie ze persoonlijke problemen mo-
gen voorleggen.

• Als begeleider komt het er ook op aan om de groep te leren kennen en in te 
schatten. Niet elke groep vereist immers dezelfde aanpak.

4) Elkaar leren kennen
De mensen moeten zich goed en veilig voelen. Ze moeten vertrouwen krijgen in 
elkaar en in het project. De mensen moeten zich thuis en aanvaard voelen.
• In een bestaande kansarmenwerking kennen de meeste mensen elkaar door-

gaans al en is er al een zeker vertrouwen en gevoel van veiligheid.
è Behoud verder de nodige veiligheid en het vertrouwen binnen de groep.
è Zorg ervoor dat alle mensen voldoende betrokken blijven.

• In een nieuwe werking zal er een zeker proces moeten worden doorlopen voor-
aleer de mensen zich voldoende veilig en vertrouwd voelen binnen de groep 
en het project. Hou er rekening mee dat dit enige tijd kan duren. Voorzie vol-
doende tijd.
è Creëer voldoende ontmoetingskansen. Het vertrouwen zal voornamelijk 

beginnen groeien wanneer de mensen elkaar op regelmatige basis zien, 
bv. tijdens een wekelijkse/maandelijkse koffienamiddag, tijdens de activi-
teiten, … . 

è Geef de mensen de nodige ruimte en tijd om zich in de eerste plaats ‘onder 
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elkaar’ te organiseren en aan elkaar te wennen. 
è Bied de mensen iets aan om te drinken. Dit stimuleert hen om te gaan zit-

ten, even te blijven hangen en ook te blijven komen.
• Er kan gewerkt worden met een meter en peter. Een peter/meter is een (per-

soonlijke) begeleider die zich bekommert om die ene persoon en hem/haar de 
werking van de organisatie leert kennen. Voor bepaalde mensen kunnen zij een 
aantal drempels verlagen. 
è Stel binnen de groep de vraag of er mensen zijn die het meter- of peter-

schap op zich willen nemen of doe beroep op mensen buiten de groep.
è De rol van een meter of peter wordt het best vervuld door iemand die enige 

voeling of ervaring heeft met de doelgroep, of door iemand uit de doel-
groep zelf die al vertrouwd is met de groep en de werking.

è Biedt dit enkel aan de mensen die dit wensen.
è Voor de aanvang van het infomoment of van de activiteiten kan de meter 

of peter enkele huisbezoeken afleggen.
è Zeker voor (nieuwe) mensen die bang zijn dat ze niemand kennen, kan een 

meter of peter die meegaat een goede stimulans zijn om naar de groep te 
komen.

è De meter en peter garanderen een meer individuele benadering.

5) Aanbevelingen
• Hoewel niet alle activiteiten voor Fit in joen ooft bedoeld en toegankelijk zijn 

voor kinderen, is het toch belangrijk om hen niet uit het oog te verliezen. Voor 
mensen met kinderen, vormt het een belangrijke factor dat hun kinderen niet 
worden vergeten.

• Zorg voor een ontspannen sfeer. Er mag gelachen worden, maar maak ook 
ruimte voor de verhalen van de mensen.

• Tracht een gezellige omgeving en sfeer te creëren.
• Onthaal de mensen op een vriendelijke, warme en persoonlijke manier.
• Verplicht de mensen tot niets en dring hen zeker niets op. Het is ook belangrijk 

dat ze het gevoel ervaren dat ze tot niets verplicht zijn.
• Het kan leuk zijn om de mensen een kleine attentie aan te bieden, zeker in de 

beginfase. Het kan iets zijn om te eten, of het kan bv. ook een gadget zijn die 
verwijst naar het project, naar Fit in joen ooft.
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2.5. STAP 3: Planning en uitwerking activiteiten

De doelgroep is geïnformeerd over de inhoud en het doel van het 
project en weet dat er activiteiten volgen. Het komt er nu dus vooral 
op aan activiteiten te plannen en vorm te geven. Hieronder vind je 
enkele suggesties.

1) De suggestielijst ‘Fit in joen ooft’ als bron van 
inspiratie

In de suggestielijst onder punt 3 staat een opsomming van mogelijke activiteiten 
die binnen het project kunnen worden georganiseerd. Deze suggestielijst kan in-
spiratie bieden.
• Bied een zo divers mogelijk aanbod van activiteiten aan. De suggestielijst is 

onderverdeeld in 4 pijlers. Het is aangeraden om binnen elke pijler één of 
meerdere activiteiten te organiseren.

• Minder voor de hand liggende activiteiten, zoals deze onder de pijlers ‘Jezelf 
beschermen’ en ‘Hulp en steun zoeken’, kunnen mensen die elkaar nog niet 
goed kennen afschrikken. Het vertrouwen in de werking en in elkaar moet nog 
groeien.

 Het is daarom aangeraden om te beginnen met enkele eenvoudige maar leuke 
activiteiten, waarbij de mensen aan elkaar kunnen wennen.
è Zeker in het begin is het nodig om voor makkelijke activiteiten te zorgen die 

de mensen in eerste instantie ontspannen, waarbij ze even ontsnappen aan 
de dagelijkse problemen, bv. petanque.

è Probeer zelf aan te voelen wanneer de groep klaar is om aan een activiteit 
deel te nemen die minder evident is.

• Organiseer activiteiten waarvoor geen voorkennis of ervaring nodig is. De 
meeste mensen met een lage sociaaleconomische status beschikken over een 
beperkte ervaring in het verwerken van inhoud. Zeker bij het begin van het 
project  is het belangrijk dat de activiteiten starten ‘vanaf nul’.

• Zorg af en toe voor een activiteit waar ook de kinderen kunnen aan deelne-
men. Veel ouders zullen dit appreciëren.

• Bij een vormingsactiviteit let je zeker op de volgende zaken:
è Een vorming duurt best niet langer dan 2,5 uur en wordt best niet over 

meer dan 10 weken verspreid.
è De inhoud moet concreet zijn, praktisch en meteen toepasbaar.
è Speel in op wat er leeft bij de mensen. Breng geen thema aan bod dat te 

ver weg ligt van hun leefwereld. Voorzie tijd om de mensen zelf hun inbreng 
te laten doen.



(21)

2) De groep betrekken
De mensen uit de doelgroep kunnen hierbij een boeiende bijdrage leveren en via 
hen kom je te weten welke activiteiten bij deze doelgroep aanslaan en waar de 
noden, behoeften en verlangens liggen.
Het mee helpen denken en organiseren kan op zich al een positieve invloed heb-
ben op de geestelijke gezondheid. De mensen leren het heft in handen nemen en 
zijn actief bezig, wat hun zelfvertrouwen kan versterken.

• Mogelijke  methoden om mensen inspraak te geven in de keuze van activitei-
ten:
è Een ideëenbox waarin iedereen suggesties voor activiteiten kan posten.
è Een werkgroepje dat bepaalde activiteiten kan organiseren en praktisch 

voorbereiden.
è De Black Box is een  methode om te polsen naar de interesses van de 

groep. Op basis daarvan kan een vormingstraject worden uitgewerkt.
è De projectbegeleider of werkgroep kan op voorhand een selectie maken 

van mogelijke activiteiten. De mensen uit de groep zelf kunnen dan hun 
voorkeuren uit deze selectie laten weten. 
è Een fotomuur met foto’s van activiteiten. Er kan een stemming worden 

gehouden waarbij er rode (niet akkoord), groene (akkoord) of oranje 
(twijfel, geen akkoord) bolletjes kunnen worden gekleefd op de foto’s.

è Een keuzeformulier waarbij iedereen anoniem zijn eigen voorkeuren 
kan aankruisen.

3) Praktische organisatie
Voor elke activiteit moeten volgende zaken goed worden geregeld:

•	 Datum
è Bedenk of bevraag op welke dagen je de meeste mensen kunt bereiken met 

je activiteit.
	 Op woensdagnamiddag en in het weekend is het voor mensen met kinde-

ren veel moeilijker om zich vrij te maken dan op een andere namiddag. 
Zich ’s avonds vrijmaken kan voor veel mensen eveneens een moeilijkheid 
vormen.

è Zorg dat de activiteiten voldoende worden gespreid over de periode waarin 
het project plaatsvindt. Een te drukke planning op korte termijn kan een 
omgekeerd effect hebben.

•	 Locatie
è Voorzie een geschikte locatie, afhankelijk van welk soort activiteit er zal 

plaatsvinden.

BB VLVL

BB VLVL
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è Bedenk goed op voorhand wat er op de locatie aanwezig moet zijn voor 
welke activiteit (wastafel, bord, tafels, stoelen, …).

è Je kunt ook het concept van ‘homeparty’s’ gebruiken. Een vorming bv. kan 
om de beurt plaatsvinden bij iemand anders. Doe dit enkel voor mensen 
die hiervoor openstaan en maak ook duidelijke afspraken hierbij.

è Gaat het om een activiteit buiten of op verplaatsing, spreek dan samen af 
op een duidelijke en gekende locatie. 

•	 Budget
è Leg op voorhand goed vast welk budget er voor welke activiteit kan worden 

uitgegeven.
è Hou rekening met eventuele extra kosten, bv. aankoop van knutselmateri-

aal, een drankje achteraf, … .
è Bedenk goed hoeveel je aan elke deelnemer vraagt voor een activiteit.
è Indien er geen budget voorhanden is, dan komt het er op aan om heel 

vindingrijk te zijn. Er zijn heel wat eenvoudige maar leuke activiteiten die 
kostloos kunnen worden georganiseerd.

è Durf (externe) mensen te contacteren en hen warm te maken voor het pro-
ject. Schets duidelijk het project en de doelgroep en vermeld dat er weinig 
financiële middelen beschikbaar zijn.

è Wanneer wordt gewerkt met externe partners, maak dan goede en duide-
lijke prijsafspraken. Zorg dat dit op papier staat.

è Ga na of je beroep kunt doen op tegemoetkomingen vanuit de gemeente 
of het OCMW voor culturele, sociale en sportieve activiteiten.

è Via het Fonds Vrijetijdsparticipatie kunnen mensen in armoede een tege-
moetkoming krijgen van 80% in de deelnameprijs van vrijetijdsactiviteiten. 
Op de website www.fondsvrijetijdsparticipatie.be staat alle informatie hier-
over. Informeer ook bij de gemeente.

è Ga na of er voor bepaalde activiteiten gebruik kan worden gemaakt van de 
derdebetalersregeling.

•	 Aantal	deelnemers
è Bepaal bij elke activiteit of er een minimum en maximum aantal deelnemers 

moet worden vooropgesteld om de activiteit te kunnen laten plaatsvinden.
è Vooral in het werken met externe mensen kan het belangrijk zijn om hierop 

een duidelijk zicht te hebben.

4) Samenwerking met externe partners
Om activiteiten vorm te geven, kan beroep gedaan worden op verschillende or-
ganisaties en verenigingen. Deze organisaties kunnen logistieke of inhoudelijke 
ondersteuning bieden voor de activiteiten of ze kunnen vrijwilligers of materiaal 
aanbieden.
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• In de suggestielijst onder punt 4 staat een lijst van organisaties en diensten die 
eventueel hulp of ondersteuning kunnen bieden.

• Maak zeker afspraken rond volgende zaken:
è Datum en tijdstip,
è (Eventuele) prijs,
è Locatie,
è Minimum en/of maximum aantal deelnemers,
è Wat er wordt verwacht, inhoudelijke bespreking.
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2.6. STAP 4: Bekendmaking en inschrijving 
activiteiten

Een moeilijke maar heel belangrijke stap. De doelgroep motiveren 
om deel te nemen aan activiteiten vraagt vaak veel tijd, energie en 
doorzettingsvermogen. Het komt er hierbij vooral op aan om zicht 
te hebben op de drempels die de mensen ervaren en deze zoveel 
mogelijk te elimineren.

1) Bekendmaking activiteiten
Geef voldoende ruchtbaarheid aan de activiteiten én zorg ervoor dat de informatie 
alle mensen bereikt. 
• Een combinatie van visuele en persoonlijke mondelinge informatie heeft het 

beste effect.
• Mogelijke  methoden om activiteiten bekend te maken:
è Affiche of folder op ontmoetingsplaats(en).
è Uitnodiging/activiteitenbrief die aan iedereen wordt uitgedeeld.
è Individuele benadering, bv. op ontmoetingsplaats of via huisbezoeken (ze-

ker bij de eerste activiteiten, wanneer er nog onvoldoende vertrouwdheid is 
met de werking).

è Sms-dienst.

Tips bij bekendmaking activiteiten
• Maak de uitnodiging ‘warm’, bv. “We kijken echt uit naar je komst!” of “We 

willen je er heel graag bij”.
• Zorg dat schriftelijke en visuele informatie van de activiteiten overzichtelijk en 

goed leesbaar is. Hecht de nodige belang aan de lay-out.
• De omschrijving van de activiteit mag niet te moeilijk zijn. Formuleer het dui-

delijk, bv. “Er komt iemand spreken over …” in plaats van “We houden een 
informatieavond over …”.
è Laat indien mogelijk de uitnodiging nalezen door een persoon uit de groep 

of een ervaringsdeskundige. Zij kunnen vertellen of de informatie volledig 
en duidelijk genoeg is.

• Bespreek de activiteiten met de mensen en geef ze de kans om vragen te stellen 
over de activiteiten.

• Geef voldoende en concrete informatie over elke activiteit:
è Datum,
è begin- en einduur,
è inhoudelijke beschrijving van de activiteit,
è kostprijs (eventueel mogelijkheden voor prijsvermindering vermelden),
è locatie (eventueel met wegbeschrijving en vervoersmogelijkheden),
è contactgegevens voor het bekomen van meer informatie,
è wat ze eventueel moeten meebrengen.
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• Creëer geen extra drempels. Verwacht bv. geen speciale kledij voor een be-
paalde activiteit. Je kunt wel zeggen dat het handig is om een short aan te 
trekken met platte schoenen bijvoorbeeld.

• Laat de mensen weten dat ze iemand mogen meebrengen naar de activiteit. Dit 
kan de drempel verlagen om deel te nemen.

• Geef nooit aan dat de activiteiten enkel bedoeld zijn voor mensen in kans-
armoede. Dit werkt negatief en erg stigmatiserend. Indien er naar wordt ge-
vraagd, vermeld dan dat iedereen welkom is en dat ze gerust iemand mogen 
meebrengen (familielid, vriend(in), …). 

• Blijf de mensen herinneren aan de activiteiten. Bel eventueel de dag zelf nog 
eens de mensen op.

2) Positieve randvoorwaarden creëren
Kostprijs
Probleem: De kostprijs is vanzelfsprekend een belangrijke, maar toch niet de enige 
drempel.
Naast een eventuele prijs voor de activiteit, is er vaak ook nog een ‘verborgen’ 
prijs, bv. een drankje achteraf, vervoer, … .
• Het aanbieden van gratis activiteiten:
è Zorg dat dit duidelijk wordt vermeld.
è Het aanbieden van gratis activiteiten vormt geen garantie op veel deelne-

mers.
è Biedt niet altijd gratis activiteiten aan. Bepaalde mensen kunnen het verne-

derend en stigmatiserend vinden wanneer een activiteit gratis is, zeker als 
dit in het dagelijkse leven normaal gezien niet zo zou zijn. Het kan daarom 
goed zijn om symbolisch een kleine bijdrage te vragen, bv. € 0,50. Als 
de deelnemer (een deel van) de kosten zelf mag betalen, wordt hij in zijn 
waardigheid gelaten.

• Het aanbieden van activiteiten tegen betaling:
è Vermeld de prijs duidelijk op voorhand, zodat ze weten hoeveel geld ze 

moeten bijhebben.
è Op voorhand laten betalen voor een activiteit kan een stimulans zijn om 

ook daadwerkelijk te komen, maar vormt geen garantie.
è Het vooraf betalen kan ook een drempel vormen: vaak weten de mensen 

nog niet met zekerheid of ze zullen deelnemen, waardoor ze vaak gaan 
redeneren dat ze maar ‘voor alle zekerheid’ niet zullen betalen.

Kinderopvang
Probleem: Mensen in armoede hebben vaak een beperkt sociaal netwerk waarop 
ze kunnen rekenen. De mogelijkheden voor opvang aan huis zijn veelal te weinig 
gekend en kunnen moeilijk liggen omwille van het financiële plaatje, te weinig ver-
trouwen in onbekenden of uit schaamte om iemand in de woning binnen te laten.
• Zorg dat de activiteiten zoveel mogelijk plaatsvinden op momenten dat de 

(meeste) kinderen niet thuis zijn;
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• Biedt regelmatig een familieactiviteit aan;
• Voorzie kinderopvang ter plaatse;
• Mobiliseer vrijwilligers die gratis of tegen een kleine vergoeding aan huis willen 

babysitten;
• Geef informatie over verschillende kinderopvangdiensten.

Bereikbaarheid
Probleem: Veel mensen beschikken niet over een auto, weten niet hoe een traject 
uit te stippelen om er te geraken of wensen geen geld uit te geven aan het open-
baar vervoer. 
• Geef op voorhand duidelijk aan tot wanneer de activiteit duurt.
• Zorg voor een locatie die vrij centraal is en niet te ver van de woonplaats van 

de (meeste) mensen.
• Spreek af op een centrale plaats en ga dan samen naar de locatie van de 

activiteit. 
• Verschaf voldoende informatie over het beste traject. Voor veel mensen ligt 

dit moeilijk. Zorg eventueel voor een stadsplan waarop het openbaar vervoer 
staat aangeduid.

