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Situering 

 Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek (SBO): derde 
generatie 2012-2016 

 Consortium SWVG: 

– KU Leuven (LUCAS – Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, Instituut voor 

Sociaal Recht, Dienst Jeugdgezondheidszorg, HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid 
en Samenleving) 

– Ugent (Vakgr. Maatschappelijke Gezondheidkunde, Vakgr. Huisartsengeneeskunde 

en Eerstelijnsgezondheidszorg, Vakgr. Bewegings- en Sportwetenschappen) 

– VUB (Vakgr. Klinische en Levenslooppsychologie) 

– Partners (Universiteit Hasselt, Universiteit Antwerpen, Katholieke Hogeschool 

Kempen, Lessius Hogeschool, Arteveldehogeschool) 

 



Situering 

 Project 2 E: ‘intersectorale samenwerking voor 
gezondheidspromotie voor moeilijk bereikbare 
groepen’ 

 Hoe kansengroepen bereiken?  via bedrijven in de 
sociale economie 

 = Sociale EconomIe en GEzondheidspRomotie = 
StEIGERs 



 Op basis van de haalbaarheidsstudie 

– Focus op beschutte en sociale werkplaatsen 

– Ontwikkeling van een screeningsinstrument 

– Ontwikkeling van een handleiding om aan 
gezondheidspromotie te doen binnen het bedrijf 
(omgevingsinterventies) 

– Ontwikkeling van een vorming om de veerkracht te 
verhogen binnen de doelgroepwerknemers 



 

Screeningsinstrument 



Screeningsinstrument 

Screeningsinstrument om het gezondheidsgedrag van 
doelgroepwerknemers en hun motivatie tot 
gedragsverandering in kaart te brengen 
 

- Ontwikkeling 

- Onderzoek betrouwbaarheid 

- Implementatie  

 

 

 



Screeningsinstrument: ontwikkeling 

● Basis: Bestaande vragenlijsten en interviews doelgroep 
 

● Vlaamse gezondheidsdoelstellingen: voeding, beweging, sedentair 

gedrag, tabaks- en alcoholgebruik en mentaal welbevinden 

 

● Motivatievraag: Stages of change model  

3 stadia van gedragsverandering: 
1) Precontemplatiefase: persoon overweegt gedragsverandering niet 

2) Contemplatiefase: persoon overweegt gedragsverandering wel, geen plan 

3) Preparatiefase: persoon is klaar voor gedragsverandering, wel plan 
 

 



Voorbeeld motivatievraag 

 Wat beschrijft best wat u vindt van roken: 

 

□ Ik rook en ik wil niet stoppen = Precontemplatiefase 

□ Ik rook en ik wil stoppen maar nu nog niet = Contemplatiefase 

□ Ik rook en ik wil nu stoppen = Preparatiefase 



Screeningsinstrument: 
betrouwbaarheid 

Test-hertest betrouwbaarheid 
 

• Individuele schriftelijke afname 

 

• Betrouwbaar instrument:  

test-hertestbetrouwbaarheid varieert van .53 tot 1.00 

 



Screeningsinstrument: implementatie 

Handleiding voor begeleiders of POP-coach: 

 

- Algemene handleiding: Achtergrondinfo over instrument 
 

- Praktische handleiding: Uitleg scoring + praktische tips  
• Score per vraag 

• Som maken van alle scores per thema (tabak, alcohol,  beweging,  
                        zitten, voeding, mentaal    
          welbevinden) 

• Score geeft indicatie van mate van afhankelijkheid en mogelijke 
behandelmethoden 

• Aangepast advies per stadium bij motivatievraag 

→ Integratie binnen POP mogelijk (gericht doorverwijzen) 



    

 

   Handleiding 
Op weg naar een gezonde 

werkomgeving 

 



Handleiding 

Handleiding om aan gezondheidspromotie te doen in  
beschutte en sociale werkplaatsen: 

   

 
- Ontwikkeling 

- Evaluatie 

- Implementatie 



Handleiding: Ontwikkeling 

• Basis: Jobfit (KMO) van VIGeZ  

 

• Wat? Een korte en concrete handleiding om 
stapsgewijs een gezondheidsproject uit te werken 
binnen de sociale economie 

 Doel bestaande interventie = doel aangepaste interventie 

  Gezondheidspromotie implementeren binnen het bedrijf 

 Doelgroep bestaande interventie ≠ doelgroep aangepaste 
interventie 

Werknemers  uit reguliere bedrijven 

Doelgroepwerknemers (sociale en beschutte werkplaatsen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Handleiding: Ontwikkeling 

– In samenspraak met: 1 sociale werkplaats, 3 beschutte 
werkplaatsen en 1 arbeidsgeneeskundige dienst 

