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Inspiratielijst met sprekers, workshops en trajecten 
 10 – daagse van de Geestelijke Gezondheid 2021 

1. Inhoudstafel  
 
Aanbod vanuit organisaties 
 

1. Lus VZW 

a. Samen sterk, jij en je netwerk 

b. Netwerk in kaart brengen  

2. Bond zonder naam 

a. Kracht van luisteren 

b. Samen lezen 

3. PRH  

a. Authentiek contacten leren leggen 

4. JAC 

a. Eerste hulp bij jongeren 

5. The Human Link 

a. Jezelf wapenen tegen stress 

b. Op weg met angst 

c. Depressie 

 

Aanbod vanuit individuen  
 

6. Lieve Sebreghts 

a. Veerkrachtwandeling 

7. Nele Colle 

a. Ruimte in je huis, rust in je hoofd 

8. Imboorling  

a. Waarom we 2 oren hebben en slechts een mond 

9. Better minds at work 

a. Elke Geraerts 

b. Dominique Monami 

c. Florence Pérèz 

d. …  

 

Aanbod rond Bankenacties 
 

10. Hou’thart 

11. Social Sofa 

 
Aanbod vanuit het Logo 
 

12. Geluksdriehoek 

13. Goed Gevoel stoel 

14. Nok Nok  
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2. Inspiratielijst 
 

Aanbod vanuit organisaties 

 

Lus VZW 

 

Wat?  Samen sterk, Jij en je netwerk 

Doelgroep?  Algemene bevolking 

Korte omschrijving Leven doe je samen. Een kring van mensen waar jij je goed 

bij voelt, maakt je sterker. Je deelt er je dromen, je zorgen 

en je maakt er plannen. Tijdens deze workshop staan we 

stil bij wie in jouw netwerk zit, wat je netwerk voor jou 

betekent en wat jij voor hen betekent. We onderzoeken 

samen wat sterk is en wat nog sterker kan.  
Praktische informatie Zowel live als online, voorkeur voor een live workshop 

          Live: maximaal 12 deelnemers 

          Online: maximaal 8 deelnemers)  

 

Prijzen voor groepen zijn af te spreken bij 

aanvraag/reservering.  

Individuele deelnemers kunnen aansluiten op het open 

aanbod: www.lusvzw.be/ 

Contactpersoon Algemene lijn Lus:  

0497/43 59 23  

info@lusvzw.be  

Extra informatie https://www.lusvzw.be/workshops-organisaties  

 

Lus VZW 

 

Wat?  Netwerk in kaart brengen 

Doelgroep?  Hulpverleners 

Korte omschrijving We gaan een halve dag praktisch aan de slag en staan stil 

bij volgende vragen: Hoe krijg je zicht op wie er betrokken 

is in het leven van je cliënt? En hoe kan je dit netwerk 

aanspreken? Wat als je cliënt of zijn netwerk zelf dat 

helemaal niet ziet zitten? Of wat als het netwerk kwetsbaar 

is? Of uit het beeld verdwenen? Wat als er niemand meer 

betrokken lijkt? Kan je netwerken opbouwen of mensen 

(terug) betrekken in het leven van je cliënt. We reiken tools 

aan om het persoonlijk netwerk te inventariseren. 

Praktische informatie Voorkeur voor een live workshop 

http://www.lusvzw.be/
mailto:info@lusvzw.be
https://www.lusvzw.be/workshops-organisaties
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Prijzen voor groepen zijn af te spreken bij 

aanvraag/reservering.  

Contactpersoon Algemene lijn Lus:  

0497/43 59 23  

info@lusvzw.be  

Extra informatie https://www.lusvzw.be/workshops-organisaties  

 

Bond zonder naam 

 

Wat?  De kracht van luisteren 

Doelgroep?  Algemene bevolking 

Korte omschrijving 
In deze workshop leer je hoe je empathisch luisteren kan 

inzetten in je omgeving, zonder een luisterdeskundige te 

zijn. Wie echt leert luisteren, helpt mensen om voor 

zichzelf te weten te komen wat ze voelen en willen.. 

 

Praktische informatie Live workshop  

Maximaal 12 deelnemers 

 

 

Prijzen zijn af te spreken bij aanvraag/reservering ( De 

laatste keer dat we deze organiseerden was het 350 euro).   

