
Fit in je hoofd 
VZW Pluspunt 



Pluspunt vzw 

• Sinds 1997 is vzw Pluspunt actief als werkervaringsproject. ( tot 
2015) 

• Voor werkzoekenden biedt vzw Pluspunt een werkervaring in een 
context van diversiteit en duurzaamheid, die vanuit ondersteuning 
en begeleiding talenten laat ontdekken en vaardigheden 
ontwikkelt, met het oog op een passende tewerkstelling. 

• Via een tewerkstelling van 12 maanden worden de competenties, 
vaardigheden en doelstellingen van een veertigtal werkzoekenden 
in kaart gebracht en ontwikkeld zodat ze uitgroeien tot bekwame 
en gemotiveerde werknemers. 

 



Doelgroep 
• Langdurig werklozen die een grote afstand hebben tot de 

arbeidsmarkt (2 jaar of meer). 

• Mensen met verschillende randproblematieken 

Werkvloeren 

• 2 kringwinkels 

• 1 kleerboetiek 



Proces 

• Uitleg over fit in je hoofd aan de projectleiders (algemeen 
en de 10 mogelijke stappen 

• Oplijsten van activiteiten die we nu reeds doen rond het 
algemeen welzijn van de mensen op het werk en deze 
activiteiten situeren in een van de tien stappen (dia) 

• Overlopen van activiteiten die worden aangeboden door 
Logo in het kader van Fit in je hoofd 

• Eerste brainstorm van mogelijke activiteiten in heet kader 
van fit in je hoofd (dia) 



Oplijsten van activiteiten 

Nocturne Workshop 

decoratie 
Teambuilding 

Jaarmarkt 

Samen koken 

Bezoek andere 

kringwinkel 

Bezoek 

reclyclagefabriek 

Kerstmarkt 

Kunstproject 

met een school 

Bezoek 

antiekmarkt 

“samen sterk op het werk”- “Beweeg”- “Vind je zelf ok”- “Probeer eens iets nieuw” 



Resultaat van de brainstrom 

Coördinatorspaarweek – 
Fietsherstelcursus – Fuif S&G 
day – Pluspunt lied / videoclip 
o.l.v. Stef, Robrecht en Niels – 
Ecorijden cursus – Casinodag – 
Dropping – Toneel / strip met 
Niels – Quiz’tet – bedrijfsbezoek 
– Multiculturele interesse dag 

 
Den Ommegang / Position 
Switch (Z  T  A) - Trophy 

Pintje drinken op vrijdag – 
Expeditie Pluspunt – 2daagse of 
weekend – Blind-Date-Eten-Ronde-
Asse 

Weppersdag 

Start to Fit met Nathalie en Serge – De Woesh – Cursus conflicthantering 
– Koken met Youssef en Elaheh – Kwartierke van de dag – Trivial Time – 
Mandje fruit – Anti-rook-dag – Bezoek volkstuintjes – Creatief met… - 
Anti-GSM-dag – Maquette van de winkel maken – Goed gevoel collega’s 
humordag – De Ideale Wereld Voordeelkaart – De 24 uur van de winkel – 
ZEN-cursus – Assertiviteitscursus – relaxatiecursus – Fuck the system day 
– Omgekeerde dag 



Fit in je hoofd: Concreet voorstel 
 

Teamvergadering 
Welzijn opnemen als vast agendapunt tijdens de teamvergaderingen in de winkel, 
de werkgroepen en het groot team. Nadruk op:  “vind jezelf ok” 
Positieve start van een bijeenkomst 
   
Individuele gesprekken/ evaluatiegesprekken 
Bewust omgaan met signalen en mensen telkens opnieuw uitnodigen om er “over 
te praten”.  
Actief luisteren en/of doorverwijzen naar instanties waar er over kan gepraat 
worden. 
 



Fit in je hoofd: Concreet voorstel 
 
Themaperiode 
 
 
 
 
 
Gedurende een bepaalde periode wordt gewerkt rond een bepaald thema. Dit 
thema wordt in de kijker gezet door allerlei kleine acties. 
De acties kunnen vanuit de groep komen ( talenten, interesses,…), binnen de groep 
ontwikkeld worden of extern gegeven worden. Voor de begeleiding wordt ook 
telkens een activiteit georganiseerd. 
Elke periode wordt afgesloten met een activiteit voor alle personeelsleden samen. 
Gedurende deze activiteit wordt extra aandacht gegeven aan het thema. 
Gedurende deze periode wordt ook iedereen opgeroepen om activiteiten waarvan 
zij op de hoogte zijn op een prikbord te hangen, zodat anderen “eens iets nieuws 
kunnen uitproberen”.  
 

In de winkel Voor de begeleiding 

externe  

ondersteuning 
voor allemaal 

thema 



Eerste periode15/03-15/06: “Beweeg” 
Sportuurtje 

start to fit 

Kom te voet of met de fiets vergoeding 

Fietsherstelcursus/ leer fietsen 

personeelsportactiviteit op 

vrijdagavond 

10 000 stappen of reis rond de wereld!! ( 

naar de verschillende landen waar onze 

wepper vandaag komen) 

http://www.10000stappen.be/Actiefophetw

erk/Stappencompetitie.aspx 

15 juni actieve 

teambuilding uitstap 

Beweeg 



 



koken met/door weppers 

de fruitmand 

bezoek volkstuintjes 

soepdag 

vegiedag 

fruitplukdag 

bezoek wereldwinkel: fairetrade 

... 

Blind-Date-Eten-

Ronde-Asse 

Winkelkarrenproject  

11 september : 

Multiculturele culinaire 

interesse dag  

Ga ervoor: 

gezonde voeding 

Tweede periode: 15/6-15/09: Ga voor 
“Gezonde voeding” 



  



Eerste periode15/03-15/06: “Beweeg” 
Sportuurtje 

start to fit 

Kom te voet of met de fiets vergoeding 

Fietsherstelcursus/ leer fietsen 

personeelsportactiviteit op 

vrijdagavond 

10 000 stappen of reis rond de wereld!! ( 

naar de verschillende landen waar onze 

wepper vandaag komen) 

http://www.10000stappen.be/Actiefophetw

erk/Stappencompetitie.aspx 

15 juni actieve 

teambuilding uitstap 

Beweeg 



Afbeelding met 
indeling van 
bijschrift 
Bijschrift 



Bedankt jullie voor de 
aandacht!!! 