 

– Van 7 naar 4 stappen (= de 4 pijlers van een stelling): 
 Draagvlak creëren (rode pijler) 

 Communiceer het project (gele pijler) 

 Stel actieplan op en voer uit (groene pijler) 

 Evalueer en pas aan (blauwe pijler) 

 

– Invulfiches per stap, afgestemd op werking sociale economie  
  Bv: sleutelfiguren: werkgever, sociale dienst, preventieadviseur 

– Verwijzing naar externe dienst ter preventie en bescherming op het werk 
en naar VIGeZ om te werken aan een geïntegreerd gezondheidsbeleid 

 



• Thema’s: voeding, beweging en sedentair gedrag 

 Gezonde voeding 

– Aanbod van dranken verbeteren 

– Aanbod van tussendoortjes verbeteren 

 Beweging / sedentair gedrag: 

– Actief transport naar het werk stimuleren 

– Verminderen van zitten op het werk 

 

→ De 4 stappen zijn ook toepasbaar op andere thema’s  

 



Handleiding: Evaluatie 

 

 

 Procesevaluatie 

• Steekproef: 7 bedrijven uit sociale economie 

 

• Doel: handleiding uittesten (1 thema kiezen om rond 
te werken) 

 

• Vragenlijst: mening over handleiding door personen 
die instaan voor de implementatie van 
gezondheidsinterventies  

 o.a. personeelsdirecteur, sociale dienst,  

 preventieadviseur, … 
 

 

 

 



Tabel 1: Algemene indruk van de handleiding 

Helemaal 
niet 
akkoord 

Eerder 
niet 
akkoord 

Soms wel, 
soms niet 
akkoord 

Eerder 
wel 
akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Ik vond het doel van de 
handleiding duidelijk 

0 0 2 3 1 

Ik vond de handleiding 
overzichtelijk en duidelijk 
gestructureerd 

0 0 2 3 1 

Ik vond de inhoud van de 
handleiding goed begrijpbaar 

0 0 2 3 1 

Ik vind dat ik iets bijgeleerd 
heb door de handleiding 

1 0 4 0 1 

Ik vond het lezen van de 
handleiding motiverend om 
aan de slag te gaan met een 
gezondheidsproject 

0 0 3 1 1 

Ik vond de handleiding 
concreet genoeg om zelf aan 
de slag te gaan 

1 0 1 3 1 

Ik vond dat er een extra 
vorming of opleiding nodig is 
om de handleiding te kunnen 
gebruiken 

2 3 1 0 0 



Handleiding: conclusie 

 Bedrijven uit de sociale economie staan open voor 
interventies waarbij men de omgeving verandert om 
op die manier onbewust het gedrag van de 
werknemers te veranderen 

 Slechts 1, van de 7 deelnemende bedrijven, had de 4 
pijlers doorlopen wegens tijdsgebrek 

 → Onze interventie viel samen met de invoering 
 van het nieuwe maatwerkdecreet 



Handleiding: Implementatie 

 Verdere verspreiding via VIGeZ: 

• Materialen beschikbaar op website 

• Verdere uitwerking van een gezondheidsbeleid mogelijk 
via externe diensten of de bestaande opleidingen van 
VIGeZ 

  → De handleiding is een eerste aanzet voor de 
  uitwerking van een gezondheidsbeleid 

 

 



 

Vorming veerkracht 
Op weg naar een goed gevoel 



Vorming veerkracht 

 Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een interventie 
om de veerkracht te verhogen van de doelgroepwerknemers 

 

 
- Ontwikkeling 

- Evaluatie 

- Implementatie  

 

 

 



Vorming veerkracht: Ontwikkeling 

Basis: De goed-gevoel-stoel van VIGeZ en CEDES 

 

Wat? Methodiek om in groep te werken aan geestelijke 
gezondheid (versterken veerkracht) via twee praatsessies (2 
halve dagen) 

 Doel bestaande interventie = doel aangepaste interventie 

  Mentale gezondheid (veerkracht) bevorderen 

 

 Doelgroep bestaande interventie ≠ doelgroep aangepaste 
interventie 

Mensen in kansarmoede (verenigingen waar armen het woord nemen) 

Doelgroepwerknemers (sociale en beschutte werkplaatsen) 

 



Vorming veerkracht: Ontwikkeling 

 Kernelementen bestaande interventie behouden: 

– Werken rond draaglast en draagkracht 

– Opstellen en uitvoeren van goed-gevoel-acties 

– De 4 protectieve factoren voor geestelijke gezondheid 
 

 Concrete aanpassingen op basis van vooronderzoek 

– Werkcontext i.p.v. privécontext (problemen op werk + acties werk) 

