
 
 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

Aan de slag  

Award Veerkrachtige Gemeente 

Stel een programma samen op maat van je gemeente 



 

 

 

 

AAN DE SLAG IN DE GEMEENTE. 

Veerkracht heeft veel te maken met wat je zelf denkt, voelt en doet, maar ook je leefomgeving 

speelt een belangrijke rol. Denk aan een warme, een aantrekkelijke, een toegankelijke buurt, 

aan ontmoetingsmogelijkheden, aan beweging, ontspanning en cultuur, aan nieuwe uitdagingen.  

Binnen jullie gemeente gebeuren al heel wat initiatieven die de geestelijke gezondheid van jullie 

inwoners versterken: socioculturele activiteiten, beweegactiviteiten, buurtinitiatieven, een 

toegankelijke dienst- en zorgverlening, …   

Onder de Vlaamse slogan ‘Samen veerkrachtig’ kan je het aanbod binnen je gemeente in de 

kijker zetten samen met sensibiliserende acties of activiteiten. Door middel van de Fit in je 

Hoofd-stappen kan je de beschermende factoren voor geestelijke gezondheid benadrukken.  

Bundel daarom de krachten binnen de gemeente. Werk samen met verschillende 

beleidsdomeinen en geef als lokaal bestuur een stimulans aan de lokale verengingen en diensten 

om deel te nemen aan de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Ook kleine acties kunnen 

een waardevolle bijdrage leveren aan een geslaagde 10-daagse.  

Samenwerking betekent winst voor iedereen: 

• Je kan een gevarieerd programma uitwerken gericht naar alle inwoners. 

• Je bereikt de leden/deelnemers van de verenigingen en het reguliere aanbod. 

• Je kan samen uitzoeken hoe je de moeilijk bereikbare doelgroepen kan 

betrekken. 

• Je maakt kans op de Award 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. 

 

  



HET LOKAAL BESTUUR ALS REGISSEUR  

Werk in samenwerking met andere beleidsdomeinen en/of organisaties een gevarieerd 

programma samen rond één of meerdere Fit in je Hoofd-stappen. Als regisseur kan je zorgen 

voor samenhang en zichtbaarheid van de acties en activiteiten en kan je aanvullende 

sensibiliserende activiteiten organiseren. 

Deze 10-daagse kan klein beginnen en jaar na jaar verder opbouwen. Wil je er echt voor gaan?  

Dan kan je een werkgroep samenstellen met een aantal enthousiaste partners.  

 

 

DE AWARD VEERKRACHTIGE GEMEENTE 

De Award Veerkrachtige Gemeente zal uitgereikt worden aan de gemeente die op de meest 

originele, positieve en laagdrempelige manier veerkracht in kijker zet. De winnaar wordt beloond 

met een geldprijs van 300 euro, te investeren in een initiatief rond geestelijke 

gezondheidsbevordering. 

Je maakt extra kans op de Award als je samenwerkt met verschillende actoren, als je aandacht 

hebt om ook kwetsbare groepen te bereiken en als de Fit in je Hoofd-stappen duidelijk gelinkt 

worden aan het aanbod en de dienstverlening in je gemeente. 

Praktische info: 

• Vul het online-registratieformulier in via deze link. (Je vindt dit document ook als bijlage 

achteraan) 

• Er kan één aanvraag worden ingediend per gemeente. 

• Je kan je gemeente kandidaat stellen voor de Award tot 15 september 2017. 

• De winnaar wordt bekend gemaakt op 10 oktober, de Werelddag Geestelijke Gezondheid. 

• Materialen bestellen kan via deze link.  

 

 

WAT KAN JE VERWACHTEN VAN HET LOGO?  

• Ondersteuning om op maat van je gemeente deel te nemen aan deze Vlaamse campagne 

• In deze bundel vind je de info om deze 10-daagse voor te stellen. Hiermee kan je naar de 

seniorenraad, gezondheidsraad, jeugdraad, … of kan je partners persoonlijk aanspreken.  