Moeilijke persoonlijke levenssituatie
Probleem: Mensen in armoede voeren een voortdurende strijd om te overleven. Er 
zijn een heleboel zaken die hun aandacht en energie opeisen en bovendien wor-
den ze vaak geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen. Dit alles zorgt voor 
een grote mentale druk.
Veel kansarme mensen kampen ook met een gevoel dat ze nooit vrij zijn en geen 
tijd hebben om aan activiteiten deel te nemen. Lang vooraf plannen en het aan-
gaan van langdurige engagementen is hierdoor vaak heel moeilijk. Daarom kun-
nen deze mensen zich soms moeilijk houden aan gemaakte afspraken.
• Wees altijd flexibel;
• Activiteiten die stipt beginnen liggen vaak heel moeilijk. Geef aan bij welke 

activiteiten de factor tijd een minder belangrijke rol speelt;
• Breng begrip op voor hun levenssituatie en beslissingen;
• Veroordeel niemand die een afspraak niet nakomt, maar bied nieuwe kansen 

om deel te nemen aan het groepsgebeuren en de activiteiten;
• Zorg steeds opnieuw voor een warm onthaal en geef hen het gevoel dat ze 

altijd welkom zijn.
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Geen of weinig interesse en motivatie
Probleem: Veel kansarmen ervaren gevoelens van isolement, schaamte voor hun 
afkomst of huidige situatie, hebben weinig of geen geloof in de eigen mogelijk-
heden, hebben  minderwaardigheidsgevoelens tegenover anderen en nemen niet 
deel aan de activiteit om zo de angst om te falen op voorhand uit te sluiten.
• Zorg voor een ontspannen sfeer tijdens de activiteit.
• Luister naar de mensen en toon begrip voor hun gevoelens.
•	 Het is van groot belang dat de mensen één of enkele keren een positief gevoel 

krijgen bij een activiteit om zo zin te krijgen in volgende activiteiten. Een posi-
tieve ervaring doet wonderen voor het zelfvertrouwen.

3) Werken met inschrijvingen
Als organisator is het handig om te weten hoeveel mensen er zullen deelnemen.
• Vooral als er gewerkt wordt met externe partners.
• Indien er te weinig inschrijvingen zijn, kan de activiteit eventueel nog tijdig 

worden afgelast.
• Het geeft een indicatie hoeveel materiaal er moet worden voorzien, bv. stoelen, 

drank, sportmateriaal, … 

Hou er rekening mee dat er geen enkele factor of 
combinatie van factoren de garantie biedt dat een activiteit 

voldoende deelnemers krijgt.
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2.7. STAP 5: Uitvoering activiteiten

Het meeste contact met de mensen is er wanneer de activiteiten 
daadwerkelijk plaatsvinden. Het komt er vooral op aan om de men-
sen een ontspannende namiddag aan te bieden. Hierbij is het van 
belang dat ze zich goed voelen en een positieve ervaring beleven, 
maar dat er ook even wordt stilgestaan bij hoe een bepaalde acti-
viteit een invloed kan hebben op de geestelijke gezondheid.

1) Inleiding activiteit
• Geef een beknopte inleiding en kader de activiteit binnen het project Fit in joen 

ooft en het thema geestelijke gezondheid.
 Ook voor nieuwe mensen die halverwege het project instappen, kan dit nuttig 

zijn.
• Leg kort het verloop van de namiddag/avond uit.
• Indien nodig, maak duidelijke afspraken.
 Bv. de taakverdeling bij een kookactiviteit, het opruimen na een crea-namid-

dag, … .

2) Aandachtspunten tijdens activiteit
• Zorg ervoor dat iedereen zich voldoende betrokken voelt tijdens de activiteit, 

vooral de mensen die zich gemakkelijk op de achtergrond terugtrekken.
• Respecteer de eigen wil en mening van de mensen. Wanneer iemand een acti-

viteit of een deel ervan niet ziet zitten, dwing die persoon er dan niet toe.
• Doe zelf actief mee aan de activiteit en meng je in de groep. Kijk niet toe van 

aan de zijlijn, maar stel je op als iemand uit de groep zelf.
• Wees voldoende flexibel tijdens de activiteit.
è Een kant-en-klare activiteit of een klaargestoomd vormingspakket is niet 

altijd op maat van kansarme mensen. Als begeleider of als extern persoon 
is het belangrijk in te spelen op verschillende situaties, dat je je houding 
afstemt op de noden van dat moment.

è Volg het tempo van de groep. Hou er rekening mee dat bepaalde activitei-
ten stap voor stap zullen moeten worden uitgelegd.

è Hou er rekening mee dat mensen uit deze doelgroep niet steeds nauwlet-
tend omgaan met de tijd. Zorg voor voldoende speling, zeker als het gaat 
om een activiteit waarbij er op verplaatsing moet worden gegaan of waar-
bij er wordt afgesproken met een extern persoon.
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3) Bespreking en evaluatie activiteit 
• Na elke activiteit kan een kort evaluatiemoment volgen. Hierbij zijn verschil-

lende evaluatiemethoden mogelijk:
è Vragenlijstje.
è Thermometerevaluatie in groep.
	 Iedere deelnemer krijgt een wasspeld. Hoe hoger - en dus warmer - hij 

deze speldt op de papieren thermometer, hoe beter hij de activiteit vond.
è Mondelinge bespreking in groep.
è Fit in joen ooft-box, waarbij de deelnemers na elke activiteit een briefje in 

de box posten waarop staat wat ze van de activiteit vonden.
• Volgende zaken kunnen worden bevraagd:
è Hoe vond je de activiteit?
è Hoe voel je je na deze activiteit?
è Welk gevoel had je tijdens de activiteit?
è Wat heeft de activiteit teweeggebracht?
è Welke tips neem je mee uit de activiteit?
è Hoe zal je deze tips toepassen in het dagelijkse leven?

• Bedoeling is dat de opgedane positieve ervaringen en gevoelens op langere 
termijn doorwerken. Bespreek eventueel met de mensen welke tips ze van een 
bepaalde activiteit mee naar huis kunnen nemen.

 De tips kunnen ook van praktische aard zijn: bv. tips voor in het dagelijkse 
leven na een rookstopactiviteit, recepten na een kookactiviteit, … .

BB VLVL
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2.8. STAP 6: Evaluatie project

Minstens even belangrijk als de vorige stappen, is de evaluatie van 
de activiteiten en het project. Wat hebben de activiteiten teweeg-
gebracht? Wat ging goed en wat ging minder goed? Is het doel 
bereikt? Wat moeten we bij een volgend project/activiteit anders 
aanpakken? 
Zowel de begeleider als de mensen in de groep moeten hierbij even 
stilstaan.

1) Evaluatie door groep
Na afloop van het project kan de groep nog eens terugblikken op het project en 
de verschillende activiteiten.
• Nodig alle mensen uit die op één of meerdere activiteiten aanwezig waren.
• Ga na of er mensen zijn die bepaalde tips uit de activiteiten daadwerkelijk 

toepassen in hun dagelijks leven.

2) Evaluatie door projectbegeleider
• Sta als begeleider ook eens stil bij het voorbije project of een voorbije activi-

teit.
 Dit kan met een evaluatieleidraad.
• Probeer dit zo objectief mogelijk te doen, wees kritisch.
• Sta stil bij zowel het effect van het project als het (groeps)proces dat werd door-

lopen.

3) Aanbevelingen voor vervolgtraject
• Beschouw het afsluiten van een project rond geestelijke gezondheid niet als 

een definitief einde voor de groep.
• Zoek middelen op lange(re) termijn.
• Ga na of er mogelijkheden zijn zodat de mensen elkaar na het project kunnen 

blijven zien en de sociale contacten kunnen worden onderhouden.
• Betrek de mensen verder bij de werking, ook mensen die maar één maal zijn 

gekomen en daarna wegbleven. Bel deze mensen na een tijdje eens op of ga 
eens langs met wat informatie.

 Het is belangrijk dat iedereen het gevoel krijgt dat ze welkom blijven.
• Blijf werken aan drempelverlaging. Leer uit het afgelopen project en heb oog 

voor de onzichtbare drempels. Bevraag eventueel de mensen die deelnamen 
aan het afgelopen project welke drempels zij hebben ervaren.
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4) Stimulerende eindnoot
• Kansarme mensen ‘uit hun kot lokken’ is niet eenvoudig. Hoezeer je ook wilt 

dat iedereen zich welkom en goed voelt in de groep, is dit toch niet zo vanzelf-
sprekend voor hen: mensen die uitsluiting ervaren zijn vaak niet gewoon om 
afspraken te maken, op tijd te komen of zich te verontschuldigen wanneer ze 
een afspraak niet nakomen. Ze leven in een situatie die het leven met afspra-
ken soms flink belemmert.

• Als projectbegeleider kan je na afloop van het project of van bepaalde activi-
teiten het gevoel hebben dat het project veel energie heeft gekost voor weinig 
resultaat, bv. te weinig opkomst. Nochtans is er al een grote stap gezet, zeker 
als er vóór het project nog geen sprake was van een bestaande groep.
è Het project kan een aanleiding zijn om zich als groep blijvend te verenigen. 

Elke activiteit waarbij mensen zich begeven in een sociaal netwerk en even 
hun dagelijkse zorgen kunnen vergeten, is ‘werken aan de geestelijke ge-
zondheid’.

• Een werking voor kansarme mensen opstarten en draaiende houden is een 
groeiproces, het is iets van lange adem dat gepaard gaat met vallen en op-
staan. Laat je niet ontmoedigen. Eén succesmoment garandeert geen blijvend 
succes en verwacht op één jaar tijd geen grote ommezwaai.
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3.  Suggestielijst van activiteiten

3.1. Inleiding

Onderstaande suggestielijst bevat mogelijke activiteiten, vormingen, workshops, 
gespreksmomenten, leermomenten, ideeën, … om individueel of in groep uit te 
voeren.
De lijst kan een inspiratiebron zijn bij het uitwerken van een aanbod om mensen in 
kansarmoede op heel diverse domeinen zoveel mogelijk te prikkelen en te  stimu-
leren, te laten kennismaken met verschillende zaken, nieuwe dingen bij te brengen, 
tips te geven, thema’s onder de aandacht te brengen, … .

De suggestielijst is zeker niet limitatief. Het wil enkel diverse organisaties ideeën 
aanreiken om een uiteenlopend, laagdrempelig en leuk aanbod uit te werken. 

3.1.1. De 4 pijlers van de Goed-gevoel-stoel

De Goed-gevoel-stoel is een methodiek speciaal ontwik-
keld voor groepen van mensen die het moeilijk hebben in 
het leven en met veel problemen tegelijk worstelen. Deze 
methodiek omvat drie praatsessies: in de 1e sessie wordt 
ingegaan op ‘draaglast’, in de 2e sessie op ‘draagkracht’ 
en in de 3e sessie komt aan bod hoe beide - draaglast en 
draagkracht - in evenwicht kunnen gebracht en gehouden 
worden door het ondernemen van verscheidene acties en 
activiteiten. Het ondernemen van activiteiten doorbreekt 
daarenboven ook het isolement van kansarme mensen en 
het bevordert hun sociale netwerk.

Daarom willen we kansarmengroepen stimuleren om zelf een activiteitenaanbod 
uit te werken. Onderstaande suggestielijst wil hiervoor een bron van 
inspiratie betekenen.

De activiteiten in de suggestielijst zijn gecategoriseerd onder de 4 poten/pijlers 
van de goed-gevoel-stoel. Enkel als er binnen elke pijler minimum één activiteit 
wordt georganiseerd, blijft de stoel in evenwicht, wat betekent dat er op een goede 
manier wordt gewerkt aan de geestelijke gezondheid.
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Elke pijler heeft een eigen kleur en omvat enkele tips van de Fit in je hoofd – cam-
pagne 

1.  Jezelf graag zien: vind jezelf oké, ga ervoor. 

2.  Jezelf verwennen: beweeg, probeer iets nieuws uit, gun jezelf rust. 

3.  Jezelf beschermen: durf neen zeggen, houd je hoofd boven water. 

4.  Hulp en steun zoeken: praat erover, reken op vrienden, durf hulp 
vragen.

Je kunt de goed-gevoel-stoel organiseren als losstaande methodiek binnen jouw 
activiteitenaanbod, of je kunt deze 3 sessies organiseren in aanloop naar een 

reeks activiteiten.

•	 Wil je de Goed-gevoel-stoel laten begeleiden door iemand die hiervoor is 
opgeleid, neem dan contact op met het Logo. 

•	 Je kunt ook de sessies zelf voorbereiden en geven aan de groep. In de 
materialenbox vind je alle materiaal die hiervoor nodig is.

3.1.2. Verwijzingen binnen de suggestielijst

è Symbolen

In onderstaande suggestielijst staan regelmatig symbolen die verwijzen naar ofwel 
de materialenbox, het Logo of naar suggesties van een specifi ek Vormingplus – 
centrum.

	 Logo
 Wanneer dit symbool wordt vermeld, betekent dit dat je het specifi ek vermelde 

materiaal bij het Logo kunt ontlenen, of dat het Logo jou meer informatie kan 
bieden om jouw activiteit vorm te geven.

	 Materialenbox
 Dit symbool verwijst naar de box Fit in joen ooft die hoort bij deze inspiratiegids. 

Deze box is eveneens te ontlenen bij het Logo
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	 Vormingplus	Brugge
 Dit is een vorming/activiteit die wordt georganiseerd door Vormingplus Brug-

ge.

	 Vormingplus Midden-Zuid-West-Vlaanderen
 Dit is een vorming/activiteit die wordt georganiseerd door Vormingplus Mid-

den-Zuid-West-Vlaanderen.

De praktische informatie en contactgegevens van het Logo en de Vormingplus-
centra vind je onder punt 4. In dit hoofdstuk vind je ook een opsomming van ande-
re organisaties en diensten die het project of een activiteit kunnen ondersteunen.

è Themadagen, -weken en -maanden

Bij bepaalde activiteiten vind je themadagen, -weken en -maanden. 
Deze momenten kunnen gebruikt worden om bepaalde activiteiten te kaderen, te 
lanceren of een boost te geven.

è Prijsvermelding

Eventuele prijsvermeldingen in onderstaande hoofdstukken vormen een indicatie 
en zijn niet bindend.

MZMZ
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3.2. Pijler 1: Jezelf graag zien

Deze pijler wil gedachten en gevoelens opwekken bij de mensen, 
waarbij ze zichzelf gaan aanvaarden en meer nog: zichzelf graag 
gaan zien.
Het handelt enerzijds over jezelf mooi vinden, jezelf aanvaarden 
zoals	je	bent,	trots	zijn	op	jezelf	en	je	goed	in	je	vel	voelen.	Ander-
zijds kunnen mensen aan de hand van onderstaande activiteiten 
ontdekken waarin ze goed zijn, geloven in hun eigen kracht en le-
ren bewust te zijn van wat ze reeds hebben gepresteerd en bereikt. 
Het ontdekken van eigen kwaliteiten en competenties verhoogt het 
geloof in zichzelf en het versterkt het zelfvertrouwen.
Wie zichzelf graag ziet, gaat ook anderen graag zien. Deze men-
sen staan positief in het leven en geven dit ook door aan hun eigen 
omgeving.

Talenten
Iedereen is goed in iets, ook al gaat het om iets ‘kleins’. Laat de mensen elkaars 
talenten ontdekken.

•	 Houd	met	de	groep	een	groepsgesprek	over	hun	eigen	prestaties.	Laat	hen	op	
voorhand weten dat ze een voorwerp mogen meenemen waarbij ze kunnen 
vertellen (bv. een medaille, een prijs, een diploma, een brevet, een foto van iets 
dat ze hebben gemaakt of hebben gedaan, …). Het kan gaan om iets kleins 
waar ze toch heel fier op zijn.

•	 Hou	een	talentententoonstelling	waarbij	de	mensen	elkaar	kunnen	tonen	wat	
ze goed kunnen en graag doen. Op die manier kunnen de mensen iets bijleren 
van elkaar. 

 Iemand kan bijvoorbeeld zijn/haar favoriete gerecht klaarmaken, iemand kan 
een dansinitiatie geven, zijn/haar lievelingsplekje in de natuur tonen, tonen 
hoe een kledingstuk te naaien, of iemand kan een verhaal vertellen. Hiervan 
kan een talentenboek of -tentoonstelling worden gemaakt.

•	 Leven	vanuit	mijn	kracht:	een	kwestie	van	…	Enkele	sleutels	tot	zelfontplooi-
ing. In deze workshop staan we samen stil bij hoe je op het spoor kunt komen 
van wat je capaciteiten zijn, hoe je er verbinding kunt mee maken en hoe je er 
daadwerkelijk iets kunt mee doen.
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Gedichten en verhalen
Las een namiddag in waarin er gedichten en/of verhalen kunnen worden gemaakt 
en geschreven.

•	 Iedereen	kan	zijn	eigen	gedicht	of	kortverhaal	aan	de	groep	voordragen.

•	 Er	kan	een	dichter	uitgenodigd	worden	die	zijn	werken	voorleest.

