
INSPIRATIECAFÉ 
Hoe ga je aan de slag op groepsniveau?  

met Fit in je hoofd Carrousel 
 

Praktische studiedag 14.01.2016  
Hoe vergroot je de Veerkracht van je medewerkers? 

voor bedrijven uit de sociale economie 



Agenda: 3 delen 

1. Introductie Vlaamse projecten Geestelijke  
GezondheidsBevordering (GGB) &  
mogelijke methodieken: Fit in je Hoofd (FijH)&  
Fit in je Hoofd Carrousel. 
Katharina Mertens coach begeleider  

2. Hoe toepassen op de werkvloer?  
Piloot-FijH-Carrousel tewerkstellingsproject. 
Joke Cornelis Vzw pluspunt 

3. Praktijkervaringen: Goed Gevoel Stoel. 
Kris Raemdonck CAW Brussel 
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Agenda deel 1 

• Geestelijke GezondheidsBevordering (GGB) & 
Vlaamse projecten  

• Fit in je hoofd (FijH), goed in je vel:  
doelgroepen & 10 tips 

• Fit in je hoofd Carrousel: wat, doelstelling, 
opbouw, in sociale economie  

• Logo: wie, waar, opdracht, samenwerking 
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GEZONDHEID 

Lichamelijk Welzijn 

Sociaal Welzijn Geestelijk Welzijn 
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Realisatie Vlaamse 
gezondheidsdoelstellingen  

Opdracht Lokaal GezondheidsOverleg (Logo) 
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Beweging 

Milieu en gezondheid 

Geestelijke gezondheid 

Valpreventie 

Gezonde voeding 

Kankeropsporing 

Tabak-, alcohol- en drugpreventie 

Vaccinatie 

Vlaams Actieplan 
Suïcidepreventie  
In 2020, 20% minder 

zelfdodingen  

dan in 2000 



Vlaamse projecten Geestelijke 
GezondheidsBevordering (GGB) 

Fit in je Hoofd, goed in je vel (nu 16+)   
10 positieve stappen naar: 

beter mentaal evenwicht en 
bescherming geestelijke gezondheid 

Workshop & www.fitinjehoofd.be met 
Zelftest en veel meer  

- 4 Knaltips 

veerkracht & welbevinden versterken  
www.noknok.be  

 

één basissessie 
 + 5 sessies (optionele)  

stevig op z’n poten 4 gedachten: 
1. hulp en steun zoeken, 
2. jezelf beschermen, 
3. jezelf goed doen, 
4. jezelf graag zien 

Inspiratiecafé  groep Katharina Mertens i.o.v. Logo Zenneland ©2016 

http://www.fitinjehoofd.be/
http://www.noknok.be/


www.fitinjehoofd.be 
10 Stappen 

Vind jezelf oké Praat erover Beweeg Probeer iets  
nieuws uit 

Reken op  
vrienden 

Durf nee  
te zeggen 

Ga ervoor Durf hulp 
te vragen 

Gun jezelf rust Hou je hoofd 
boven water 



FIT IN JE HOOFD campagne  
 ‘kapstok’ Fit in je Hoofd Carrousel 

Meestal  
• ingericht door lokale besturen mmv Logo  
• voor ganse bevolking 
• aanpassing mogelijk voor specifieke doelgroepen 

op langere termijn:  bevorderen veerkracht  
& vermogen tot zelfzorg 
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Combinatie van: 
• educatieve en sociale activiteiten: lezing, film, toneel, 

wandeling, groepssessie(s)… 
• organisatoren, ook plaatselijke verenigingen e.a. 
• mix van doelgroepen 
                     Onder één vlag  

 



FijH Carrousel: zowel boodschap 
  activiteiten als tips STRUCTUREEL 

  ZICHTBAAR en HERKENBAAR   
vb. programmaboekje Affligem 
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Fit in je Hoofd Carrousel 