• Een voorbeeldartikel voor je infokrant, nieuwsbrief, … 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0OxAxfKS8_tx5c5gWb-bkftcMyZSEJOVZbqt1crqKA8NB4A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezewxRYKrHUbCmtaVPWV_1cmhZEUZrQtQESuCk4slJCvvr3A/viewform?c=0&w=1


 

  



Beweeg  

Bewegen geeft energie, een ontspannen gevoel en vermindert stress. Het doet je ook 

stoppen met piekeren 

 

Probeer eens iets nieuws  

Door eens over het muurtje te kijken wordt je wereld groter. Je leert nieuwe mensen 

kennen en leert meer over jezelf, over wat je graag doet, over wat je goed kan, … 

 

Reken op vrienden  

Van vrienden krijg je steun, met vrienden maak je plezier, met vrienden kan je praten…   

 

Ga ervoor  

Opgaan in een activiteit doet je de tijd vergeten en geeft je het gevoel dat je echt leeft. Er 

zijn heel veel mogelijkheden om je te engageren.  

 

Gun jezelf rust  

Tijd nemen voor jezelf, ontspannende activiteiten, een goede nachtrust: onmisbaar voor je 

welbevinden en veerkracht 

 

Durf nee zeggen  

Je eigen grenzen kennen en durven opkomen voor jezelf. Nee durven zeggen als je iets niet 

kan of wil doen. Nee tegen een glaasje te veel, tegen een sigaret, tegen te veel zoetigheid. 

 

Durf hulp vragen  

Je hoeft niet alles alleen te doen, hulp durven vragen getuigt van moed. Laat ook eens voor 

jezelf zorgen, zoek een goed evenwicht tussen geven en nemen. 

 

Praat erover  

Een goede babbel doet deugd. Door over je problemen te praten krijg je er meer vat op. 

 

Vind jezelf oké  

Je mag er zijn zoals je bent. Ieder heeft zijn eigen talenten. Niemand hoeft perfect te zijn. 

 

Hou je hoofd boven water  

Verdriet hoort bij het leven, niemand ontsnapt eraan. Zoek hulp als je het niet alleen aan 

kan. 

  



AAN DE SLAG ROND VEERKRACHT IN DE VERSCHILLENDE DOMEINEN 

Sport & beweging 

 

 

 

 

 

 

• Bewegen verhoogt niet alleen je lichamelijk, maar ook je mentaal welbevinden. Zet dat 

tijdens deze 10-daagse in de kijker. 

• Organiseer een originele en laagdrempelige beweegactiviteit die openstaat voor iedereen. 

Zo geeft deze 10-daagse je de gelegenheid om je organisatie en je aanbod bekend te 

maken bij een ruimer publiek. 

• Maak mee het volledige programma van de 10-daagse van de veerkracht bekend. 

• Maak gebruik van de promotiematerialen en de inspiratielijst met acties en activiteiten. 

 

 

 

 

 

  

• Sportverenigingen 

• Sportdienst 

• Sportraad 

• Jeugddienst, jeugdverenigingen, … 

• Dienstencentrum, ouderenverenigingen, … 

• Naschoolse opvang 

• … 

 

TIP  

 

• Een gezellige drink na de beweegactiviteit 

• Een ontspannende groene wandeling met de natuurvereniging 

• Een complimentenactie in je sportvereniging 

• Door middel van de bonnenkaartjes elkaar trakteren op een nieuwe ervaring 

• Ontspanningsoefeningen 

• Een Fit in je Hoofd-wandeling 

• Initiatielessen 

• Een buur of vriend meenemen naar een beweegactiviteit 



Cultuur & vrije tijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cultuur- en vrijetijdsactiviteiten bieden ontspanning, sociaal contact en persoonlijke 

ontwikkeling en verbreden je wereld door nieuwe dingen te leren. 

• Organiseer een originele en laagdrempelige activiteit die openstaat voor iedereen. Zo 

geeft deze 10-daagse je de gelegenheid om je organisatie en je aanbod bekend te maken 

bij een ruimer publiek. 

• Maak het volledige programma van de 10-daagse van de veerkracht mee bekend bij je 

leden/deelnemers. 

• Maak gebruik van de promotiematerialen en de inspiratielijst met acties en activiteiten. 