 

Contactpersoon vorming@bzn.be 

Extra informatie https://www.bzn.be/nl/doe-mee/2221380/voor-

bedrijven/de-kracht-van-luisteren  

 

Bond zonder naam 

 

Wat?  Samen Lezen 

Doelgroep?  Algemene bevolking 

Korte omschrijving Hou je van verhalen? Vind je het fijn om gedachten en 

gevoelens te delen rond fragmenten en gedichten uit de 

wereldliteratuur? Samen Lezen is een methode 

overgewaaid uit het Verenigd Koninkrijk en is daar bekend 

als Shared Reading. Samen Lezen wil mensen met elkaar 

verbinden aan de hand van oude en nieuwe verhalen. Want 

waar kan je je leven beter spiegelen dan in de literatuur? 

Praktische informatie Live workshop  

Maximaal 12 deelnemers 

 

mailto:info@lusvzw.be
https://www.lusvzw.be/workshops-organisaties
mailto:vorming@bzn.be
https://www.bzn.be/nl/doe-mee/2221380/voor-bedrijven/de-kracht-van-luisteren
https://www.bzn.be/nl/doe-mee/2221380/voor-bedrijven/de-kracht-van-luisteren
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Prijzen zijn af te spreken bij aanvraag/reservering  

 

Contactpersoon sylvie.moors@bzn.be 

Extra informatie https://www.bzn.be/nl/event-type/112/samen-

lezen#events-overview  

  

Persoonlijkheid en Relaties – PRH 

 

Wat?  Authentiek contacten leren leggen 

Doelgroep?  Algemene bevolking 

Korte omschrijving Ervaar ook jij heel wat ontmoetingen als moeilijk of niet 

helemaal ‘echt’?  

Beelden over jezelf, beelden over de ander, zenuwen, 

onzekerheid, te hoge verwachtingen, … : het zijn 

mogelijke stoorzenders die je hinderen in je dagelijkse 

contacten en die echt ontmoeten in de weg staan. Deze 

workshop biedt je een aanzet tot anders en authentieker 

contact leggen. 

Praktische informatie Live workshop  

Maximaal 6 deelnemers 

Duurt 2 uur 

Budget 350 euro 

 

Contactpersoon Erika De Crom 

erika.dcrom@prh.be  

0479 33 23 59 

 

Extra informatie https://www.prh.be/cursus/authentiek-contact-leren-

leggen?v=organisaties 

 

JAC  

 

Wat?  Een traject voor begeleiders van jongeren 

Voorbeeld: EHBJ ANTWERPEN ( eerste hulp bij jeugdwerk) 

gesubsidieerd door de stad Antwerpen.  

Doelgroep?  Jeugdleiders, jeugdwerkers en andere eerstelijnswerkers 

(professionals of vrijwilligers) die met jongeren werken 

Korte omschrijving Begeleiders van jongeren krijgen soms vragen waar ze niet 

meteen van weten hoe ze hier best mee om kunnen gaan. 

Jongeren gaan soms door een lastige periode, worden 

gepest, hebben een moeilijke thuissituatie, relationele 

problemen, studiekeuzestress, voelen zich soms niet goed 

in hun vel,… Mensen op de 1ste lijn krijgen deze vragen 

mailto:sylvie.moors@bzn.be
https://www.bzn.be/nl/event-type/112/samen-lezen#events-overview
https://www.bzn.be/nl/event-type/112/samen-lezen#events-overview
mailto:erika.dcrom@prh.be
https://www.prh.be/cursus/authentiek-contact-leren-leggen?v=organisaties
https://www.prh.be/cursus/authentiek-contact-leren-leggen?v=organisaties
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en problemen te horen. Het is niet altijd evident om hier 

op een gepaste manier mee om te gaan. 

In een traject kan het JAC enerzijds handvaten aanbieden 

aan de eerstelijnswerkers. Wanneer ga je een gesprek aan? 

Hoe ga je een gesprek aan? Hoe ga je vertrouwelijk om 

met informatie? Wanneer met je iets melden?… We hebben 

hierbij ook aandacht voor de begeleider zelf: wat is je 

eigen bril, wat zijn jouw grenzen en hoe geef je die aan,…  

Daarnaast wordt samen gezocht naar hoe 

jongerenbegeleiders zelf of samen met de jongere indien 

nodig bij professionele hulpverlening terecht kunnen. Dit 

is immers geen makkelijke stap. Vanuit onze expertise 

kan het JAC hierin coachen. Het is dus belangrijk dat  

begeleiders de weg naar het JAC kennen en weten wat ze 

kunnen verwachten. 