10 tips naar positief welbevinden  

• Inpassen in wat bestaat  
• Aanbieden van nieuwe initiatieven 

• Carrousel vervolgverhaal  
 meer structurele aanpak 
 mogelijkheid om op maat te werken 
 mogelijkheid om iets op te bouwen 

 

 

• Gevarieerd combineren met 
andere thema’s 

 

Inspiratiecafé  groep Katharina Mertens i.o.v. Logo Zenneland ©2016 



Fit in je Hoofd Carrousel:  
mogelijke INITIATIEVEN  
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praat erover  –      vind jezelf ok  –   probeer eens 
 iets nieuws 



DOEL =  integratie zowel horizontaal & verticaal van: 

- leefwereld medewerkers uit kansengroepen  
- beleidsmakers en begeleiders 
 

Rekening houden met 
– context van tewerkstelling 
– noden verschillende doelgroepen 
 

Risicofactoren GG in de sociale economie 
 

 gevoelens van machteloosheid en schuld, eenzaamheid, angsten, depressies, 
wantrouwen, gebrek aan zelfvertrouwen, onaangepast gedrag (geweld, diefstal,…) 

 verslavingsproblematiek 
 sociale uitsluiting  
 schulden… 

 

Fit in je Hoofd Carrousel  
in de sociale economie 
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Meer over de toepassing en praktijkervaring… even geduld…  



Deze mensen ervaren veel drempels:   
maatschappelijk en psychologisch vbn 

Fit in je Hoofd Carrousel  
in de sociale economie 
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 RUIS bij communicatie en informatie 
 vraagt zeer VEEL ENERGIE en BEZWAART vb. schaamtegevoel ‘weer eens hulp nodig’ 
 NIET KUNNEN is verschillend van niet willen. Want mensen in armoede:  

kunnen moeilijker abstract denken & hebben meer tijd nodig 
 

ze leveren veel MEER INSPANNINGEN om een gelijk resultaat te behalen 
 

‘Schaarste’ vermindert mentale “bandbreedte” waardoor omgaan met schaarste  

  héél veel denkvermogen op slokt 
  maakt emotioneel vatbaarder voor verleidingen 
  zorgt voor tunnelvisie en tast de wilskracht aan 
  zorgt voor andere denkpatronen, wat leidt tot ander gedrag  
Bij armoede   alert en efficiënt gericht op voldoen primaire levensbehoeften 
  KT-termijn denken !!!   

 

dit gebeurt (on)bewust op ALLE momenten 
 



Logo  
Lokaal gezondheidsoverleg  

15 Logo’s in Vlaanderen 
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Logo samenwerking 

Logo’s zijn de REGIONALE verspreiders 

PARTNER-organisaties 
 Deskundigen vb.   

ViGeZ Vlaams Instituut voor 

Gezondheidspromotie en Ziektepreventie 

VLESP Vlaams Expertisecentrum 

Suïcidepreventie 

Organisaties met 
TERREINWERKING 

vb. CAW, OCMW, 
wijkgezondheidscentrum, 

vereniging waar armen het 
woord nemen, 
inloopcentra… 
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Interesse? Contacteer 
 

 

 

 
 
 Logo Zenneland  

Kerkpleinweg 4 
1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek) 

02 582 75 91 
www.logozenneland.be  

Logo Oost-Brabant vzw 
Kloosterweg 9  
3020 Herent 

016 89 06 05 of 016 46 49 70 
www.logo-oostbrabant.be 
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http://www.logozenneland.be/
http://www.logo-oostbrabant.be/
http://www.logo-oostbrabant.be/
http://www.logo-oostbrabant.be/


Mijn contactgegevens 

 
 

Freelance Trainer Coach 

053 84 00 27 -   0496 51 15 16    
katharina@coachinbeweging.be 
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mailto:katharina@coachinbeweging.be


VRAGEN?  

Liefst nà de 3 presentaties  
Een korte vraag over dit deel? Stel ze gerust… 
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Dank u wel 
Bedankt voor jullie aandacht! 
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