 

  

• Cultuurdienst  

• Cultuurraad, seniorenraad, jeugdraad, of andere adviesraad  

• Cultureel centrum  

• Socioculturele verenigingen  

• Jeugdhuis, Jeugdverenigingen  

• Bibliotheek 

• Natuurverenigingen 

• Dienstencentra 

• Verenigingen waar mensen in armoede samen komen 

• Buurthuis 

• Zelforganisaties 

• … 

 

• Een themahoek in de bib 

• Een complimentenactie in je vereniging 

• Een interactief infostandje met de 10 stappen  

• Een levende bibliotheek met verhalen en getuigenissen 

• Een toneel, theater of film met nabespreking 

• Een creatieve activiteit 

• Door middel van de bonnenkaartjes elkaar trakteren op een nieuwe ervaring 

• Aan de slag met Nok Nok in de jeugdvereniging 

• Een gedicht in de kijker 

• Een Fit-in-je-Hoofd workshop 

• De Goed-gevoel-stoel-sessies 

• Een reeks Zilverwijzersessies 

• Samen gaan wandelen of een andere sportieve activiteit 

• Infoavond over een interessant thema vb mindfullness, stress, opvoeding, … 

TIP 



Zorg & welzijn 

 

 

• Praat erover, vraag hulp, vind jezelf ok, gun jezelf rust, nee leren zeggen, … daarvoor kan 

iedereen op jullie beroep doen.  

• Maak gebruik van de Fit in je Hoofd-stappen om dit in de kijker te zetten. 

• Neem deel aan de 10-daagse van de geestelijke gezondheid om jullie aanbod en 

dienstverlening bekend te maken en mensen uit te nodigen om de stap te zetten. 

• Organiseer ter gelegenheid van deze 10-daagse een originele en laagdrempelige activiteit 

die openstaat voor iedereen. 

• Het volledige aanbod van de 10-daagse van de veerkracht kan bekend gemaakt worden bij 

cliënten, bewoners, bezoekers, … 

• Maak gebruik van de promotiematerialen en de inspiratielijst met acties en activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• OCMW 

• Apothekers 

• Huisartsen 

• Wijkgezondheidscentrum 

• Buurthuis 

• JAC 

• Thuiszorg 

• Dienstencentrum 

• Serviceflats en woonzorgcentrum 

• Begeleid zelfstandig wonen 

• Verenigingen waar mensen in armoede samen komen 

• Kind en gezin 

• CAW 

• … 

 

• Een opendeurdag 

• Een lezing of workshop 

• Een Fit in je Hoofd wandeling  

• Een verwen-dag 

• Een interactieve infostand die mensen in gesprek brengt rond één of 
meerdere Fit in je Hoofd-stappen 

• Yoga-sessie 

• Door middel van de bonnenkaartjes elkaar trakteren op een nieuwe 

ervaring 

•  

• Infosessie over stress op het werk, in het gezin, … 

 



Onderwijs 

 

 

• Om de veerkracht van de kinderen en jongeren te versterken kan je aan de slag met de 

10 Fit in je Hoofd-stappen of de 4 Nok Nok-knaltips (12 -16 jaar). 

• Betrek de ouders en/of personeel bij deze 10-daagse, zo wordt het een gedragen geheel. 

• Maak mee het volledige programma van de 10-daagse van de veerkracht bekend bij de 

leerlingen en de ouders 

• Maak gebruik van de promotiematerialen en de inspiratielijst met acties en activiteiten. 

 

 

 

 

  

 

 
 

• De 4 knaltips van Nok Nok voor de leerlingen van 12j – 16j  

• De leerlingen bedenken zelf een actie rond de 10 stappen of rond Nok Nok 

• Elk groepje kiest een stap/ knaltip en bedenkt een actie voor de eigen 
medeleerlingen. 

• Een gezellige refterdag  

• Geestje Gezond 

• Ontspannende en bewegingsactiviteiten tijdens de middagpauze 

• Een schoolgebeuren rond samen veerkrachtig met een kick- off moment en een 

afsluitmoment 

 

• Kleuterschool 

• Lager onderwijs 

• Secundair onderwijs 

• Kinderdagverblijven 

• Naschoolse opvang 

• Leerkrachten en personeel  

• Ouders 

• … 

 

 



Middenstand 

 

• Sociaal contact, ontspanning, iets nieuws proberen, je grenzen verleggen, … vormen 

incentives voor de promotie van jullie aanbod. 

• Organiseer een originele en inspirerende actie om mee deze 10-daagse in de kijker te 

zetten. 

• Tips en promotiematerialen uit onze inspiratielijst kunnen gebruikt worden.  