•	 Poëzie	schrijven	voor	beginners.
 Dichteres Jasoro Van Grembergen gooit de ramen van je verbeelding open en 

scherpt je zintuigen. Met speelse en fantasieprikkelende opdrachten ga je op 
zoek naar je dichterlijke smaak en ontdek je welke mogelijkheden de taal je 
biedt. 
è 3 sessies

•	 Prentenboeken. 
 Samen met je medecursisten maak je een eigen prentenboek. Wie graag 

schrijft, zorgt voor een verhaal. Ben je eerder een tekenaar, dan buig je je 
over de illustraties. Op het eind gaat de groepsbundel naar een POD-uitgever 
(Publishing on Demand). Sandrine Lambert, auteur en illustrator van kinder-
boeken, begeleidt de groep.
è 6 sessies

è Gedichtendag: laatste donderdag januari (www.gedichtendag.be) 
è Werelddag poëzie: 21 maart 

Mijn dagboek
Moedig de mensen aan om een dagboek bij te houden waarin ze per dag of per 
week bijhouden wat er positief was, welke leuke dingen er zijn gebeurd. Welke 
gedachten en gevoelens roept dit op?

Uiterlijk voorkomen
Om zich goed te voelen, is het belangrijk dat mensen hun uiterlijk goed verzorgen. 
Stimuleer de mensen hierin en geef de aanzet met één of meerdere activiteiten.
 
•	 Een	workshop	‘juwelen	maken’	met	diverse	materialen.
•	 Iemand	uitnodigen	die	kledingadvies	en/of	kapseladvies	geeft.
•	 Een	bezoekje	brengen	aan	een	 tweedehandswinkel	of	een	 rommelmarkt	om	

accessoires op de kop te tikken.
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•	 Een	workshop	over	maquilleren	en/of	lichaamsverzorging.
 Tip: neem een foto ‘voor’ en ‘na’ de lichaams- of haarverzorging, maar ver-

plicht de mensen hier niet toe. Met deze foto’s kan een fotoreportage of een 
collage worden gemaakt.

•	 Een	ruilnamiddag	waar	de	mensen	kledij	en	andere	oude	spullen	uit	hun	huis	
kunnen inwisselen.

•	 Kleur-	en	stijladvies	voor	vrouwen.
 Iris Arickx, stijl- en kleurenconsulente, leert je harmonieuzer omgaan met kledij, 

accessoires en kapsel. Aan de hand van gekleurde doeken leer je je kleuren-
type kennen. Je krijgt ook heel wat tips om je persoonlijke uitstraling te vergro-
ten.

•	 Kleurenanalyse	om	er	jonger	uit	te	zien.
 We gaan samen, door kleurdoeken te draperen, op zoek naar kleuren die je 

verjongen. Versterk je zelfzekerheid door jouw beste kleuren in harmonie te 
combineren. Je ontvangt veel tips om verfrissend voor de dag te komen.
è 1 sessie van 3 uur 
è Max. 12 deelnemers.
è Praktisch: klare ruimte, tafels in U-vorm, bord, tafel.

•	 Kies	je	eigen	stijl,	kleur	of	kleding.
 Deze workshops bieden je een groot aantal ideeën aan, om te werken aan je 

voorkomen. Een moment om kritisch jezelf te bekijken. Wie ben je nu op dit 
moment? Hoe kom je over in je huidige look? Hoe kan je meer halen uit de 
kledingstukken die je koopt?

 Een nieuwere look verandert je niet in iemand anders. Het zal je echter meer 
zelfvertrouwen geven, zodat je makkelijker kunt gaan voor wat je wilt in dit 
leven. Iedereen gaat persoonlijk aan de slag met eigen materiaal onder des-
kundige begeleiding.
è Er kan gekozen worden voor 1, 2, 3 of 4 sessies van 2uur, telkens met een 

ander thema: kleursessie, stijlsessie, maquillage en verzorging van vrou-
wen.

è Max. 10 deelnemers.
è Praktisch: goed daglicht, rechthoekige tafels en stoelen.

Mijn collage
Laat de mensen een (foto)collage maken van zichzelf en van de mensen die hen 
nauw aan het hart liggen. Dit geeft de mensen een goed gevoel en het levert een 
leuk aandenken op om bij te houden en/of bij hen thuis uit te hangen. 
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De toekomst
Spreek over de toekomst. Vraag aan de mensen hoe zij hun toekomst zien en welke 
plannen zij nog wensen te verwezenlijken. Het kan hen perspectieven bieden om 
(opnieuw) zin te krijgen in het leven en de toekomst positief tegemoet te treden.

•	 Ga	voor	wat	je	wil!	Ontmasker	je	saboteurs.	
 Hoe kom ik te weten wat ik echt wil? Wat heb ik nodig om hier echt mee aan de 

slag te gaan en om de hindernissen die dit verhinderen uit de weg te ruimen?

•	 Goed	kiezen	geeft	kracht.	
 Je maakt de hele dag door keuzes, bewust of onbewust. Sommige beslissingen 

geven een goed gevoel, bij andere blijf je steeds twijfelen. Goed kiezen kan je 
leren! Er wordt samen gerefl ecteerd op het hoe en waarom van beslissingen 
nemen.

Beloning
Beloon mensen die in de voorbije periode iets hebben gepresteerd of bereikt. 

•	 Er	kan	met	de	groep	bijvoorbeeld	een	brevet	gemaakt	worden	voor	mensen	die	
een cursus volgden of aan een reeks activiteiten deelnamen.

Vrijwilligerswerk
Motiveer de mensen om aan vrijwilligerswerk te doen. Op de website www.vrijwil-
ligerswerk.be staat een overzicht van organisaties waar je als vrijwilliger aan de 
slag kunt. Vrijwilligerswerk kan ervoor zorgen dat mensen (terug) een doel in hun 
leven ervaren en andere mensen of organisaties ondersteunen kan een positieve 
invloed hebben op zichzelf. 

è Internationale dag van de vrijwilliger: 5 december
è Week van de vrijwilliger: begin maart

Innerlijke krachten
Een belangrijk aspect om zichzelf graag te zien, is geloven in de eigen kracht, niet 
opgeven en blijven vechten. Organiseer hierover een vorming. 

•	 De	kracht	van	lachen.	Maak	jezelf	gelukkig!	
 Lachen is één van de meest doeltreffende en gemakkelijkste manieren om 

stress te verminderen. Deze workshop is een uitnodiging om je bewust te wor-
den van de kracht van vreugde die je in je hebt en waar je op elk moment 
beroep kunt op doen.
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•	 Vind	je	kracht.	Ontvouw	je	vleugels.
 Je gaat op een ontspannen manier op zoek naar de innerlijke kracht die rich-

ting geeft aan je leven. Het gaat om wie je bent en waar je naartoe wil groeien. 
Je ontdekt wat tot je eigenheid behoort en hoe je kunt stralen. Je ondervindt 
welke patronen je belemmeren om vanuit je gegeven kracht te kiezen voor wat 
goed voor jou is, zodat je met volle overgave je vleugels kunt uitslaan.

•	 Ontdek	je	innerlijke	drive.	Kom	in	de	stroom	van	je	leven.
 Elke mens heeft positieve kwaliteiten. Daarnaar op zoek gaan en er iets mee 

doen, zet ons innerlijk in beweging. Dynamisch leven heeft te maken met die 
beweging, met een gedrevenheid, met een ‘innerlijke drive’. Hoe meer je je 
daar inzet, hoe krachtiger je in het leven kunt staan. In deze workshop leer je 
hoe je je meer met die innerlijke drive kunt verbinden.

•	 Single	zijn.	Een	last	of	een	kracht?	
 Je bent single. Je hebt daar bewust voor gekozen of de omstandigheden heb-

ben dit meegebracht. Deze cursus wil je verder op weg helpen in je zoektocht 
als single. Op welke krachten in jezelf kan je een beroep doen? En hoe kan 
je je moeilijkheden aanpakken? Single zijn is last en kracht, beide horen erbij. 
Maar ondanks de lasten kan je leren om een krachtige single te zijn.

•	 De	kracht	van	voelen.	Positief	omgaan	met	mijn	gevoelens.
 Gevoelens zijn er, of je dat nu wilt of niet. De vraag is hoe je ermee omgaat en 

of dit je vooruithelpt. Gevoelens hebben je iets te zeggen. Je kunt er leren naar 
luisteren. Je kunt er zo leren mee omgaan dat ze een kracht worden, voor jezelf 
en in relatie met anderen. Deze cursus helpt je daarin concreet op weg.

•	 Filosoferen:	waarom	lachen	we?
 Tijdens het filosoferen stel je vragen bij zaken waar je anders zomaar aan voor-

bij gaat. Denk je graag eens wat dieper na over zulke alledaagse zaken, dan 
ben je bij deze cursus aan het juiste adres. We kunnen over alles filosoferen, 
maar lachen is toch een aparte bezigheid van mensen. Waarom lachen dieren 
niet? Waarom vinden we de fratsen van Mister Bean, Laurel & Hardy of Urba-
nus om te lachen?  Aan de hand van lachwekkende scènes uit films, cartoons 
of een goede mop zoeken we uit wanneer we lachen en wanneer niet. We 
gaan ten slotte ook even te rade bij wat een aantal grote filosofen, zoals Kant 
en Bergson, over het lachen weten te vertellen.
è 1 tot 2 sessies van 2 uur.
è Max. 12 deelnemers.
è Praktisch: flip-over met stiften, ruime zaal met U-opstelling, DVD-movie-

box.

•	 Voel	je	goed	met	BrainGym.
 BrainGym is een educatieve methode die bestaat uit een reeks eenvoudige, 

leuke activiteiten die ervoor zorgen dat leerlingen en studenten, maar ook vol-
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wassenen en senioren, een betere toegang krijgen tot hun eigen mogelijk-
heden. Het gaat onder meer om bewegings- en ademhalingsoefeningen die 
de hersenen stimuleren zodat het opnemen en verwerken van informatie ge-
makkelijker verloopt. Je leert een aantal BrainGym®-oefeningen die je kunnen 
helpen in het dagelijkse leven. De oefeningen worden gegroepeerd rond drie 
thema�s: voel je goed in je vel; beter lezen en schrijven; makkelijker nadenken 
en concentreren. Je maakt op een actieve manier kennis met de methode. 
è 3 sessies van 2 uur.
è Max. 12 deelnemers.
è Praktisch: plat water, glazen, makkelijke kledij, bewegingsruimte, stoelen.

Zelfvertrouwen
Om fit in je hoofd te zijn en je goed in je vel te voelen is het belangrijk om over 
voldoende zelfvertrouwen te beschikken en om jezelf te aanvaarden zoals je bent. 
Bevorder het zelfvertrouwen van de mensen op diverse manieren. 

•	 Leer	de	mensen	fier	te	zijn	op	zichzelf	met	een	vorming	of	een	spel.

•	 Houd	 een	 workshop,	 lezing	 of	 kijk	 naar	 een	 toneelstuk	 rond	 eigenwaarde,	
zelfzorg, ‘jezelf zijn’, ‘wie ben ik?’, …

•	 Groeien	in	zelfvertrouwen.	Zelfverzekerd	in	het	leven	staan.	
 Door te groeien in zelfvertrouwen ga je op een andere manier in je leven staan, 

in je werk, in je relaties. Bepaalde gebeurtenissen in ons leven kunnen echter 
ons zelfvertrouwen hebben aangetast. Deze cursus wil je concreet helpen om 
stap voor stap te groeien in het vertrouwen in jezelf.

Complimenten geven
•	 Maak	in	groep	een	complimentenmuur	op.	Kleef	van	elke	deelnemer	zijn	foto	

of naam op de muur en laat iedereen elke week een compliment bij iemand 
zijn foto/naam kleven.

•	 Speel	het	kwaliteitenspel.	De	mensen	wijzen	eigenschappen	toe	aan	elkaar.	Op	
die manier leren de mensen hoe andere mensen hen zien en welke kwaliteiten 
ze in huis hebben.

 Contacteer het Logo in jouw regio voor het ontlenen van dit spel.

Verjaardag
Laat elkaars verjaardag niet zomaar voorbij gaan, maar zet de jarige in de kijker.

•	 Stel	een	verjaardagskalender	op	en	knutsel	samen	een	wenskaart	of	een	ca-
deau wanneer iemand verjaart.



Pijler 1

 

(42)

Sociaalartistiek project
Neem met de groep deel aan een sociaalartistiek project. Het is een manier om 
sociaal en cultureel uitgesloten groepen en individuen actief te betrekken bij kunst 
en cultuur.

•	 Onder	 punt	 4	 staan	 de	 contactgegevens	 van	 sociaalartistieke	 projecten	 in	
West-Vlaanderen.

è Internationale theaterdag: 27 maart

Diversiteit
Doorbreek taboes en maak diversiteit bespreekbaar. 

•	 Organiseer	een	namiddag	of	avond	waar	verschillende	onderwerpen	aan	bod	
kunnen komen: homoseksualiteit, een andere huidskleur, geloofsovertuiging, 
… . 

•	 Organiseer	een	toneelvoorstelling	of	lezing	rond	het	thema	‘pesten’.	

è Week van de diversiteit: half februari
è Internationale dag van de handicap: 3 december
è Internationale dag tegen homofobie: 17 mei
è Internationale dag tegen racisme en discriminatie: 21 maart
è Internationale dag van de migrant: 18 december
è Europese week tegen racisme: half maart
è Dag tegen het pesten: 19 april
è Wereldgebedsdag: eerste vrijdag maart (www.wereldgebedsdag.nl)
è Werelddag van de Migranten en de Vluchtelingen: 3e zondag januari

Inzetten voor het goede doel
Zet jullie samen in voor een goed doel. Informeer eventueel in de gemeente bij 
de Dienst Sociale Zaken welke goede doelen er zoal bestaan. Zij hebben ook een 
zicht op eventuele plaatselijke initiatieven.
Ideeën om geld in te zamelen kunnen heel divers zijn:
•	 Wafelenverkoop
•	 Lotjesverkoop
•	 Wenskaarten	verkopen
•	 Auto’s	wassen
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Zwerfvuilactie
Hou een zwerfvuilactie in de buurt. Hiervoor kan samengewerkt worden met de 
gemeente. Ga naar de website www.indevuilbak.be voor alle informatie rond deze 
campagne. Op deze website kan je ook jouw actie laten registreren en je kunt er 
informatie vinden m.b.t. eventuele logistieke en fi nanciële ondersteuning.

è Zwerfvuilcampagne: oktober (www.indevuilbak.be).
è Maand van de netheid: maart 

Zwerfvuilactie
Hou een zwerfvuilactie in de buurt. Hiervoor kan samengewerkt worden met de 
gemeente. Ga naar de website www.indevuilbak.be voor alle informatie rond deze 
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3.3. Pijler 2: Jezelf verwennen

Al	 te	vaak	 cijferen	mensen	zich	weg	voor	anderen	en	 is	 ‘zichzelf	
verwennen’ het laatste waar ze aan denken. De dagelijkse proble-
men nemen de bovenhand waardoor de mensen geen oog meer 
hebben	voor	zichzelf.	Toch	is	‘jezelf	verwennen’	een	belangrijke	pij-
ler om je fi t in je hoofd en goed in je vel te voelen.
De activiteiten die onder deze pijler vallen, zijn heel uiteenlopend. 
Niet iedereen heeft hetzelfde idee over wat een verwenactiviteit 
inhoudt. Het kan betekenen: creatief zijn, iets nieuws uitproberen, 
plezier maken, een vorming volgen, rust zoeken of omgekeerd juist 
bewegen en sporten. 

Eigen verwenmoment
Motiveer de mensen om minimum één keer per week een verwenmoment voor 
zichzelf in te bouwen, waarbij ze tijd maken om iets te doen wat hen echt deugd 
doet.
Bv. een bad nemen, een wandeling maken, … .

Op vakantie
Iedereen heeft recht op vakantie. Het is voor iedereen belangrijk om eens de batte-
rijen op te laden en zich in een andere omgeving te begeven. Via het Steunpunt Va-
kantieparticipatie kunnen mensen met een laag inkomen genieten van een dagje 
uit, een weekend of een vakantie.
Alle informatie m.b.t. het vakantieaanbod en de voorwaarden, vind je op de web-
site www.vakantieparticipatie.be. 
Maak deze mogelijkheid bekend aan de mensen binnen de groep.

Een ontspannende uitstap
Wissel activiteiten die minder voor de hand liggen af met een eenvoudige maar 
ontspannende uitstap, bv. een bezoek aan een park, een boswandeling, een dag 
naar de zee, … .

è Dag van het park: laatste zondag van mei (www.natuurenbos.be)
è Dag van de zon: 3 mei
è Week van de zee: eind april - begin mei
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Bibliotheekbezoek
Plan een ‘literaire’ namiddag in. Breng samen een bezoek aan de bibliotheek, 
waar je in boeken kan snuisteren. In de bibliotheek kan je ook gratis de krant en 
tijdschriften lezen.
Er kan ook een ruilnamiddag worden gehouden waarbij de mensen boeken en tijd-
schriften met elkaar uitwisselen. Dit kan bijvoorbeeld tweewekelijks plaatsvinden, 
zodat er een doorschuifsysteem ontstaat.

è Boekenweek: eind maart

Filmavond
Organiseer een fi lmavond waarbij naar een ontspannende (humoristische) fi lm 
kan worden gekeken. Laat eventueel op voorhand de mensen stemmen op enkele 
mogelijke fi lms.

Verwennamiddag
Organiseer een verwennamiddag voor de ganse groep, waarbij er gewerkt wordt 
met verschillende schoonheidsproducten en kruiden.

