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▸We leveren het volgende aan rond verschillende thema’s:

• Strategieën

• Advies en begeleiding

• Opleidingen

• Methodieken (kant-en-klare pakketten)

▸We willen een BREED PUBLIEK bereiken.

• Gezondheidsprofessionals, beleidmakers, bedrijven

• Algemeen publiek

▸TOEGANKELIJKE manier advies geven.

Expertisecentrum voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie



Doelstellingen
Op het einde van deze workshop…

… ontdekte ik het belang van mentaal welbevinden en veerkracht op de werkvloer

… weet ik uit welke onderdelen een geestelijk gezondheidsbeleid op het werk 
bestaat

… maakte ik kennis met methodieken en tools om geestelijke gezondheid op 
het werk te bevorderen

… heb ik zin om aan veerkracht en mentaal welbevinden te werken op de 
werkvloer



Geestelijke gezondheidsbevordering?



▸Versterken van de geestelijke gezondheid

▸Preventief

▸Positieve psychologie

Geestelijke gezondheidsbevordering (GGB)



Keyes (2002)

Geestelijke gezondheidsbevordering



▸Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag 

en daar zelfs sterker uit te komen. 

Veerkracht



www.fitinjehoofd.be

Veerkracht



Geestelijke gezondheidsbevordering 
op het werk?



GGB op het werk, waarom?

▸Maatschappelijke uitdagingen

 Mentale gezondheid van de 

werknemers staat onder druk 

▸Kosten voor werkgever en 

maatschappij

 Economische impact is 

onderschatting van maatschappelijke  

impact



GGB op het werk, waarom?

▸ Bevraging werkgevers in sociale economie (n=130) 

• 61,5% werkt al rond mentale gezondheid

• 53,8% vindt dat er nog activiteiten ontwikkeld zouden moeten worden 

rond mentale gezondheid

• 24% zal (zeer) waarschijnlijk het komende jaar hieraan werken

▸ Bevraging doelgroepmedewerkers (n=15)

• Gaven allen aan dat goede GG kan bijdragen tot goede gezondheid

Respondent 5: “Ze zeggen altijd, het zit in het hoofd van de mens. Als je denkt: ik 

ben ziek, ik ben ziek, ik ben ziek, ….”

Haalbaarheidsstudie StEIGERs (Ugent, 2014)



GGB op het werk, waarom?

▸Goed werkvermogen en veerkracht als tegengewicht voor de 

maatschappelijke uitdagingen

▸Gezondheid als fundament van een goed werkvermogen

▸Geestelijke gezondheid is deel van algemene gezondheid

▸Preventief – beschermende factoren

(Labonte, 1993)





Geestelijk gezondheidsbeleid op het werk?



(Geestelijk) gezondheidsbeleid

▸ Stappenplan & tools

• Draagvlak

• Organiseren en communiceren

• Noden en behoeften in kaart brengen

• Actieplan opstellen

• Actieplan uitvoeren

• Evalueren

• Aanpassen en verankeren

www.gezondwerken.be



Methodieken en acties?



Goed-Gevoel-Stoel 
Sociale Economie

Geestelijke gezondheidsbevordering

(GGB) bij maatschappelijk kwetsbare mensen 

(zonder ernstige psychische klachten) in de sociale 

economie

d.m.v. het versterken van 

veerkracht

Mensen die het moeilijk hebben sterker maken 

(empowerment), samen zoeken naar manieren om 

een goed gevoel langer te kunnen vasthouden



• Je verdient alle 
hulp en steun

• Je hebt het recht 
om jezelf te 
beschermen

• Je mag jezelf 
goed doen

• Je mag jezelf 
graag zien

1. Vind jezelf ok

2. Praat erover

3. Beweeg

4. Probeer iets nieuws

5. Reken op vrienden

6. Durf nee zeggen

7. Ga ervoor

8. Durf hulp vragen

9. Gun jezelf rust

10.Hou je hoofd boven 

water Vormgeving en communicatie 
op maat

Methodiek 



▸Twee sessies (4 uur) op twee dagen
• Sessie 1 – Draaglast en draagkracht

• Sessie 2 – Goed-Gevoel-acties 

▸Eén week tussen de sessies 

▸6-10 deelnemers

▸Ideaal: twee begeleiders

▸Opvolging
• Persoonlijk OntwikkelingsPlan

• Opvolgmap

◦ Na één maand

◦ Na vier maand 

◦ Fit in je Hoofd

Methodiek



Train-de-trainer
www.gezondleven.be/opleidingen/de-goed-gevoel-stoel-een-stevig-zitje





Veerkracht in teams

➢Beschermende factoren van een team

➢Groepsmethodiek

▪Drie of vier sessies – 90 min.

▪ Eén boostersessie

▪ Externe trainer

➢Piloottest





gezondleven.be

Vragen nu of later?
Kim Van Den Berge

Kim.vandenberge@gezondleven.be

02 422 49 50