• Het volledige aanbod van de 10-daagse van de veerkracht kan bekend gemaakt worden. 

 

 

• Horeca 

• Winkels 

• Organisaties 

• … 

•  

•  

 



Promotiematerialen. 

Materialen bestellen kan via deze link. Je kan ons ook de bestelbon achteraan deze bundel 
bezorgen. 
 

Bonnenkaartje 

 
 

 

Met het bonnenkaartje kan je een vriend, collega, buur, … 

uitnodigen om samen iets nieuws te proberen. Iemand op een 

nieuwe ervaring trakteren, dat is verrijkend voor de gever en 

de ontvanger. Afhankelijk van de doelgroep die je wil 

bereiken, kan je hiermee verschillende Fit in je hoofd-stappen 

in beeld brengen: Probeer iets nieuws, Reken op je vrienden, 

Ga ervoor, Durf nee te zeggen, Gun jezelf rust, Praat erover, 

….   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezewxRYKrHUbCmtaVPWV_1cmhZEUZrQtQESuCk4slJCvvr3A/viewform?c=0&w=1


Complimenten-etiketten 

 
Een complimentje krijgen, maar ook het geven ervan, geeft een positief 

gevoel. 

 Met deze etiketten kunnen de verschillende Fit in je hoofd-stappen op 

een heel laagdrempelige manier in de kijker worden gezet.  

 

 
 
 
Hier zie je enkele voorbeelden:  



Interactief standje rond de 10 Fit in je hoofd-stappen 

 
Een eenvoudige vraag bij deze bordjes van de 

verschillende stappen brengt de mensen op een 

heel positieve en laagdrempelige manier in gesprek 

rond veerkracht. Door de kaartjes te verzamelen 

kom je als gemeente of als vereniging te weten wat 

er leeft bij je inwoners, deelnemers, leden, … en 

waar ze nood aan hebben.  

We voorzien 1 gratis standje voor elke gemeente 

die dit aanvraagt vóór 1 september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

muziek 

tussen de 

mensen zijn 

koken 

de natuur 

eens goed lachen 

humor 

schrijven 

koken 

organiseren 



Fit in je hoofd-folder 

In deze folder vind je info over de 10 stappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fit in je Hoofd-affiche 

 
Deze affiche promoot de publiekscampagne ‘Fit in je Hoofd’ en 
wijst mensen de weg naar de website 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fit in je hoofd-banners 

 
Er zijn 10 banners en een overzichtsbanner 
beschikbaar (gratis te ontlenen met waarborg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Award Veerkrachtige Gemeente 

Je kan het online-registratieformulier invullen via deze link of onderstaand document 

inscannen en doormailen naar lieve.cole@logoantwerpen.be 

 
 

Gemeente: 

Contactpersoon: 

Functie: 

E-mail: 

Tel: 

Omschrijf kort het programma van jullie 10-daagse. 

 

Met welke partners werken jullie samen aan deze 10-daagse? 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0OxAxfKS8_tx5c5gWb-bkftcMyZSEJOVZbqt1crqKA8NB4A/viewform?c=0&w=1
mailto:lieve.cole@logoantwerpen.be


Aandacht voor kwetsbare groepen: 

• Welke kansengroep(en) willen jullie bereiken? 

• Welke acties ga je daarvoor ondernemen? (samenwerking, communicatie, 

ondersteuning, …) 

 

Fit in je Hoofd-stappen: 

• Rond welke Fit in je hoofd-stappen gaan jullie aan de slag? 

• Beschrijf kort hoe je deze stappen in de kijker gaat zetten. 

 

 

  



BESTELBON 
 
Vul bij voorkeur het online-bestelformulier in via deze link 
 
Gratis te bestellen 

 
 
 

Tegen betaling te bestellen 

 emotiebuttons (moodbuttons): meer info op onze website 

 facturatie- en leveradres:  
 

 

 

 …….  bonnenkaartjes - max 100 per gemeente  

 …… sets complimentenetiketten - max 5 sets per gemeente 

 ……. Fit in je Hoofd-folders 

 Fit in je Hoofd-standje - 1 per gemeente beschikbaar 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezewxRYKrHUbCmtaVPWV_1cmhZEUZrQtQESuCk4slJCvvr3A/viewform?c=0&w=1
http://logoantwerpen.be/content/praat-erover-met-de-emotiemuur