•	 Contacteer	een	secundaire	school	of	een	centrum	voor	volwassenenonderwijs	
in de buurt waar de opleiding ‘haarzorg’ en/of ‘lichaamsverzorging’ wordt 
gegeven. Stel de vraag of het mogelijk is dat studenten/cursisten binnen hun 
praktijkles een namiddag kunnen vrijmaken voor jouw groep, waarbij het haar 
van de mensen kan worden gekapt, waarbij ze een manicure of pedicure of 
een andere verzorging kunnen krijgen. Het is mogelijk dat er een kleine bij-
drage wordt gevraagd voor het gebruik van de producten.

•	 Werk	samen	met	een	schoonheidssalon	in	de	buurt.	Spreek	af	om	een	bezoek	
te brengen, waarbij de mensen informatie krijgen over de verschillende verzor-
gingsmogelijkheden. De mensen kunnen er tips uithalen om hun eigen huid te 
verzorgen.

•	 Massage	voor	iedereen.
 Massage vermindert vermoeidheid en pijn in het lichaam, verbetert de werking 

van de organen en stimuleert alle lichaamsweefsels. Het verhoogt je lichaams-
kracht en immuniteit, reguleert je slaap en verbetert je uitstraling. De tech-
nieken voor een deugddoende massage zijn heel eenvoudig en het aanleren 
ervan ligt binnen ieders bereik.

 è Praktisch: trek soepele kledij aan.
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•	 Minimassages	voor	elke	dag.
 Massage is een waardevolle vorm van contact waarmee je de ander verwent, 

verzorgt en ontspant. Het verschuift de aandacht van het hoofd naar het li-
chaam, van het denken naar het voelen. Een korte massage van een kwartiertje 
na een drukke bezigheid of een lange werkdag kan heerlijk zijn. Het kan zittend 
of staand en je hoeft er niet voor uit de kleren.
è Praktisch: trek soepele kledij aan.

•	 Massagedag	voor	koppels.	Puur	genieten.
 Een verwenmoment om intens te genieten en te communiceren met elkaar, 

voorbij het denken en praten. Je leert enkele basistechnieken en ervaart hoe 
spanning oplost in diepe rust. Er is vooral aandacht voor rug, schouders en 
hoofd. 
è Praktisch: trek warme sokken aan en breng per koppel een single hoesla-

ken en twee grote handdoeken mee.

•	 Kruidenbereidingen	voor	de	huid.
 Dominique Belpaire, herboriste, leert je met welke kruiden en etherische oliën 

je de huid inwendig en uitwendig kunt verzorgen. Je maakt je eigen huidverzor-
gende producten op basis van natuurlijke grondstoffen.

•	 Kruidenbereidingen:	een	bad	vol	kruiden.
 Dominique Belpaire, herboriste, dompelt je onder in een kruidenbad en be-

handelt ook natuurlijke toevoegingen als dode zeezout, groene klei, melkwei, 
himalayazout,… Je maakt ook zelf geurige producten.

•	 Ayurvedische	hoofd-	en	gezichtsmassage.
 Iedere mens is uniek en doet er goed aan zijn eigen natuur te volgen. Ayurveda 

helpt je om de natuurlijke balans in jezelf te bewaren of te herstellen. Massage 
speelt daarbij een cruciale rol. 

 Voor de hoofd- en gezichtsmassage wordt de zogenaamde ‘brahmi-olie’ ge-
bruikt. Die is goed voor mentale helderheid, geestelijke verruiming en voor de 
zintuigen. De olie verbetert ook je nachtrust en stimuleert de haargroei. Per 
twee geef en ontvang je een gezichts- en hoofdmassage met brahmi-olie. Extra 
kosten: €2 per persoon voor de olie.
è 1 sessie van 2,5 uur.
è Max. 12 deelnemers.
è Praktisch: cd-speler, 12 stoelen, tafels, een ruime en warme zaal, per per-

soon 2 grote handdoeken, matje of hoeslaken van eenpersoonsbed, kam, 
dekentje, eventueel een kussentje. Zorg voor kortgeknipte nagels.

•	 Natuurlijk	verwennen.
 Je laten verwennen met natuurlijke producten, het kan! Terwijl je geniet van een 

heerlijke kruidendrank, krijg je een korte uitleg over kruiden en andere keuken-
producten die je kunt gebruiken om je lichaam te verwennen. Daarna verwen 
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je jezelf met een geurig voetbad, een reinigend masker en een handmassage. 
Tussendoor krijg je heel wat tips en weetjes over natuurlijke lichaamsverzor-
ging. 
è 1 sessie van 2,5 uur.
è max. 12 deelnemers.
è Praktisch: waterkoker, waterkraan, bord of fl ip-over met stiften, voldoende 

ruim lokaal om in groepjes te werken, per deelnemer een tas.

 è Internationale vrouwendag: 8 maart (www.8maart.be)
 è Internationale mannendag: 19 november 

Wekelijkse koffi eklets
Las een wekelijkse koffi eklets in met de groep. Indien de groep niet te groot is, 
kan eventueel afgesproken worden dat ieder om beurt een gebak maakt en deze 
meebrengt naar de koffi eklets.

Gezelschapsnamiddag 
Houd een gezelschapsnamiddag of -avond. Zorg voor zowel bekende en eenvou-
dige spelen, als voor spelen die minder bekend zijn. Er kan ook gekozen worden 
voor een namiddag volksspelen, petanque of darts.
Wanneer je met de volledige groep samen een spel wilt spelen, is een kaartspel of 
‘bingo’ aangeraden.

Bewegingsactiviteit
Plan regelmatig bewegingsactiviteiten voor de groep.
Contacteer de sportdienst van de gemeente om ondersteuning te krijgen bij het 
organiseren en uitvoeren van bewegingsactiviteiten.

•	 Maak	een	wandeling	met	de	honden	uit	het	asiel	in	de	buurt.	Op	de	website	
www.petfinder.be staat een overzicht van de asielcentra in Vlaanderen.

•	 Maak	gebruik	van	de	Fit-o-peter	uit	‘De	Gezondheidskuur	van	Nonkel	Tuur’.

•	 Ga	naar	een	bos	of	recreatiedomein	waar	een	Fit-o-meter	staat	opgesteld.	Dit	
is een parcours van ongeveer 1 kilometer met 8 stations waar je telkens twee 
oefeningen kunt doen. De oefeningen zijn eenvoudig, gratis, en iedereen kan 
voor zichzelf beslissen hoe zwaar hij/zij het maakt.

•	 Installeer	een	beweegmuur	in	de	ontmoetingsruimte.	Motiveer	de	mensen	om	
elke dag een kort beweegmoment te integreren in hun leven. Laat hen tips uit-
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wisselen met elkaar over hoe zij (zouden willen) bewegen in het dagelijks leven 
(bv. te voet naar de winkel, de trap nemen i.p.v. de lift, …). Hang deze tips aan 
de beweegmuur, ze kunnen inspiratie bieden voor de andere mensen.

•	 Organiseer	een	fietstocht	met	de	groep.	Informeer	bij	de	politie	of	bij	de	sport-
dienst van de gemeente of er aan een spotprijs een oude fiets kan worden 
gehuurd of aangekocht.

•	 Indien	de	gemeente	deelneemt	aan	de	campagne	 ‘Met	belgerinkel	naar	de	
winkel’, kan je met de groep hieraan participeren. Deze campagne stimuleert 
gezond bewegen en regelmatig de fiets nemen. Bij ieder bezoek aan een win-
kel of handelaar krijgt men een stempel op de spaarkaart. Meer informatie 
hierover staat op de website www.belgerinkel.be. 

•	 Organiseer	met	je	groep	een	bewegwijzerde	wandeling	en	laat	de	deelnemers	
op zoek gaan naar verborgen kaarten. Iedere kaart kan een tip bevatten met 
korte bewegingsoefeningen die de mensen kunnen inlassen in hun dagelijks 
leven (bv. ontspannen met de nek rollen, met armen en benen open en toe 
springen, …). Laat de deelnemers 30 seconden lang iedere oefening inoefe-
nen.

•	 Doe	mee	aan	de	actie	’10.000	stappen’.	Iemand	die	10.000	stappen	per	dag	
zet, heeft voldoende beweging. Deze stappen kunnen gemeten worden met 
een stappenteller. Je kunt stappentellers  gratis ontlenen bij het Logo, mits het 
betalen van een waarborg.

 Meer informatie: www.10000stappen.be. 

•	 Laat	 de	 groep	 kennismaken	met	 sporten	 die	minder	 bekend	 zijn,	 bv.	 (step)
aerobic, zumba, … .

•	 Organiseer	met	de	groep	een	 ‘start	 to	 ...	 -	 sport’,	bv.	 start	 to	swim,	start	 to	
walk, start to run, … . Hiervan is het de bedoeling dat er op een regelmatige 
en opbouwende manier samen wordt gesport.

•	 Je	kunt	een	sportdag	organiseren	en	de	mensen	verschillende	sporten	 leren	
kennen met een doorschuifsysteem.

•	 Indien	 er	 regelmatig	 beweegactiviteiten	 worden	 georganiseerd,	 koppel	 hier	
dan geregeld een wedstrijdje aan vast. Doe dit enkel voor de mensen die dit 
wensen en verplicht hier niemand toe.

 Een wedstrijd kan het competitiegevoel opkrikken en kan ervoor zorgen dat er 
voldoende motivatie en enthousiasme is om ervoor te gaan.
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è Vlaanderen fi etst: eind mei (www.bloso.be). 
è De Gordel: eerste zondag september (www.bloso.be). 
è Vlaanderen wandelt: 11 november (www.bloso.be). 

Creatieve activiteit
Plan een crea-namiddag in.
Mogelijke ideeën om een crea-namiddag in te vullen:

•	 Wenskaarten	maken,	timmeren,	schilderen,	breien	of	naaien,	bloemschikken,	
decoratie maken, kledij ontwerpen of opfrissen, beeldhouwen, knutselen met 
papier en karton, pottenbakken, … .

•	 Er	kan	gewerkt	worden	rond	een	bepaald	thema,	bv.	Pasen,	Kerst,	verjaardag,	
Valentijn, carnaval, … .

•	 Je	kunt	een	student	uit	de	kunstacademie	uitnodigen	om	een	sessie	te	komen	
geven of begeleiden.

•	 Indien	er	grote	belangstelling	is,	kan	er	een	‘hobbyclubje’	opgericht	worden,	
die bijvoorbeeld maandelijks of tweemaandelijks samenkomt en verschillende 
creatieve activiteiten doet. Na verloop van tijd kunnen enkele mensen uit deze 
groep zelf instaan voor deze hobbyclub en bepaalde activiteiten organiseren.

•	 Indien	er	weinig	belangstelling	is,	informeer	dan	de	mensen	die	wel	interesse	
hebben over het reguliere aanbod van dergelijke activiteiten.

•	 Er	kan	ook	gewerkt	worden	rond	het	maken	van	kunstwerken	of	foto’s	over	het	
uiten van gevoelens, verlies, geestelijke gezondheid, … . Je kunt een creatieve 
tentoonstelling op poten zetten of je kunt een fotowedstrijd houden.

•	 Aquarelleren.
 Aan de hand van basisoefeningen en voorbeelden uit de kunstgeschiedenis 

maak je kennis met het typische karakter en de mogelijkheden van waterverf. 
Ria Verhaeghe begeleidt je in het kijken, schetsen en experimenteren met water 
en verf. Je verkent aquareltechnieken en leert ze gebruiken om je verbeelding 
vorm te geven of om een impressie te scheppen van wat je ziet. Deze eerste er-
varing met aquarelleren is een uitgelezen kans om te ontdekken of dit medium 
je ligt.
è 3 sessies
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•	 Schilderen.
 Je wil het werken met penseel en verf ontdekken. Renée Lodewijckx, kunstena-

res, introduceert je in de veelzijdige wereld van het schilderen. Voor deze ken-
nismaking hoef je niet te kunnen tekenen. Je leert enkele technieken met acryl 
en andere verfmaterialen kennen. En wie weet hangen je eerste schilderexperi-
menten straks ingekaderd bij jou thuis of stuur je unieke wenskaarten op.
è 1 sessie

•	 Letters	in	steen.
 Letters in steen fascineren je? Met Jeroen Boudens, professioneel schriftbeeld-

houwer, krijg je een unieke kans om zelf in de huid van een letterkapper te krui-
pen. Je oefent met hamer en beitel en je ontdekt de techniek om een scherpe 
letter in steen te kappen. Het wordt een eerste kennismaking met het ambacht. 
Misschien wekt deze smaakmaker goesting om de kunst van het kappen beter 
te leren kennen.
è 1 sessie

•	 Vilten.	
 Wol vervilten is een eenvoudige techniek die verrassend leuke resultaten ople-

vert. Anaïs Van Hoorebeke, ervaren viltster, laat je kennis maken met het vilt-
proces. Je leert met water, zeep en gekaarde viltwol de basis van het vilten. Het 
resultaat is een kleurrijke proeflap die je na het drogen thuis kunt verwerken in 
een tasje, kussen… . Vilten is eenvoudig en zal je beslist inspireren om je eigen 
creatieve ideeën vorm te geven.
è 1 sessie

•	 Ontwerp	je	eigen	wenskaarten.
 Wat denk je van een zelfgemaakte wenskaart voor een volgende verjaardag? 

Of een unieke kaart voor je wensen bij een geboorte? Renée Lodewijckx leert 
je oude kaarten en sprookjesboeken hergebruiken. Je zoekt naar geschikte 
beelden, achtergronden en teksten en je maakt je eigen ontwerpen. Met knip- 
en plakwerk, verven en drukken komt je ontwerp tot leven. Ook muziekkaarten 
kun je hergebruiken. Makkelijk, leuk en origineel!
è 1 sessie of 3 sessies

•	 Papierscheppen.
 Papierscheppen is een eeuwenoud ambacht. Renee Lodewijckx, kunstenares, 

vertelt je over die rijke geschiedenis en demonstreert hoe je diverse soorten 
afvalpapier (zoals broodzakken) kunt bewerken tot nieuwe vellen. Het is een 
intensief proces van natte pulpbrij bereiden, koetsen, scheppen, persen en dro-
gen. Handgeschept papier geeft een persoonlijk accent aan je wenskaarten, 
albums, passe-partouts,... .
è 1 sessie of 3 sessies

 



(51)

•	 Tekenen.
 ‘Ik wou dat ik het ook kon!’ Is dit jouw verzuchting bij het zien van een mooie 

tekening? Geloof het, tekenen kan je leren. Als beginner start je met de ba-
sisknepen zoals perspectief, licht en schaduw, kleur, compositie, overlapping, 
opmeten van verhoudingen,... Al doende leer je het effect van zachte en harde 
potloden kennen en gebruiken bij het weergeven van jouw impressie.
è 1 sessie

•	 Weven.
 Zonder getouw kan je weven op een weefraam dat makkelijk zelf te maken is. 

Renée Lodewijckx, kunstenares, laat je de vele creatieve mogelijkheden van 
het miniatuurweven zien. Je kiest je vorm en je werkt vlak of met reliëf, in een 
open of gesloten weefstructuur. Je weeft met garen, bandjes, reepjes stof, touw 
maar ook met recyclagematerialen en vondsten uit de natuur. Je maakt eerst 
een ontwerp of je weeft op je gevoel en je laat je leiden door de materialen. 
Het resultaat is een miniatuurtje om op te hangen of als kaart te verzenden.
è 1 sessie of 3 sessies

•	 Herontwerp	je	eigen	kledij.
 Heb je ook wat miskopen of te klein of te groot geworden topjes, T-shirts of 

truien onderin je kast liggen? En kan je bovendien moeilijk afstand doen van 
je kledij? Dan is deze workshop iets voor jou! Herontwerpen of ‘upcyclen’ is 
eigenlijk hetzelfde als recycleren, maar waarbij het eindresultaat leuker is dan 
hetgeen waarvan je vertrokken bent. Je transformeert T-shirts tot een elegante 
top en een originele halsketting. Van een oude trui maak je een zwierige bo-
lero. Je tovert afgedankte truien en T-shirts met enkele simpele technieken om 
tot modieuze stukken. En je ontdekt hoe verschillende appliqueertechnieken 
kledingstukken nog mooier kunnen maken. Geen voorkennis of ervaring met 
naaien vereist.
è 3 sessies van 2,5 uur.
è Max. 12 deelnemers.
è Praktisch: ruime zaal, voldoende tafels en stoelen, enkele stopcontacten, 

eventueel verlengdraad. Deelnemers die dit hebben mogen een stofschaar, 
naalden en naaigaren meebrengen. Per deelnemer: 3 oude volwassen T-
shirts zonder bedrukking, 2 oude wollen truien (of toch meer dan 50% wol), 
restjes stof (lichte stof, katoen of synthetisch, in kleuren naar wens).

è Internationale dag van de creativiteit: 21 april 
è Week van de creativiteit: week rond 21 april
è Carnaval: februari - maart
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Relaxatie
Las af en toe een moment in waarop de deelnemers tot rust kunnen komen. Er 
kunnen relaxatie-, ademhalings- of meditatieoefeningen gedaan worden. Dit kan 
eventueel plaatsvinden als pauze tijdens een drukke activiteit. 

•	 Kennismaken	met	meditatie.	
 Meditatie klinkt voor velen wereldvreemd. Meditatie is echter geen vlucht uit 

het leven, maar een duik in het leven. Het werkt stressverlagend en brengt je 
dichter bij jezelf. De moeite waard om kennis mee te maken!
è Praktisch: trek soepele kledij aan.