– 2 sessies i.p.v. 3 (inhoudelijk + praktisch binnen werkcontext) 

– Individuele doelen i.p.v. groepsdoelen (opvolging via POP  
      + eigen-effectivitieit) 

 

 



Vorming veerkracht: Ontwikkeling 

 Inhoud van de interventie 

Doel: in groep werken aan geestelijke gezondheid 

Opbouw: 2 sessies 

– Sessie 1 
 Draaglast (rugzak):  

Doel: zicht op moeilijkheden + herkennen in levensverhalen 

 Draagkracht (tekstballonnen met 4 kleuren) 

Doel: nagaan welke copingstrategieën al toegepast worden 

– Sessie 2 
 Goed-gevoel-acties 

Doel: draagkracht vergroten d.m.v. individuele acties 

 



Vorming veerkracht: Ontwikkeling 

 Inhoud van de interventie 

Centrale gedachte: 

– Draaglast = risicofactoren 

– Draagkracht = protectieve of beschermende factoren 
→ Focus op beschermende factoren (gezondheidspromotie) 

→ Empowerment 

→ Rode draad: 4 protectieve factoren weergegeven via stoel: 

 Hulp en steun zoeken 

 Jezelf beschermen 

 Jezelf goed doen 

 Jezelf graag zien 

 

→ Materialen: Inspiratiecafé NM 

 



 

 

Materialen 

 

→ 3 opdrachten 



Materialen 

Materialen: Draaglast 



Materialen: Draagkracht 



Tekstballonnen: hulp en steun zoeken 
 



Tekstballonnen: jezelf beschermen 
 



Tekstballonnen: jezelf goed doen 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstballonnen: jezelf graag zien 
 



Actieplan 



Acties: hulp en steun zoeken 



Acties: jezelf beschermen 



Acties: jezelf goed doen 



Acties: jezelf graag zien 



Materialen: conclusie 

 Opvolging Goed-gevoel-acties: POP 

 

 Verdere toelichting: Inspiratiecafé NM 



Vorming veerkracht: Evaluatie 

 

 
Quasi-

experiment 

Interventie Pre-test Sessie 1 Sessie 2 
Post 1 

Na 1 maand 

 
Post 2 

Na 4 maanden 

 

Controle Pre-test 
Post 1 

Na 1 maand 

 
Post 2 

Na 4 maanden 

 

Vragenbatterij 

Vragenbatterij 

Vragenbatterij 

Vragenbatterij + Opvolging acties Procesevaluatie 

 Effectevaluatie 
 

 

 

 



Vorming veerkracht: Evaluatie 

 Effectevaluatie 

– Vragenbatterij:  
 Gezondheidsprobleem  

- Veerkracht (screeningsvragenlijst mentale gezondheid) 

 Het vermogen om te herstellen van tegenslagen 

- Empowerment (Alternatieve QOL vragenlijst) 

Groeien in je eigen kracht/ zelf actie ondernemen 

 Quality of life (EQ-5D-5L)  

 Mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn of ongemak, angst of depressie en 

 levenstevredenheid 

 Palliatief gedrag (Portzky’s Palliatieve Palletschaal of P3) 

 Positief en negatief palliatief gedrag 

 Determinanten 

 Attitude, eigen-effectiviteit en gepercipieerde sociale invloed m.b.t. de  

 4 protectieve factoren (hulp en steun, jezelf beschermen, jezelf goed doen en jezelf graag zien) 

 

 

 

 



Vorming veerkracht: Effectevaluatie 

 Significante interventie -effecten op korte termijn (na 1 maand) 
 

 

Variabele Interventiegroep 
Gemiddelde ± SD 

Controlegroep 
Gemiddelde ± SD 

 

F 
Tijd*Groep 

Gepercipieerde 
sociale invloed 
     Pre-meting 
     Na 1 maand 

3.73±0.55 
3.96±0.62 
 

3.73±0.60 
3.77±0.63 
 

3.824* 

Piekeren 
(veerkracht) 
     Pre-meting 
     Na 1 maand 

2.69±1.11 
2.91±1.09 
 

2.94±0.95 
2.82±1.01 
 

3.670* 

Destructieve 
activiteiten  
     Pre-meting 
     Na 1 maand 

0.70±0.28 
0.64±0.29 
 

0.72±0.28 
0.72±0.23 
 

2.922* 

Suïcide 
     Pre-meting 
     Na 1 maand 

0.51±0.64 
0.34±0.43 
 

0.30±0.52 
0.28±0.49 
 

3.872* 
SD standard deviation 

**p<0.05; *0.10<p>0.05 



Variabele Interventiegroep 
Gemiddelde ± SD 

Controlegroep 
Gemiddelde ± SD 

 