•	 Leren	ontspannen	en	beter	omgaan	met	stress.
 Spanning kan leiden tot allerlei klachten: hoofdpijn, spierspanningen, hyper-

ventilatie, hartkloppingen, angsten, futloosheid, .... Door het uitvoeren van 
eenvoudige lichaamsbewegingen, ademhalings- en relaxatieoefeningen kan je 
voelen waar je spanningen vasthoudt en hoe je ze kunt loslaten, zodat je zowel 
fysisch, mentaal als emotioneel tot rust kunt komen.
è Praktisch: trek soepele kledij aan en breng een deken of matje en eventueel 

een kussen mee.

•	 Kennismaken	met	Qigong.	Gezond	naar	lichaam	en	geest.	
	 De	Qigong-bewegingen	zijn	gemakkelijk	door	iedereen	(ook	50-plussers)	aan	

te leren en uit te voeren. Ze stimuleren de meridianen en acupunctuurpunten. 
Dit werkt zelfregulerend en verhoogt je levenskwaliteit, zowel op fysisch als op 
geestelijk vlak. 

 è Praktisch: trek soepele kledij aan.

•	 Ontspanning	van	lichaam	en	geest.
 Door je lichaam en geest te leren ontspannen word je je bewust van het ver-

band tussen beide en bereik je vlugger een toestand van harmonie.
 heeft een groot aanbod aan rustige (meditatieve) en eerder actieve (ademha-

ling, beweging ervaren ...) oefeningen. Ze is heel bruikbaar in het omgaan met 
de gevolgen van stress. Ze stimuleert de verantwoordelijkheid voor je eigen 
leven en bezorgt je een positieve instelling. Dit heeft een gunstig effect op jezelf 
en je omgeving.

 De oefeningen worden zittend of rechtopstaand uitgevoerd. Sommige oefe-
ningen kan je ook gebruiken zonder dat anderen dit merken. In de cursus 
leer je een aantal eenvoudige oefeningen. We oefenen ze samen, zodat je ze 
ook achteraf nog kunt gebruiken. Na een sessie bespreken we in groep onze 
ervaringen. Op korte tijd kan je het effect van de oefeningen in je leven reeds 
ervaren. Je gaat kalmer reageren op stress en je wordt gewoon rustiger. Dit 
komt je algemene gezondheid alleen maar ten goede.
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è 3 sessies van 2 uur.
è Max. 12 deelnemers.
è Praktisch: stevige stoelen, flip-over, voldoende grote ruimte met aange-

name temperatuur.
è De oefeningen worden blootsvoets uitgevoerd, geen speciale kledij voor-

zien.

•	 Van	inspanning	naar	ontspanning:	relaxatie	en	meditatie.
 Deze workshop starten we met simpele lichaamsoefeningen die iedereen kan 

doen, steeds in respect voor de eigen grenzen. Deze oefeningen zorgen ervoor 
dat je energie weer gaat stromen en je je spanning makkelijk kunt loslaten. 
Daarna doe je heel eenvoudige meditatieoefeningen. De bedoeling is dat je 
dit onmiddellijk kunt meenemen in je dagelijkse leven, zodat je anders met 
spanning en stress kunt omgaan.
è 1 sessie van 2 uur.
è Max. 12 à 14 deelnemers.
è Praktisch: gemakkelijke kledij, warme sokken, dekentjes, ruimte om te be-

wegen, stoelen, muziekinstallatie.

Yoga
Probeer eens een sessie  yoga of lachyoga uit. Iedereen kan aan yoga doen en 
het brengt rust. 
•	 Kennismaken	met	yoga.
 Deze kennismaking met yoga kan je helpen meer harmonie tussen lichaam en 

geest te creëren. Je voelt waar je spanningen vasthoudt en hoe je ze op een 
eenvoudige manier weer kunt loslaten. Dit helpt je om te ontspannen, je beter 
te concentreren en je lichaam in betere conditie te brengen.

 Praktisch: trek soepele kledij aan en breng een matje en een kussentje mee.

•	 Zelfzorg:	een	goede	basis	van	de	yoga.
 Voor jezelf zorg dragen, kan op een eenvoudige en goedkope manier. Je leert 

je lichaam bekloppen, wrijven en masseren. Dit maakt je lichaam soepel en 
gezond. Je leert houdingen en bewegingen die het lichaam versterken en de 
ademhaling verbeteren. Je leert trucjes om je zorgen even aan de kant te zetten 
en om te glimlachen naar jezelf.
è 1 sessie van 2 uur.
è Max. 12 deelnemers.
è Praktisch: warm lokaal, per persoon: stoel en yogamat, enkele dekens en 

kussens, gemakkelijke en warme kledij, warme sokken, geen schoenen.
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Verwentips
Maak samen met de mensen een lijstje met verwentips. Laat hen creatief zijn en 
laat enkel tips toe die niet veel geld kosten. Nadien kunnen alle leuke verwentips 
gebundeld worden en kan er een verwenideeënboekje gemaakt worden.
Enkele ideeën:
è Elke dag mijn tasje koffie/thee/chocolademelk,
	 een wandeling in het bos (met de hond),
è	…

Zoektocht
Hou een zoektocht in de stad, het bos of een park.

•	 Laat	de	mensen	via	een	zoektocht	proeven	van	de	10	tips	van	Fit in je hoofd. 
De zoektocht kan op verschillende manieren ingevuld worden: je kunt werken 
met foto’s, een plattegrond, … . 

•	 In	de	materialenbox	zit	een	uitgewerkte	zoektocht,	waarbij	er	per	tip	een	op-
dracht staat uitgewerkt. Het komt erop aan om deze zoektocht dan nog zelf 
vorm te geven (bv. met foto’s) op de plaats waar dit zal plaatsvinden.

•	 Er	kan	ook	een	zoektocht	georganiseerd	worden	rond	een	bepaald	thema,	bv.	
de natuur.

Dansen
Organiseer een dansnamiddag of -avond. Doe een beroep op kennissen of een 
dansschool voor het geven van een initiatie in een bepaalde dansstijl. Pols of de 
mensen ervoor openstaan om achteraf een dansfeestje te houden waar iedereen 
dansend uit de bol kan gaan. 
Er kan ook een Boombal worden georganiseerd.

•	 Afrikaanse	dans.
 Afrikaanse dans is inspannend en ontspannend tegelijkertijd. Bij Sidy Cissokho 

maak je kennis met de West-Afrikaanse dansstijl waar soepele bewegingen en 
opzwepende ritmes centraal staan. De dans is spontaan, de djembé geeft het 
ritme aan. Je laat je meevoeren door de repetitieve basisbewegingen van de 
Afrikaanse danspassen. Je ontwikkelt ritmegevoel en je lichaam leert nieuwe, 
meer aardse bewegingen. Je zoekt je eigen stijl in de dans en laat je inspireren 
door de muziek. Na afloop voel je je helemaal fit! Iedereen kan het, ongeacht 
leeftijd en danservaring.
è 4 sessies

•	 Dans	als	vertrekpunt	van	geluk.
 Zonder enige voorkennis van de dans nodig te hebben, ontdek je je eigen dans 

en de vrijheid die dit je kan bieden om makkelijker jezelf te zijn.
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è Internationale dag van de dans: 27 april

Werken met de computer
Voor wie graag met de computer wil leren werken, kan een cursus worden ge-
pland.
Ga na bij de mensen of ze een initiatieles wensen of een reeks van meerdere 
computerlessen.

•	 Digitale	upgrade:	hoe	koop	je	een	computer?
 Wie een computer wil kopen maar verloren loopt in computerland, komt best 

eens luisteren. Waarom kost de ene computer € 250 en de andere € 1500? 
Wat betekent het gegoochel met processors, harde schijven en geheugen? We 
leggen je uit hoe de vork aan de steel zit. Pas als je weet waarvoor je computer 
moet dienen, kan je inschatten wat voor jou de beste keuze is.

•	 Voor	het	eerst	aan	de	computer.
 Je wil met een computer werken, maar je weet niet hoe? Dan zit je hier op je 

plaats. We beginnen bij het begin: een computer aanzetten en werken met de 
muis en het toetsenbord. Je raakt ook vertrouwd met begrippen als bureau-
blad, vensters, mappen, bestanden... . Op het einde van de cursus kan je een 
brief schrijven en ben je even op het internet geweest.

•	 Voor	het	eerst	aan	de	computer.
 In vier sessies ga je aan de slag om op een ontspannen manier de knepen van 

het vak te leren. Je maakt kennis met de muis, met het toetsenbord, met het 
bureaublad, vensters, mappen en bestanden. Je ontdekt het internet en je leert 
op de computer een brief schrijven. 

 Na deze vier sessies kan je met je computer al een eind overweg. Er is geen 
voorkennis vereist!
è 4 sessies van 2,5 uur.
è Max. 10 deelnemers.
è Praktisch: beamer en scherm, pc’s met windows XP/Vista of Windows 7, 

internetaansluiting.

Muziek
Je kunt aan de slag gaan met het thema ‘muziek’ in de breedste zin van het 
woord.

•	 Laat	bijvoorbeeld	iedereen	zijn	favoriet	liedje	horen	via	YouTube	(www.youtube.
com). Hiervoor heb je een computer en internetverbinding nodig.
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•	 Laat	de	mensen	proeven	van	en	experimenteren	met	verschillende	muziekin-
strumenten en leer enkele melodieën aan.

•	 Informeer	eens	bij	de	muziekschool	of	muziekwinkel	in	jouw	buurt	bij	het	zoe-
ken naar allerlei (oude) instrumenten.

•	 A	capella.
 Onder leiding van Bart Merlevede, muziektherapeut, ontdek je op een speelse 

manier de mogelijkheden en grenzen van je eigen zangstem. Je leert samen 
zingen en verkent verschillende muziekstijlen: Afrikaans, folk, kleinkunst, pop, 
blues, gospel.
è 4 sessies

•	 Gitaar	voor	beginners.
 Je leert gitaarakkoorden spelen aan de hand van kampvuurliederen, ever-

greens, rockklassiekers en kinderliederen. Lesgever Bart Merlevede houdt re-
kening met ieders tempo en op het einde van de reeks kan je zelfstandig num-
mers spelen.
è 9 sessies
è Praktisch: je hebt een gitaar nodig.

•	 Kennismaking	djembé.
 Kun je ook niet stil blijven zitten bij een djembé-optreden? De Afrikaanse trom-

mel laat je het ritme van de aarde voelen. Wie zelf de djembé in handen neemt, 
ervaart nog beter wat het met je doet. Sidy Cissokho laat je enkele basisritmes 
van het instrument ontdekken. Hij past zijn djembé-technieken aan het niveau 
van de groep aan. Je leert naar elkaar luisteren en tot een samenspel met de 
groep komen. Je zal versteld staan van de mooie klanken die je samen kunt 
produceren. Door de hartslag van het ritme en het samenspel komt er een 
groove om U tegen te zeggen.
è 1 sessie of 3 sessies

•	 Kennismaking	met	Tibetaanse	klankschalen.
 Klankschalen zijn grote of kleine metalen schalen die door het aanslaan of 

aandraaien zeer zachte en ontspannende klanken geven. Het zijn vooral die 
klanken en de trillingen van deze schalen die ons tot rust kunnen brengen.

 Tijdens deze workshop krijg je de kans om zelf te ervaren wat deze klanken en 
trillingen bij jou teweeg brengen. Je krijgt een klankschaal op je handen zodat 
je direct kunt voelen wat het met je doet. De namiddag wordt afgesloten met 
een liggende ontspanning.

 Het is aangewezen dat een begeleider of medewerker de workshop mee volgt 
en waar nodig ondersteuning biedt bij de deelnemers. Ook is het aangewezen 
dat de organisatie zelf voor voldoende matjes zorgt en voor extra dekentjes 
(tegen afkoeling, maar ook als extra ondersteuning bij het liggen).
è 1 sessie van 2 uur.
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è Max. 15 deelnemers.
è Praktisch: stoelen in kring, ruime en warme zaal die verduisterd kan worden 

en waar geen storende geluiden van buitenaf zijn, stopcontact, per deel-
nemer: een matje dat voldoende dik is om 1 uur op te liggen, dekentje, 
hoofdkussen, losse kledij, pantoffels.

•	 A	capella:	het	plezier	van	zingen.	
 Wist je dat iedereen kan zingen? Wist je dat iedereen, al dan niet stiekem, 

zingt? Onder de douche, in de fi le, op de fi ets, voor de klas, bij je kindjes,… . 
Zingen is gezond voor lichaam en geest. We beginnen met een korte stemop-
warming en gaan snel van start met een eerste lied. Het repertoire bestaat uit 
Vlaamse folk, liedjes van over de grenzen heen, doo wop, country en gospel. 
Zangervaring is niet nodig, we werken niet met noten maar vanuit herhaling, 
voor- en nadoen. Plezier en genieten van het samen zijn, zijn leuke bijkomstig-
heden!
è 1 sessie van 2,5 uur.
è Max. 12 deelnemers.
è Praktisch: aangename ruimte met goede akoestiek en zonder weerklank.

•	 Percussie.
 Om percussie te spelen heb je geen professionele slaginstrumenten nodig. Met 

huis-, tuin- en keukengerief geraak je ook al ver. Je haalt muziek uit de meest 
dagelijkse voorwerpen, met materiaal dat je normaal naar het containerpark 
brengt, materiaal dat je ‘normaal gezien’ niet gebruikt om te musiceren. Deze 
nieuwe ‘instrumenten’ hebben elk hun unieke klank. Hiermee experimenteer je, 
zoek je, speel je en kom je uiteindelijk tot ritmes en tot een compositie met de 
groep. Plezier en spelen staan voorop. Muziekkennis is niet vereist.
è 1 sessie van 2,5 uur.
è Max. 12 deelnemers.
è Praktisch: aangename ruimte met goede akoestiek en geen weerklank, 

deelnemers of organisatie mogen voorzien in eigen materiaal (bv. mixer, 
lepels, blikjes, rasp, borstels, …), maar dat is niet verplicht.

è Internationale muziekdag: 1 oktober

Quiz
Steek een quiz in elkaar. Laat verschillende kleine groepjes het tegen elkaar opne-
men. Het kan gaan om een quiz rond uiteenlopende thema’s of over een enkel the-
ma, bv. Kerst, Valentijn, … . Zorg voor een leuke prijs voor de winnende ploeg.
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Ligconcert
Organiseer een ‘ligconcert’ met live muziekinstrumenten. Een ‘ligconcert’ is een 
optreden waarbij elke toeschouwer op een matje ligt en - met de ogen dicht - rustig 
kan genieten van de klanken van de instrumenten. Je kunt hiervoor een percus-
siegroepje of een beginnend groepje studenten vragen. Je kunt ook kiezen voor 
één iemand die piano komt spelen of voor enkele mensen die elk een kwartier hun 
instrument bespelen.

Kringgesprek over ‘genieten’
Houd een kringgesprek over ‘genieten’. Wat begrijpen de mensen onder verwen-
nerij? Van wat kunnen zij intens genieten? Dit gesprek kan eventueel ook een 
inleiding of nabespreking zijn van een andere activiteit.

Kunst en cultuur
Laat de mensen kennismaken met kunst en cultuur. Bezoek een museum of ten-
toonstelling, ga samen naar een concert, of bezoek een stad.

•	 Prostitutie	in	het	Brugge	van	1900.
 Ruim een eeuw geleden was er heel wat prostitutie in Brugge. Klanten werden 

op straat aangesproken en de stad telde heel wat ‘verdachte’ huizen. Tijdens 
de wandeling vertelt gids Chris Weymeis je het verhaal van de Brugse prostitu-
tie en toont hij je enkele ontmoetingsplaatsen van vroeger.
è Stadswandeling van 2,5 uur

•	 Tour	d’amour	in	Brugge.
 Brugge is een romantische stad en heeft heel wat plaatsen die verwijzen naar 

liefde, liefhebben, ik en jij, jij en ik, minnen en beminnen. Deze wandeling vol 
liefde en hartstocht is een must voor wie Brugge nauw aan het hart ligt.
è Stadswandeling van 2 uur

•	 Multicultureel	Brussel.
 Het bonte Brussel herbergt vele culturen. Je trekt een dagje op verkenning 

door het kleurrijke Brussels straatbeeld en maakt kennis met een bepaalde wijk 
of buurt: het Afrikaanse Matongé, de Marokkaanse cultuur in Molenbeek, de 
Spaanse gemeenschap in Sint-Gillis... met natuurlijk tussendoor een exotische 
lunch.
è Daguitstap

•	 Kunst?	Dat	is	niets	voor	ons!
 Misschien vind je kunst niets voor jou. Misschien vind je dat kunst te weinig te 

maken heeft met jouw leven. In deze sessies bekijk je een aantal kunstwerken 
die wel verbonden zijn met het gewone leven. Het zijn zowel oude als moderne 
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kunstwerken. Je maakt kennis met de kunstenaar, het kunstwerk en de tijd. 
Daarna zoek je uit welke kunstwerken je aanspreken en waarom. Na deze ken-
nismaking bezoek je een kunstmuseum ter plaatse. 
è 3 sessies van 2,5 uur.
è Max. 12 deelnemers.
è Praktisch: flip-over met stiften, ruime zaal met U-opstelling, beamer.

•	 Stadswandeling	Oostende.
 Nog voor Oostende ‘Stad aan Zee’ werd, was ze al de ‘Koningin der Badste-

den’ en koninklijke allure heeft ze nog altijd. Tijdens deze wandeling kom je de 
leukste verhalen en anekdotes van deze fantastische stad te weten. Je ontdekt 
niet alleen het verleden, maar je kijkt ook naar het Oostende van vandaag. Je 
gaat op in het vissersleven, het strandtoerisme, de maîtresses van koning Leo-
pold II, James Ensor,... . Een wandeling waar je zonder tussenstops eens goed 
uitwaait! 
è 1 sessie van 2 uur.
è Max. 25 deelnemers.

•	 Rondleiding	in	het	Gravensteen.
 Het Gentse Gravensteen is een van de meest bekende gebouwen van Gent, 

een gebouw uit de middeleeuwen dat tot de verbeelding spreekt van kinderen 
én van volwassenen. Samen verkennen we de burcht en de middeleeuwen: tijd 
van ridders, jonkvrouwen, harnassen, kastelen, burchten ... én lijfstraffen.

 Je leert hoe je ridder werd, hoe het kasteel werd verdedigd, hoe de mensen er 
leefden en feest vierden. Na de wandeling weet je wat een hellehamer en een 
Spaanse bok is.

 In deze eeuwenoude burcht proef je van de sfeer van deze boeiende tijd. Je 
geniet van het uitzicht op de toren en je bekijkt de wapens én de foltertuigen. 
è 1 sessie van 2 uur.
è Max. 25 deelnemers.

Kookactiviteit
•	 Hou	 een	 kookactiviteit.	 Nodig	 iemand	 uit	 die	 de	mensen	 bijvoorbeeld	 een	

feestelijk menu komt presenteren en dit aanleert zodat ze dit zelf thuis kunnen 
klaarmaken. Er kan ook gekozen worden voor het maken van tapas. Zorg hier-
bij voor recepten die op een budgetvriendelijke manier zijn klaar te maken.

•	 Er	kan	ook	gekozen	worden	voor	een	formule	waarbij	de	mensen	zelf	hun	ei-
gen menu of favoriet gerechtje aan elkaar voorstellen. Het kan andere mensen 
inspiratie bieden om eens iets nieuws te proberen.

•	 Culinaire	kruidenwandeling.
 In je regio maak je een wandeling van een 5-tal kilometer. Tijdens deze wan-

deling krijg je uitleg over de aanwezige fauna en flora. Je leert de medicinale, 
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cosmetische en culinaire kant van de natuur kennen. Culinaire proevertjes be-
koren de lekkerbekken onderweg. 
è 1 sessie van 2 uur.
è Max. 12 deelnemers.
è Praktisch: bos of groen gebied in de regio.

è Week van de smaak: half november (www.weekvandesmaak.be). 

Volksspelen
•	 Organiseer	in	samenwerking	met	de	groep	een	‘Vlaamse	kermis’	met	allerlei	

(volks)spelen. Je kunt er een klein evenement van maken waarop de mensen 
vrienden, familie en kennissen uitnodigen. 

•	 Bij	Volksspelen	Teddy	kunnen	er	over	gans	West-Vlaanderen	volksspelen	ont-
leend worden. Raadpleeg de website www.volksspelenteddy.be. Hierop staan 
de contactgegevens en welke spelen er kunnen worden ontleend.

•	 Je	kunt	ook	een	beroep	doen	op	jeugdverenigingen	voor	het	opzetten	en	bege-
leiden van de Vlaamse kermis. Informeer ook eerst eens bij hen of zij bezitten 
over dergelijke spelen die mogen worden gebruikt.

Fotografi e
Laat de mensen kennismaken met de kunst van de fotografi e.

•	 Digitale	fotografi	e.
 Je hebt een digitaal fototoestel en je wil het op een creatieve manier gebruiken. 

Een ervaren fotograaf leert je fotograferen en legt uit wat de specifi eke eigen-
schappen en toepassingen zijn van digitale foto’s (tif, gif, jpg...). Je maakt ken-
nis met de mogelijkheden van jouw digitale fototoestel en leert hoe je deze kunt 
gebruiken. Je krijgt ook uitleg over hoe je je werk opslaat, archiveert, verwerkt 
en verbetert.

•	 Creatief	met	digitale	foto’s.
 Hoe zet ik foto’s van mijn fototoestel op de PC of de USB-stick? Hoe beheer 

en bewerk ik mijn foto’s? Met Picasa! Je ontdekt Picasa in al zijn facetten, van 
bibliotheek tot gedetailleerde fotobewerking. Wat dacht je van een diavoor-
stelling, het maken van collages, verzenden van foto’s per e-mail, foto’s zelf 
afdrukken of via een fotocentrale? Je leert ook hoe je foto’s op CD en/of DVD 
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kunt branden met een gebruiksvriendelijk en gratis programma. 
 Je moet al een beetje overweg kunnen met de computer en internet! Een initi-

atie in PC, internet en e-mail vooraf is wenselijk. 
è 4 sessies van 2,5 uur.
è Max. 10 deelnemers.
è Praktisch: beamer en scherm, pc’s met CD/DVD-drive en met Windows XP/

Vista of Windows7.
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3.4. Pijler 3: Jezelf beschermen

Onder deze pijler zijn tal van activiteiten gebundeld die de mensen 
willen stimuleren om zichzelf, hun kinderen, familie of anderen te 
beschermen, en te helpen voorkomen dat hen in de toekomst iets 
zal overkomen. Met deze suggesties wensen we zowel de lichame-
lijke als de geestelijke gezondheid onder de aandacht te brengen. 
Onderstaande activiteiten kunnen mensen helpen om zichzelf en 
hun omgeving  te verdedigen en gevaarlijke situaties te vermij-
den. 

Vele activiteiten onder deze pijler vereisen een eerlijke en open 
houding van de mensen. Vaak gaat het om gevoelens en gedachten 
waarvoor de mensen zich schamen. Het is daarom van belang dat 
er reeds een zekere vertrouwensband aanwezig is binnen de groep 
en zeker ook met de begeleider en/of organisatie.

Assertiviteitscursus
Organiseer een assertiviteitscursus die de mensen leert voor zichzelf opkomen en 
‘neen’ zeggen. Je kunt deze cursus zelf vormgeven en de mensen rollenspelen 
laten doen in uiteenlopende situaties of je kunt een extern persoon uitnodigen die 
ervaring heeft met dergelijke cursussen.

•	 Weerbaarheid	voor	vrouwen.
 In deze cursus leer je op een zachte en vrouwelijke manier in je kracht staan. 

De cursus is alleen voor vrouwen, niet omdat we ons tegen mannen willen 
afzetten maar omdat het meer veiligheid biedt. Er wordt gewerkt met dans en 
beweging. Doorheen de speelse oefeningen ervaar je wat de invloed is van 
je houding, de manier waarop je kijkt en je gedraagt en hoe je je natuurlijke 
vrouwelijke uitstraling kunt gebruiken. Je leert opnieuw de kracht uit jezelf te 
halen, hoe je kunt omgaan met boosheid en deze op een positieve manier kunt 
gebruiken. Zo ontdek je hoe je jezelf kunt verdedigen zonder aan te vallen.

 Deze cursus weerbaarheid is een actieve doecursus. Je krijgt ervaringsgerichte 
oefeningen, aangevuld met dans waardoor er ook ruimte is voor vreugde en 
plezier maken, genieten van muziek, samen bewegen en dansen en zo even 
alle stress achter je laten. Spelenderwijs krijg je tips en kan je alles eens uitpro-
beren. Het gaat om eenvoudige dingen die je kunt meenemen in je dagelijkse 
leven. 

 De inhoud van de cursus kan steeds aangepast worden volgens de noden 
(niveau) van de groep.
è 3 sessies van 2,5 à 3 uur.
è Max. 12 deelnemers.
è Praktisch: muziekinstallatie, ruime zaal met voldoende bewegingsruimte, bij 

voorkeur geen stenen vloer.
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•	 Zeker	van	mezelf,	rust	in	mezelf.
 In deze training leer je handelen met respect voor jezelf en voor de ander. Je 

gaat na hoe communicatiepatronen in elkaar zitten en hoe je daar assertief, 
respectvol en flexibel mee kunt omgaan. 

 Stap voor stap breiden we onze mogelijkheden uit: rustig, kordaat en eventueel 
genuanceerd ‘neen’ zeggen zonder de ander nodeloos te kwetsen; initiatief 
nemen met het risico dat de ander meer wil, of minder, of iets anders; kritiek 
geven met het doel een conflict uit te praten en niet met het doel de ander te 
kwetsen; luisteren naar kritiek die je krijgt en uitmaken welk deel wel of niet 
klopt voor jou; gevoelens uiten om de band met anderen te verstevigen en 
jezelf gezond te houden; genieten van waardering geven en krijgen. 

 Tijdens de cursus werk je aan het verstevigen van een positief zelfbeeld, inner-
lijke rust en meer authentiek gedrag.
è 3 sessies van 2,5 uur.
è Max. 12 deelnemers.
è Praktisch: flip-over met stiften, ruime zaal met stoelen in een cirkel.

•	 Hoe	krijg	ik	het	gezegd?
 Sta je soms met je mond vol tanden? Weet je niet goed hoe je een gesprekje 

kunt aanknopen? Schrik je soms van de boze reactie van de ander, ook al had 
je de beste bedoelingen? Vind je het moeilijk om het woord te nemen in een 
groep? Ben je verlegen en durf je niet goed zeggen wat je voelt en denkt? Of 
ben je een flapuit en gaan anderen soms van je lopen?

 Flapuit, verlegen, stil of uitbundig, … je bent welkom in deze cursus. Op een 
speelse manier en met voorbeelden uit je eigen leven, sta je stil bij hoe je over-
komt bij anderen, experimenteer je met verschillende manieren om jezelf uit te 
drukken en oefen je met de mogelijkheden die bij jou passen. Dit alles gebeurt 
in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. 
è 4 sessies van 2,5 uur.
è Max. 12 deelnemers.
è Praktisch: flip-over met stiften, cd-speler, scherm, ruime zaal met voldoende 

ruimte om te bewegen.

Verslavingen 
Maak ‘verslavingen’ bespreekbaar bij de mensen. Informeer hoe zij er tegenover 
staan om dit onder de aandacht te brengen in de groep.

•	 Je	kunt	iemand	uitnodigen	die	hierover	komt	praten	en	verschillende	instanties	
toelicht die hulp bieden aan mensen met een verslaving.

•	 Indien	daar	nood	aan	is,	kunnen	deze	mensen	op	regelmatige	basis	samenko-
men om erover te praten, elkaar te steunen, tips uit te wisselen, … .

•	 Met	een	spel	‘verslavingen’	onder	de	aandacht	brengen,	bv.	een	promilletest,	
een quiz, een drugsspel, … .
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•	 Een	ervaringsdeskundige	uitnodigen.

•	 Een	meter/peter	aanstellen	binnen	de	groep	die	een	vertrouwenspersoon	kan	
zijn.

•	 Contactgegevens	van	zelfhulpgroepen	meegeven.

•	 Je	kunt	een	rookstopcursus	organiseren.
è Je kunt beginnen met een eenmalige sessie rond sensibilisering. 
	 Na deze sessie kan je nagaan hoe gemotiveerd de mensen zijn en kan je 

eventueel een rookstopcursus op langere termijn starten.
è Voor het geven van een cursus, kan je beroep doen op een erkend taba-

koloog. 
è ‘Uitgerookt’ is een specifi ek programma voor rookstopbegeleiding in 

groep, op maat van kansarme mensen. 
è Je kunt ook de actie ‘24u rookvrij’ organiseren in de eigen groep.
	 Deze actie beoogt in eerste instantie geen volledige rookstop, maar wil de 

mensen motiveren om 24u niet te roken en op die manier te laten ervaren 
dat ze dat effectief kunnen volhouden. Dat positieve gevoel ‘ik kan het’ kan 
een duwtje in de rug zijn om daadwerkelijk te stoppen met roken. 

•	 Organiseer	een	alcoholvrij	feestje,	zodat	de	mensen	bewust	‘nee’	kunnen	zeg-
gen tegen alcohol, zonder in te boeten aan plezier.

è Werelddag zonder tabak: 31 mei

Zelfverdedigingcursus
Organiseer een zelfverdedigingcursus waar de mensen verschillende technieken 
kunnen leren om een aanval te voorkomen. Laat de groep kennismaken met en-
kele kunsten om zelfverdediging toe te passen, bv. judo, karate, tai chi, kungfu, 
taekwondo, … .

Een veilige woonomgeving
Maak het belang van een veilige woonomgeving duidelijk. Dit kan met verschil-
lende materialen. 
Hieronder vind je een aantal materialen die je gratis kunt ontlenen bij het Logo in 
jouw buurt.

•	 Met	de	elektrokoffer	kunnen	verschillende	milieu-	en	gezondheidsthema’s	aan	
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bod komen (gevaarlijke insecten, vocht in huis, verbranding, bestraling, fi jn 
stof, koolstofmonoxide-vergiftiging).

•	 ‘Gezondheidsstraat	13’	is	een	gezelschapsspel	dat	tot	doel	heeft	mensen	op	
een leuke en interactieve manier bewust te maken van mogelijke gezondheids-
risico’s die huishoudproducten, bouw- en inrichtingsmaterialen en toestellen 
met zich meebrengen.

•	 Meet	de	kwaliteit	van	de	lucht	in	de	ontmoetingsruimte	met	een	CO²-meter.

•	 ‘Huisje	Weltevree’	 is	een	boeiende	en	originele	 	methode	om	(voornamelijk	
oudere) mensen te sensibiliseren voor de problematiek van het vallen in huis.

•	 Nodig	 iemand	uit	met	 kennis	 van	 zaken	over	diverse	gezondheidsrisico’s	 in	
huis of de nabije omgeving.

è Wereldmilieudag: 5 juni

Gezonde voeding
Breng het belang van gezonde eetgewoonten aan bod in de groep. Het komt erop 
aan dat de mensen ‘nee’ durven leren zeggen tegen ongezonde voeding.
Voor alle informatie, voordrachten als materialen over ‘gezonde voeding’, kan je 
steeds contact opnemen met het Logo.

•	 Organiseer	voor	je	groep	een	kookactiviteit	rond	gezonde	voeding.

•	 Doe	een	uitstap	naar	de	winkel.	Zoek	samen	naar	gezonde	producten	die	toch	
heel betaalbaar zijn.

•	 Organiseer	de	‘winkeloefening’.	Dit	is	een	programma	dat	de	consument	op	
een bewuste en kritische manier inkopen wil leren doen. Er is een korte theore-
tische inleiding waarbij de deelnemers etiketten leren lezen en producten ver-
gelijken. Deze winkeloefening wordt gegeven door een diëtist en kan doorgaan 
in de supermarkt of in een lokaal.

•	 Maak	er	een	ludieke	namiddag	van	en	organiseer	een	afl	evering	van	SOS	Piet.	
Laat iedereen een gezond recept meebrengen of opzeggen. Bespreek deze 
recepten in groep en pik er één uit om samen te bereiden.
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•	 Bekijk	de	fi	lm	‘Super	Size	Me’	en	bespreek	in	groep	ach-
teraf de ongezonde voedingsgewoontes.

•	 Wanneer	 je	 werkt	 met	 mensen	 die	 een	 voedselpakket	
afhalen, kan er eens een kookmoment worden ingelast 
waarbij jullie koken met ingrediënten uit het voedselpak-
ket.

 Een andere mogelijkheid is om ‘gezonde’ recepten mee te 
geven die kunnen worden gemaakt met de producten uit 
het voedselpakket. Hiervoor is het nodig om op voorhand een zicht te hebben 
op de inhoud van het pakket.

•	 Organiseer	een	quiz	over	‘gezonde	voeding’.

•	 Ga	samen	met	de	groep	in	een	sociaal	restaurant	eten.	
 Mensen met minder bestaansmiddelen kunnen er tegen een betaalbare prijs 

een maaltijd verkrijgen.

•	 Er	 is	een	brochure	 ‘Kookactiviteiten	en	vorming	rond	gezonde	voeding	voor	
kansarmen’ voorhanden. 

•	 ‘Tover	je	centen	om	in	vitaminen’	is	een	brochure	samengesteld	door	het	Pre-
ventieplatform van OCMW Brugge. Het pakket bevat een voedingsquiz, een 
heleboel recepten die op een budgetvriendelijke manier kunnen worden klaar-
gemaakt en tips om met het boek aan de slag te gaan. 

•	 Budgetvriendelijke	kookles.
 Ann Colman, regentes huishoudkunde, leert hoe je lekkere en gezonde maal-

tijden kunt bereiden die voor ieders beurs haalbaar zijn. Je bereidt samen een 
volledige maaltijd en verorbert die aan een mooi gedekte tafel.

•	 Lekker,	eenvoudig	en	gezond	koken.
 Onze kokkin van dienst leert je met talrijke ingrediënten gezond en budget-

vriendelijk koken. Seizoensgebonden gerechten met goedkope kwaliteitsvolle 
producten vormen de basis.

 Je zal je vrienden en familie verrassen met heerlijke gerechten! Na het koken 
proef je van de klaargemaakte maaltijd. Een lekkere kookcursus die iedereen 
kan bekoren!
è 4 sessies van 2,5 uur.
è Max. 12 deelnemers.
è Praktisch: ruime professionele keuken, oven, minimum 4 kookplaten, kook-

materiaal om in groepjes van 4 personen te kunnen werken, bestek, bor-
den, glazen.