F 
Tijd*Groep 

Piekeren 
(veerkracht) 
     Pre-meting 
     Na 1 maand 

2.68±1.14 
2.80±1.17 
 

2.89±0.98 
2.62±0.95 
 

0.019** 

Quality of life 
     Pre-meting 
     Na 1 maand 

0.78±0.17 
0.87±0.14 
 

0.82±0.13 
0.85±0.16 
 

6.708** 

 Significante interventie -effecten op lange termijn (na 4 maanden) 
 

 

SD standard deviation 

**p<0.05; *0.10<p>0.05 

Vorming veerkracht: Effectevaluatie 



 Conclusie 

• Effecten korte termijn (na 1 maand):  
 Gepercipieerde sociale invloed, piekeren, destructieve activiteiten en 

suïcide 

• Effecten lange termijn (na 4 maanden): 
 Piekeren en quality of life 

 

→ Voldoende opvolging en ondersteuning nodig om de effecten 
te behouden op lange termijn (Cfr. opvolgmap) 

Vorming veerkracht: Effectevaluatie 



Vorming veerkracht: Evaluatie 

 Procesevaluatie  

– Vragenlijst:  
 Vragen m.b.t. sessie 1 (draagkracht  en draaglast) 

 Vragen m.b.t. sessie 2 (goed-gevoel-acties) 

 Algemene vragen (sessie 1 en sessie 2) 

 

 



Vorming veerkracht: Evaluatie 

 Procesevaluatie 

 

 
 

 

Tabel 5: Overzicht steekproef naar tevredenheid sessie 1 

Variabele Percentage 

Helemaal 
akkoord 

Beetje 
akkoord 

Weet niet Beetje niet 
akkoord 

Helemaal niet 
akkoord 

Plaat draaglast 
zinvol 

74 21 4 0 1 

Zicht op eigen 
draaglast 

60 29 9 1 1 

Plaat 
draagkracht 
zinvol 

79 16 4 1 0 

Zicht op eigen 
draagkracht 

71 20 7 1 1 



Vorming veerkracht: Evaluatie 

Tabel 6: Overzicht steekproef naar tevredenheid sessie 2 

Variabele Percentage 

Helemaal 
akkoord 

Beetje 
akkoord 

Weet niet Beetje niet 
akkoord 

Helemaal niet 
akkoord 

Keuzeborden 
acties zinvol 

88 9 1 0 1 

Vier kleuren 
begrijpen 

88 12 0 0 0 

Keuzeborden 
acties goede 
ideeën voor 
mijn leven 

70 24 1 1 4 

Zin om acties 
uit te voeren 

58 30 7 0 5 



Vorming veerkracht: Evaluatie 

Tabel 7: Overzicht steekproef naar tevredenheid sessie 1 en 2 

Variabele Percentage 

Helemaal 
akkoord 

Beetje 
akkoord 

Weet niet Beetje niet 
akkoord 

Helemaal niet 
akkoord 

Praatsessies 
hebben goed 
gedaan 

71 18 10 0 0 

Begrepen 
voelen door 
begeleiders 

82 12 5 1 0 

Duidelijke 
uitleg door 
begeleiders 

99 1 0 0 0 

Goed voelen in 
groep 

83 16 1 0 0 



Vorming veerkracht: Evaluatie 

Tabel 8: Overzicht steekproef naar tevredenheid aantal sessies 

Variabele Percentage 

Te lang Ideaal Te kort 

Ik vond het aantal 
sessies 

5 73 21 

→ De interventie werd positief onthaald 



Actieplan: opvolging 

 Werknemer: zelfevaluatie via actieplan 

 Interventie: opvolging via post-metingen 

 Bedrijf: integratie binnen POP + opvolgmap (3 fasen) 

 1) Selecteren van doelen:  

  Keuzeborden 

 2) Actief nastreven van doelen:  
  Individuele vervolgopdrachten per kleur 

 3) Bereiken, behouden en loslaten van doelen:  

  Self-monitoring  via actieplan + opvolgingsdocument 



Vorming veerkracht: Implementatie 

 Verdere verspreiding via VIGeZ:  

 Materialen beschikbaar op website 

 

 - Screeningsinstrument + handleiding voor 
 gebruik 

 - Handleiding gezondheidspromotie 

 - Materialen Vorming veerkracht + handleiding 
 voor gebruik + opvolgmap (integratie binnen POP) 

 



Contactgegevens 

 Jasmine Mommen 

 Onderzoeksgroep Gezondheidspromotie 

 Universiteit Gent 

Jasmine.Mommen@UGent.be 
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