MZMZ

Pijler 3
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EHBO - Eerste Hulp Bij Ongevallen
Organiseer een EHBO-cursus. 
Neem hiervoor contact op met het Rode Kruis (www.rodekruis.be). Zij organiseren 
dergelijke opleidingen over gans Vlaanderen.

Energie besparen
•	 Plan	een	namiddag	waarop	de	mensen	tips	kunnen	uitwisselen	om	energie	te	

besparen.

•	 Je	kunt	ook	iemand	vragen	die	hierover	een	vorming	komt	geven.

•	 Neem	met	de	groep	deel	aan	de	dikke-truiendag.	Deze	dag	heeft	tot	doel	om	
aandacht te besteden aan energiebesparing.

è Dikke-truiendag: half februari (www.lne.be/campagnes/dikke-truiendag). 
è Maand van de energiebesparing: oktober 
 (www.energiesparen.be/oktober). 

Infomoment rond wonen
•	 Hou	een	infomoment	rond	wonen:	huren,	kopen,	contracten,	sociale	huisves-

ting, tips voor huisvesting, … . 

•	 Contacteer	de	dienst	Huisvesting/Wonen	in	jouw	gemeente	en	vraag	hen	of	zij	
kunnen helpen bij het geven van deze vorming. Zij kunnen je eventueel door-
verwijzen naar de huisvestingsdienst.

•	 De	huurwet.
 Ben je huurder? Dan kan je wellicht wat uitleg bij de huurwet gebruiken. Het 

contract, de huurprijs, de plaatsbeschrijving: over al deze zaken zijn dingen 
vastgelegd. Een adviseur bij de huurdersbond geeft je een duidelijk overzicht 
van wat er in de huurwet staat en waar de knelpunten kunnen zitten. 
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Hoe werk ik met een gsm?
Veel ‘oudere’ mensen kennen de werking en het nut van een gsm niet. Toch kan 
een gsm een bescherming bieden. Het zorgt ervoor dat iemand onmiddellijk con-
tact kan opnemen wanneer hij/zij een probleem ervaart of in nood verkeert. 

•	 Tegenwoordig	kan	je	tegen	een	goedkope	prijs	een	gsm	kopen	die	eenvoudig	
te hanteren is.

•	 Veel	mensen	beschikken	over	een	tweede	gsm	die	ze	niet	gebruiken.	Doe	een	
oproep om ‘oudere’ gsm-toestellen in te zamelen en ze nieuw leven in te bla-
zen.

•	 Hou	een	infomoment	waar	aan	bod	kan	komen	hoe	een	gsm	werkt.	Help	de	
mensen bij hun eigen toestel.

•	 Deel	 belangrijke	 telefoonnummers	 voor	 in	 noodsituaties.	 Leer	 deze	mensen	
deze nuttige nummers op te slaan in hun eigen toestel.

Het belang van een goede nachtrust
Een gezonde geest in een gezond lichaam vereist een goede nachtrust. Veel men-
sen hebben een tekort aan slaap of ervaren slaapproblemen. Vaak heeft dit ook te 
maken met hun levensstijl en het gebrek aan voldoende dagstructuur.

•	 Hou	zelf	een	vormingsmoment	hierover	of	nodig	 iemand	uit	met	kennis	van	
zaken.

•	 Geef	 tips	 voor	 een	goede	 nachtrust.	Houd	de	 vorming	 interactief:	 hou	 een	
gesprek met de groep over hun slaapgewoonten, laat hen eventuele eigen 
slaapproblemen aan bod brengen, tips uitwisselen, … . 

è Internationale dag van de slaap: 21 maart 

Gezondheidsbabbel
Laat gedurende een namiddag of avond uiteenlopende gezondheidsthema’s aan 
bod komen.
Voor het bekomen van informatie en het ontlenen van didactisch materiaal, kan 
contact worden opgenomen met het Logo. Zij beschikken over de nodige exper-
tise omtrent de verschillende gezondheidsthema’s: tabak-alcohol-drugs, gezonde 
voeding en beweging, geestelijke gezondheid, milieu en gezondheid, vaccinaties, 
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valpreventie, borstkanker.
Naast de vorige suggesties kunnen o.a. ook volgende materialen ontleend wor-
den. Ze zijn specifi ek gericht op de doelgroep ‘kansarmen’.

•	 De	Mammobox	is	een	educatief	spel	dat	de	kennis	over	borstkanker	en	borst-
kankeropsporing bij kansengroepen wenst te verhogen.

•	 ‘De	Gezondheidskuur	van	Nonkel	Tuur’	is	een	educatieve	koffer	om	specifi	ek	
met kansarme mensen gezondheid in het algemeen bespreekbaar te maken.

è Wereldgezondheidsdag: 7 april

Filmavond
•	 Vertoon	een	fi	lm	die	aanleunt	bij	de	leefwereld	van	de	mensen	die	de	tip	‘hou	

je hoofd boven water’ bespreekbaar maakt in de groep. Het is van groot be-
lang dat je een dergelijke fi lm voldoende kadert: 
è Er kan een nabespreking gebeuren waarin jullie samen aspecten uit de fi lm 

verwerken. Geef de mensen ruimte om zaken, vooroordelen aan te halen 
die ze herkennen in de fi lm. Op die manier kunnen ze hun eigen levenser-
varingen met elkaar uitwisselen.

è De fi lm kan voorafgegaan worden door een professionele spreker.
è Vermeld contactgegevens van organisaties waar mensen terecht kunnen als 

ze het moeilijk hebben.

•	 Enkele	mogelijke	fi	lms:
è Rosetta
è Ladybird Ladybird
è L’Enfant
è Raining Stones
è Slumdog Millionaire
è Ben X
è Aanrijding in Moscou
è Helaasheid der dingen
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Hygiëne
Een goede hygiëne biedt bescherming tegen verschillende virussen en ziekten. 
Breng verschillende onderwerpen aan bod zoals mondhygiëne, handhygiëne,   .
Een namiddag enkel over hygiëne lijkt niet aangewezen. Combineer dit eventueel 
met een verwenactiviteit of een vorming van Vormingplus waarin wordt gewerkt 
met verzorgingsproducten of kruiden.

Rechten en plichten
Leer de mensen kennismaken met hun rechten en plichten. 

•	 Hou	een	vorming	waarop	de	mensen	de	kans	krijgen	om	eventuele	problemen	
en vragen kenbaar te maken. Laat hen deze eventueel op voorhand doorgeven 
zodat je je voldoende kunt voorbereiden.

è De dag van de mensenrechten: 10 december (www.mensenrechten.be) 

Omgaan met stress
‘Kansarme’ mensen ervaren veel stress en kampen vaak met depressieve gevoe-
lens.
Er bestaan verschillende vormingen en technieken om met stress en moeilijke situ-
aties te kunnen omgaan.

•	 Draagkracht…	ook	in	jou!	Constructief	omgaan	met	moeilijkheden.	
 Moeilijkheden die je tegenkomt kunnen zowel in als buiten jou liggen. In deze 

cursus krijg je sleutels aangereikt om beter te begrijpen wat voor jou moeilijk of 
zwaar is. Je vindt de weg naar je eigen kracht en je ontdekt mogelijkheden om 
je moeilijkheden anders aan te pakken.

•	 Van	depressie	naar	nieuwe	levensenergie.	
 Depressieve gevoelens lijken uitzichtloos. Tijdens deze lezing verkennen we je 

lichaam, gevoel en geest. Zo ontdekken we wat mensen helpt om depressieve 
kortsluiting te herstellen. Je krijgt ook tips om je eigen veerkracht te vergroten. 
Deze lezing is bedoeld voor iedereen die graag meer zicht krijgt op het feno-
meen depressie en hoe je met zware gevoelens bij jezelf of in je omgeving kunt 
omgaan.

•	 Je	bent	wat	je	denkt.	Hoe	gedachten	je	leven	bepalen.	
 Je gedachten zijn niet de werkelijkheid, ze zijn enkel gebeurtenissen in je geest. 

Je leert hoe je je gedachten kunt observeren en selecteren. Zo leer je nuttig 
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gebruik maken van productieve gedachten en losser komen van schadelijke 
gedachten, die misschien veel onnodige spanning en verlies van energie ver-
oorzaken.

Een pakket voor moeilijke dagen
Elke deelnemer kan voor zichzelf ‘een pakket voor moeilijke dagen’ maken.

•	 In	groep	kan	een	activiteit	worden	gedaan	waarbij	de	deelnemers	elkaars	ta-
lenten, leuke kenmerken en positieve eigenschappen benoemen. Elke persoon 
kan voor zichzelf een boekje maken, die ze ter hand kunnen nemen op moei-
lijke dagen.

 In dit boekje kunnen ook tips opgenomen worden voor momenten waarop het 
moeilijk gaat (zie website www.fitinjehoofd.be).
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3.5. Pijler 4: Hulp en steun zoeken

Centraal in deze pijler staat dat mensen zelf de stap zetten om 
steun of hulp te zoeken bij anderen en op die manier ervaren dat 
ze begrepen worden en vooruit geholpen worden.
Hierbij is het vooral belangrijk dat de mensen zelf acties onderne-
men om in te grijpen wanneer ze in bepaalde situaties geen uitweg 
meer zien en niet weten hoe het verder moet.
Met deze pijler willen we de mensen stimuleren om problemen niet 
voor zichzelf te houden, maar ermee naar buiten te komen. Omge-
keerd willen we hen ook stimuleren om zelf ook een hulp en steun 
te zijn voor andere mensen die hieraan nood hebben.
Om hulp en steun in te schakelen, is het vooral belangrijk dat de 
mensen kennis hebben van instanties en diensten waar ze terecht 
kunnen én dat ze kunnen terugvallen op een sociaal netwerk van 
mensen waarmee ze een zekere (vertrouwens)relatie hebben. On-
derstaande activiteiten kunnen mensen helpen om effectief hulp en 
steun te zoeken en te krijgen.

Kennismaking met organisaties
Laat de mensen kennismaken met verschillende organisaties die een belangrijke 
rol kunnen spelen in het leven.

•	 Informeer	hen	op	welke	manier	deze	diensten	bescherming	kunnen	bieden	en	
voor welke problemen ze er terecht kunnen, bv. politie, OCMW, … .

•	 Je	 kunt	 ook	 iemand	 vragen	 uit	 de	 hulpverlening	 die	 komt	 spreken	 in	 de	
groep.

Sociale kaart
Maak met de groep een sociale kaart op. Breng instanties en diensten uit de buurt 
in kaart. Zorg ervoor dat het duidelijk is voor welk probleem je waar terecht kunt.

•	 Maak	een	wandeling	door	de	stad	waar	je	bij	verschillende	instanties	halt	houdt	
en waar je telkens uitlegt waarvoor je er terecht kunt. In deze wandeling kan je 
ook effectief één of enkele bezoeken afleggen aan de hulpverleningsorganisa-
ties zelf.

•	 Laat	ook	elk	voor	zich	een	eigen	kleine	sociale	kaart	maken	die	ze	uittekenen,	
waarbij ze hun eigen sociale netwerk in kaart brengen (echtgenoot, moeder, 
vriend, buurman, …). 

•	 Maak	een	fiche	op	met	contactgegevens	van	hulpdiensten	voor	in	noodsitua-
ties. 
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Groep steunt groep
Contacteer een andere groep die werkt met dezelfde doelgroep en laat de mensen 
met elkaar kennismaken. 

•	 Zorg	 voor	 (enkele)	 eenvoudige	 activiteiten,	 bv.	 een	 voetbalmatch,	 een	 kof-
fieklets, een kaartspel, … .

•	 De	eerste	maal	kan	je	een	speeddate	organiseren:	via	een	doorschuifsysteem	
komen telkens twee mensen tegenover elkaar zitten. Telkens na enkele minu-
ten moet er worden doorgeschoven, zodat iedereen elkaar heeft gezien. Deze 
speeddate zorgt ervoor dat het ijs gebroken is en dat iedereen al eens met 
elkaar heeft gebabbeld en elkaars naam kent. 

Een luisterend oor binnen de groep
Zorg ervoor dat de mensen ook binnen de groep hun problemen kwijt kunnen. Dit 
is heel belangrijk om zich goed te voelen en om vertrouwen te krijgen in het pro-
ject. Voorzie indien mogelijk een plek waar er even apart kan worden gezeten. 

•	 Zorg	dat	mensen	die	er	nood	aan	hebben	terecht	kunnen	bij	een	vertrouwens-
persoon, aan wie ze (op afspraak) hun verhaal kwijt kunnen. Op die manier 
kunnen mensen met ‘ernstige’ problemen ook gepast doorverwezen worden 
naar bevoegde instanties.

•	 Er	kan	binnen	de	groep	gewerkt	worden	met	een	meter-	of	peterschap:	wie	
dit wenst kan binnen de groep een meter of peter krijgen die zich opstelt als 
iemand bij wie hij terecht kan met zijn verhaal/problemen.

•	 Richt	een	gespreksgroep	op	voor	mensen	die	steun	zoeken	en	nood	ervaren	
om er regelmatig over te praten.

Durven hulp vragen
Plan een vorming over ‘durven hulp vragen’. Met deze vorming is het vooral de 
bedoeling dat de mensen hun eventuele angst en schaamte kunnen overwinnen 
om hulp in te schakelen van buitenaf. 

•	 In	deze	vorming	kan	bijvoorbeeld	algemeen	worden	toegelicht	hoe	het	hulpver-
leningsproces werkt, van hulpvraag naar probleemoplossing, hoe een gesprek 
met een hulpverlener in elkaar zit en hoe je je hierop kunt voorbereiden.

•	 ‘Hulp	zoeken	op	internet’:	ga	samen	naar	de	bibliotheek	of	een	andere	plaats	
waar computers ter beschikking staan. Laat mensen die niet vertrouwd zijn met 
het internet kennismaken met verschillende mogelijkheden op het internet om 
hulp te zoeken, bv. nuttige websites, forums, de website van Fit in je hoofd, … 
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Buddyproject
Kansarme mensen kunnen nieuwe mensen leren kennen via een buddyproject. Het 
concept is vrij eenvoudig: er wordt een vrijwilliger (‘buddy’) gekoppeld aan een 
persoon die nood heeft aan iemand met wie hij verschillende dingen kan doen, bv. 
eens gaan wandelen, fietsen, samen naar de film gaan, winkelen, … .
Meer informatie vind je op de website www.buddyproject.be.

Thema-avond
Organiseer een gespreksavond waarin een bepaald thema aan bod kan worden 
gebracht. Afhankelijk van het thema, kan je een hulpverlener uitnodigen.

•	 Echtscheiding	en	moeilijke	relaties.

•	 Kindermishandeling.
è Laat de mensen kennismaken met de werking van het vertrouwensartsen-

centrum (www.kindermishandeling.be).
è Geef adressen mee van plaatsen voor kinderopvang en vrouwenopvang 

waar mensen terecht kunnen wanneer ze in een noodsituatie verkeren.

•	 Wij	gaan	scheiden.	Wat	nu?
 Info over alles wat er bij een echtscheiding komt kijken.
 Je hebt besloten dat je wilt scheiden, maar je hebt geen idee wat daar allemaal 

bij komt kijken. Een echtscheiding is vaak een erg zware periode en daarin 
moeten veel belangrijke zaken worden geregeld. Het is van belang dat je pre-
cies weet wat er te doen valt. 

 We vertellen je alles over de juridische kant van de echtscheiding. Zo bespre-
ken we de verschillende stappen die er moeten gezet worden, wat de rol is van 
de rechtbank, de advocaat of bemiddelaar en de notaris en welke verschil-
lende vormen van echtscheiding er zijn. We overlopen wat je allemaal moet 
regelen bij een scheiding en welke rechten en plichten je daarbij hebt.

 We geven ook praktische echtscheidingstips. Hoe je er met je kinderen kunt 
over praten bijvoorbeeld. Of hoe je kunt zorgen dat jullie scheiding geen vecht-
partij wordt.
è 1 of 2 sessies van 2,5 uur.
è Max. 15 deelnemers.
è Praktisch: beamer, projectiescherm, laptop, zaal in U-opstelling.

Vertrouwen winnen
Veel mensen die leven in kansarmoede hebben moeite om vertrouwen op te bou-
wen in (nieuwe) mensen. Zorg ervoor dat de mensen opnieuw het vertrouwen van 
elkaar winnen, bv. door op een losse en speelse manier vertrouwensspelletjes te 
doen. 

MZMZ
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Buurtfeest
Organiseer een straat- of buurtfeest. Laat de mensen dit mee voorbereiden en uit-
voeren, eventueel in samenwerking met een andere vereniging of organisatie. Het 
kan een goede aanzet zijn om mensen uit de buurt te leren kennen.

è Vlaanderen feest: 11 dagen in aanloop naar de Dag van de Vlaamse 
Gemeenschap 11 juli (www.11daagsevlaanderen.net)

è Dag van de buren: laatste dinsdag mei (www.immeublesenfete.be) 

Hou een infomoment over het opvoeden van 
kinderen

•	 Breng	een	bezoek	aan	de	opvoedingswinkel	in	de	regio.

•	 Nodig	 iemand	uit	die	komt	spreken	over	 ‘opvoeding’	en	 ‘opvoedingsonder-
steuning’.

•	 Maak	een	uitstap	met	de	groep	naar	Kind	en	Gezin,	waarbij	wordt	uitgelegd	
op welke manier zij opvoedingsondersteuning kunnen bieden.

•	 Mijn	kind,	mijn	toekomst?!
 Kinderen grootbrengen is meer dan ze graag zien. Wat droom je voor je kin-

deren en hoe probeer je dit te bereiken? Of waar ben je bang voor en wat wil 
je echt niet? 

 Vanuit een aantal vragen gaan we in dialoog met elkaar over wat je hoopt te 
bereiken met je kinderen en wat je dromen voor hen zijn. We voeren gesprek-
ken over graag zien, toch durven “neen” zeggen, vertrouwen geven en blijvend 
toezicht houden.

 Daarna sta je stil bij hoe je opvoeding hiertoe kan bijdragen. 
è 2 sessies van 3 uur. 
è Max. 15 deelnemers.
è Praktisch: zaal in U-opstelling, bord of fl ip-over, beamer en scherp, lap-

top.

è Internationale dag van de kinderen: 1 juni
è Week van de opvoeding: half mei (www.kindengezin.be) 

MZMZ
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Soep-op-de-stoep
Organiseer een ‘soep-op-de-stoep’. Maak samen met de groep soep en deel deze 
uit op straat, bv. aan de ingang van een supermarkt. Het is lekker, gezond en het 
is een warm gebaar dat niet veel moeite kost. Soep-op-de-stoep is een actie van 
Welzijnsschakels en heeft tot doel om kansarmoede in de aandacht te brengen en 
mensen op een gezellige manier samen te brengen.
Meer informatie over deze actie vind je op www.soepopdestoep.be. 

è Actiemaand soep-op-de-stoep: december
è Werelddag van verzet tegen armoede: 17 oktober

Contacten opbouwen en onderhouden
Zet de mensen ertoe aan om in hun eigen leven zelf initiatief te nemen om contac-
ten op te bouwen met anderen.
•	 Je	buur	uitnodigen	om	op	de	koffi	e	te	komen.
•	 Terug	contact	opnemen	met	een	oude	vriend	of	een	uit	het	oog	verloren	fami-

lielid.

Hulp en steun bieden aan anderen
Stimuleer de mensen om ook voor andere mensen een hulp en steun te zijn.

•	 Regel	een	bezoekdienst	binnen	de	groep.	Spreek	mensen	aan	die	het	zien	zitten	
om op vrijwillige basis bezoeken te brengen aan mensen binnen of buiten de 
groep die hier nood aan hebben, bv. oudere mensen. 

•	 Ga	samen	bij	elkaar	klussen.	Veel	handen	maken	licht	werk	en	bovendien	is	
het samen leuker dan alleen. Afhankelijk van de belangstelling van de mensen, 
kan de groep opgesplitst worden in kleine groepjes.
è Lenteschoonmaak in huis
è Opknapbeurt in huis
è Tuinieren
è Fietsen herstellen

•	 Het	klussen	kan	ook	grootser	worden	aangepakt:
è De buurt/wijk opknappen
è De ontmoetingsplaats opfrissen
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Een ervaringsdeskundige uitnodigen
Nodig een ‘ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting’ uit in de 
groep die kan getuigen over het traject dat hij/zij reeds heeft afgelegd. Het kan 
voor bepaalde mensen een stimulans zijn om zelf opnieuw de touwtjes in handen 
te nemen en om eventueel zelf een opleiding tot ervaringsdeskundige aan te van-
gen. 
 
Binnen Vlaanderen staat vzw De Link in voor de coördinatie van de opleiding en de 
tewerkstelling van �ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting�. Op 
de website www.de-link.net staat alle informatie over deze opleiding.

è Werelddag van verzet tegen armoede: 17 oktober

Geestelijke gezondheid bespreekbaar maken
Maak het thema ‘geestelijke gezondheid’ bespreekbaar in de groep.

•	 Speel	een	stellingenspel	over	het	thema	‘geestelijke	gezondheid’.
 In de materialenbox zitten kaartjes met mogelijke stellingen die hiervoor kun-

nen worden gebruikt. Je kunt de mensen laten stemmen hierop door bv. ie-
dereen een groene (akkoord), rode (niet akkoord) of oranje (ik twijfel, ik weet 
het niet) kaart te geven die ze bij elke stelling in de lucht kunnen steken. Hou 
als groepsbegeleider goed in het oog dat iedereen die wil voldoende aan bod 
komt. Bewaak ook goed dat er geen grote discussies ontstaan door menings-
verschillen.

•	 Nodig	iemand	met	kennis	van	zaken	uit	om	een	gespreksmoment	te	houden	
over dit onderwerp. Vraag bijvoorbeeld iemand van het Centrum Geestelijke 
Gezondheid, een psycholoog, … . Contacteer het Logo voor het vinden van 
een geschikte spreker over dit thema.
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•	 Organiseer	de	workshop	‘Hoe	blijf	jij	fi t in je hoofd?’ voor senioren. Deze work-
shopreeks is een kant en klaar aanbod van 3 workshops, specifi ek gericht op 
senioren. De 1e workshop bestaat uit een voordracht over gelukkig en gezond 
ouder worden. De tweede omvat een doesessie (lachyoga of tai chi) en de 
laatste workshop houdt een begeleid groepsgesprek in rond de 10 tips van de 
Fit in je hoofd-campagne.

 Naast de workshopreeks is er ook een toneelvoorstelling voor senioren voor-
handen, waar het thema geestelijke gezondheid op een ludieke manier aan 
bod wordt gebracht.

•	 Zet	je	project	en	de	campagne	Fit in je hoofd  extra in de kijker. 
 Bij het Logo kun je promotiemateriaal verkrijgen om je project en de campagne 

extra in de verf te zetten: folders, affi ches, balpennen, banners, spandoeken, 
t-shirts en regenjassen.

è Werelddag van de zelfmoordpreventie: 10 september
è Werelddag van de geestelijke gezondheid: 10 oktober
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4. Partners en organisaties

4.1. Inleiding

Je vindt hier organisaties die een ondersteuning kunnen betekenen voor jouw pro-
ject of activiteit.

•	 Logo’s binnen West-Vlaanderen
•	 Vormingplus - centra
•	 Kansarmenorganisaties
•	 Vormingsorganisaties
•	 Steunfondsen
•	 Sociaalartistieke projecten binnen West-Vlaanderen
•	 Diensten binnen de gemeente
•	 Andere mogelijke partners
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4.2. Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)

Bij het Logo kan je terecht om de materialenbox Fit in joen ooft gratis te ont-
lenen. Deze box is een onderdeel van deze inspiratiekit en bevat materialen die je 
kunt gebruiken om als organisatie aan de slag te gaan met de suggestielijst.

Naast de materialenbox, kan je bij het Logo ook terecht voor het ontlenen van 
allerlei didactisch materiaal, workshops, voordrachten en spelen over 
verschillende gezondheidsthema’s (tabak, alcohol en drugs - borstkankerscreening 
- geestelijke gezondheid - valpreventie - vaccinaties - voeding en beweging). Je 
kunt dit materiaal - mits het betalen van een waarborg - gratis ontlenen. 

Neem contact op met het Logo uit jouw regio.

Logo Brugge - Oostende
Regio

Alveringem, Beernem, Bredene, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, De 
Panne, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Koekelare, Koksijde, Middel-
kerke, Nieuwpoort, Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Torhout, Veurne, Zedel-
gem , Zuienkerke.

Contact
Ruddershove 4 - 8000 Brugge info@logobrugge-oostende.be 
Tel. 050 32 72 95 www.logowvl.be

Logo Midden-West-Vlaanderen
Regio

Ardooie, Diksmuide, Heuvelland, Hooglede, Houthulst, Ieper, Ingelmunster, 
Izegem, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Lendelede, Lichtervelde, 
Lo-Reninge, Mesen, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Poperinge, 
Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Vleteren, Wingene, Zonnebeke.

Contact
Mandellaan 101 – 8800 Roeselare info@logomiddenwvl.be
Tel. 051 23 17 40 www.logowvl.be

Logo Leieland
Regio

Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, 
Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke, Zwevegem.

Contact
Beverlaai 3 – 8500 Kortrijk logo@logoleieland.be
Tel. 056 44 07 94 www.logowvl.be
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4.3. Vormingplus 

In de provincie West-Vlaanderen zijn er drie Vormingplus-centra: Vormingplus 
Brugge, Vormingplus Midden-Zuid-West-Vlaanderen en Vormingplus Oostende - 
Westhoek.

Vormingplus Brugge en Vormingplus Midden-Zuid-West-Vlaanderen hebben een 
specifiek uitgewerkt aanbod voor kansarmen. De activiteiten die door hen worden 
gegeven, zijn in de suggestielijst aangeduid met een symbool. Het Vormingplus-
centrum Oostende – Westhoek heeft geen specifiek vormingsaanbod naar kansar-
me mensen, maar organisaties uit deze regio kunnen wel steeds contact opnemen 
met dit centrum indien ze een vorming wensen te organiseren. 

Vormingplus Brugge 
Regio 

Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, 
Torhout, Zedelgem, Zuienkerke.

Contact
Baliestraat 58 - 8000 Brugge  john.loose@vormingplus.be
Tel. 050 33 01 12 www.vormingplus.be/brugge
Contactpersoon: John Loose

Prijs
Tussen € 100 en € 150 per sessie.

Vormingplus Midden-Zuid-West-Vlaanderen
Regio

Anzegem, Ardooie, Avelgem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Hooglede, In-
gelmunster, Izegem, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Lichtervelde, Me-
nen, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Spie-
re-Helkijn, Staden, Tielt, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke, Wingene, 
Zwevegem.

Contact
Wandelweg 11 - 8500 Kortrijk rie.vanduren@vormingplus.be, 
 annelies.velghe@vormingplus.be
Tel. 056 26 06 02 www.vormingplusmzwvl.be
Contactpersonen: Rie Vanduren en Annelies Velghe

Prijs
€ 120 per sessie (inclusief honorarium, vervoerskosten en verbruiksgoederen 
zoals ingrediënten voor kooklessen, de syllabus, tickets, …).
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Vormingplus Oostende – Westhoek
Regio

Alveringem, Bredene, De Haan, De Panne, Diksmuide, Gistel, Heuvelland, 
Houthulst, Ichtegem, Ieper, Koekelare, Kortemark, Koksijde, Langemark-Poelka-
pelle, Lo-Reninge, Mesen, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, 
Poperinge, Veurne, Vleteren, Zonnebeke.

Contact
Pannestraat 142 – 8630 Veurne kris.carlier@vormingplus.be 
Tel. 058 31 14 94 www.vormingplusoostendewesthoek.be
Contactpersoon: Kris Carlier

4.4. Kansarmenorganisaties

ATD Vierde Wereld België www.atd-vierdewereld.be
Decenniumdoelen 2017 www.decenniumdoelen.be
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen 
  www.samenlevingsopbouwwvl.be
Welzijnszorg www.welzijnszorg.be/west-vlaanderen
Verenigingen waar armen het woord nemen
 www.vlaams-netwerk-armoede.be
Welzijnsschakels www.welzijnsschakels.be
Uit De Marge  www.uitdemarge.be

4.5. Vormingsorganisaties

Vormingen voor hulpverleners:
Agora vzw  www.agoravzw.be
Armoede In-Zicht  www.armoede-in-zicht.be
Bind-Kracht www.bindkracht.be
Cedes www.cedes-ed.org

Vormingen voor iedereen:
Vormingplus  www.vormingplus.be 
Basiseducatie  www.basiseducatie.be 
Centra voor volwassenenonderwijs

4.6. Steunfondsen in Vlaanderen

Cera  www.cera.be 
Koning Boudewijnstichting www.kbs-frb.be
Nationale Loterij  www.nationale-loterij.be
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4.7. Sociaalartistieke projecten in West-
Vlaanderen

De Figuranten www.defiguranten.be
Tapis Plein   www.tapisplein.be 
Theater Antigone www.antigone.be 
Klein Verhaal vzw  www.kleinverhaal.be
Wit.h  www.vzwwith.org
Unie Der Zorgelozen www.uniederzorgelozen.be

4.8. Diensten binnen de gemeente

De informatiedienst
•	 Kan het project en activiteiten mee bekend maken via eigen kanalen.
•	 Beschikt over contactgegevens van lokale pers.

De sociale dienst
•	 Heeft contact met de meest kwetsbare mensen en groepen in de gemeente.
•	 Heeft kennis van de sociale kaart en contacten met diverse sociale partners en 

voorzieningen binnen en buiten de gemeente.
•	 Kan de meest kwetsbare mensen en groepen tot activiteiten aanzetten.

De welzijnsdienst
•	 Heeft ervaring op vlak van doelgroepenbeleid.
•	 Heeft kennis van de sociale kaart en heeft contacten met diverse sociale part-

ners en voorzieningen binnen en buiten de gemeente.
•	 Onderhoudt contacten met diverse vrijwilligersorganisaties.
•	 Heeft vlot toegang tot diverse dienstencentra in de gemeente.

De sportdienst
•	 Kan nieuwe initiatieven rond beweging en sport helpen opstarten.
•	 Kent het aanbod van sport in de gemeente.
•	 Heeft kennis van de sportverenigingen binnen de gemeente.

De cultuurdienst
•	 Heeft de juiste kennis in huis voor het opzetten van bv. tentoonstellingen.
•	 Heeft een zicht op het culturele aanbod en de mogelijke culturele uitstappen 

binnen de gemeente.
•	 Heeft een zicht met welke organisaties er kan samengewerkt worden: biblio-

theek, musea, lokale culturele verenigingen, cultureel centrum, … .
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De bibliotheek
•	 Beschikt over informatie over geestelijke gezondheid.
•	 Kan het publiek informeren en uitnodigen naar activiteiten.

De jeugddienst
•	 Heeft contact met allerlei jeugd- en jongerenorganisaties.

Het OCMW
•	 Heeft direct contact met de kwetsbaarste groepen.
•	 Beschikt over de knowhow om deze specifieke doelgroepen te bereiken.
•	 Kan activiteiten bekendmaken en individuen en doelgroepen ernaar uitnodi-

gen.

Dienstencentrum
•	 Is een laagdrempelige voorziening, die instaat voor buurt- en doelgroepge-

richte acties.
•	 Is door het directe contact met de bezoekers een zeer geschikt doorgeefluik 

voor informatie omtrent projecten en activiteiten.
•	 Beschikt over faciliteiten die het mogelijk maken om mensen effectief bijeen te 

brengen en logistiek te ondersteunen.

4.9. Andere mogelijke partners

Jeugdverenigingen of socio-culturele verenigingen
•	 Kunnen mee helpen activiteiten organiseren of ondersteunen.
•	 Beschikken over diverse spelen en materialen die mogelijk kunnen worden ont-

leend.

Ziekenfondsen
•	 Beschikken over uitgebreid documentatiemateriaal omtrent verschillende ge-

zondheidsthema’s: folders, spelen, lesmateriaal, … .
•	 Kunnen mee betrokken worden bij plaatselijke initiatieven.

Centra	Algemeen	Welzijnswerk	(CAW)
•	 Hebben contact met de meest kwetsbare mensen en groepen in de gemeente.
•	 Hebben kennis van de sociale kaart en onderhouden contacten met diverse 

sociale partners en voorzieningen binnen en buiten de gemeente.
•	 Kunnen individuen en groepen aanzetten tot activiteiten.

Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
•	 Beschikken over expertise inzake geestelijke gezondheid.
•	 Kunnen samenwerkingsverbanden aangaan met diverse actoren in de ge-

meente.
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Buurt-	en	wijkcomités
•	 Kunnen instaan voor de verspreiding van informatie.
•	 Kunnen mee helpen acties ondernemen, die bijdragen tot een positieve sfeer in 

de wijk/buurt.



(86)



5
(87)

5. Materialenbox Fit in joen ooft

5.1. Inleiding

In het draaiboek en de suggestielijst wordt er regelmatig verwezen naar de ma-
terialenbox d.m.v. een symbool. In deze box zitten materialen die kunnen worden 
gebruikt om met de inspiratiekit Fit in joen ooft aan de slag te gaan. Je kunt er 
bijvoorbeeld activiteiten mee voorstellen, activiteiten evalueren, … . De bedoeling 
van deze materialen is de inspiratiekit toegankelijk en gebruiksklaar te maken voor 
de organisaties die ermee wensen te werken.
Let wel: de materialenbox is niet noodzakelijk volledig. Net zoals de suggestielijst 
wil de materialenbox inspiratie en mogelijkheden aanbieden. De box kan in de 
toekomst nog verder aangevuld worden.

Je kunt de box ontlenen bij het Logo in jouw regio (zie 4.2.).

5.2. Inventaris materialenbox

•	 De Black Box (dvd)
•	 Gezondheidskuur van Nonkel Tuur (koffer) 
•	 Stellingenspel
è Kaartjes met stellingen
è Rode, groene en oranje kaartjes

•	 Cd-rom
è Voedingsquiz (powerpoint)
è Opdrachten 10 tips

•	 Goed-gevoel-stoel
è Handleiding
è Map met materialen

•	 Tover je centen om in vitaminen (brochure)
•	 Evaluatiemethoden
è Evaluatieleidraad voor begeleider
è Thermometerevaluatie

•	 Methoden bij keuze activiteiten
è Fotomuur (afbeeldingen)

•	 Campagnemateriaal Fit in je hoofd
è 30 balpennen
è 30 folders
è 2 affiches
è Afbeeldingen 10 tips (cd-rom)
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