Praktische informatie Dit is een traject dat i.s.m. lokale besturen vorm kan 

gegeven worden. 

Indien hiervoor interesse is, kan je best contact opnemen 

met het JAC 

Contactpersoon Natalie De Leenheer 

coördinator JAC 

0478 91 45 00 

natalie.deleenheer@cawantwerpen.be 

Extra informatie https://www.caw.be/jac/hoe-wij-helpen/preventie/ehbj-

eerste-hulp-bij-jongeren/   

 

THE HUMAN LINK 

 

Wat?  Jezelf wapenen tegen stress 

Doelgroep?  Algemene bevolking 

Korte omschrijving Loop je jezelf voorbij? Vind je het moeilijk om je leven in 

balans te houden? Slepen stressmomenten langer aan dan 

nodig? In deze cursus leer je alles over stress en hoe er 

mee om te gaan.   

Praktische informatie De cursus omvat 4 lessen van 2 uur.  

Er is een mogelijkheid om een initiatiesessie aan te 

vragen. Alle praktische afspraken zijn steeds in overleg 

met The Human Link  

Contactpersoon Greet De Ridder 

0473 51 13 54 

Greet@Thehumanlink.be  

mailto:natalie.deleenheer@cawantwerpen.be
https://www.caw.be/jac/hoe-wij-helpen/preventie/ehbj-eerste-hulp-bij-jongeren/
https://www.caw.be/jac/hoe-wij-helpen/preventie/ehbj-eerste-hulp-bij-jongeren/
mailto:Greet@Thehumanlink.be
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Extra informatie https://www.psycho-educatie.be/cursus/stress  

THE HUMAN LINK 

 

Wat?  Op weg met Angst 

Doelgroep?  Algemene bevolking 

Korte omschrijving Ben je vaak bang? Beperkt angst je vrijheid? Zit je hoofd 

soms vol rampscenario’s? In deze cursus leer je alles over 

angst en hoe je hier minder last van kan hebben.   

Praktische informatie De cursus omvat 4 lessen van 2 uur.  

Er is een mogelijkheid om een initiatiesessie aan te 

vragen. Alle praktische afspraken zijn steeds in overleg 

met The Human Link  

Contactpersoon Greet De Ridder 

0473 51 13 54 

Greet@Thehumanlink.be  

Extra informatie https://www.psycho-educatie.be/cursus/angst   

THE HUMAN LINK 

 

Wat?  Depressie 

Doelgroep?  Algemene bevolking 

Korte omschrijving Voel je je vaak somber? Kan je minder genieten? Heb je 

minder interesse in wat je vroeger leuk vond of kom je 

minder buiten? En is dit geen tijdelijk dipje maar voel je je 

al langer down? Deze cursus helpt je om depressieve 

klachten te verminderen en in de toekomst te voorkomen. 

Praktische informatie De cursus omvat 4 lessen van 2 uur.  

Er is een mogelijkheid om een initiatiesessie aan te 

vragen. Alle praktische afspraken zijn steeds in overleg 

met The Human Link  

Contactpersoon Greet De Ridder 

0473 51 13 54 

Greet@Thehumanlink.be  

Extra informatie https://www.psycho-educatie.be/cursus/depressie 

https://www.psycho-educatie.be/cursus/stress
mailto:Greet@Thehumanlink.be
https://www.psycho-educatie.be/cursus/angst
mailto:Greet@Thehumanlink.be
https://www.psycho-educatie.be/cursus/depressie
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Aanbod vanuit individuen  

 

Lieve Sebreghts 

 

Wat?  Veerkrachtwandeling 

Doelgroep?  Algemene bevolking 

Korte omschrijving Deze veerkracht Wandelingen zijn coachwandelingen in 

groep. Buiten zijn, Bewegen en bewustwording vormen de 

rode draad. 

Door te gaan wandelen stappen we van binnen naar 

buiten,  waardoor we zowel letterlijk als figuurlijk onze 

grenzen kunnen verleggen en nieuwe mogelijkheden 

krijgen. Door te bewegen krijgen we steeds andere 

indrukken en perspectieven. 

Door bewust open te staan voor onszelf en de natuur, 

maken we contact met eigen onbewuste mogelijkheden, 

die dikwijls onbekend en onbenut zijn, maar die wel in 

iedereen aanwezig zijn. 

Je leert hoe je via de natuur jezelf kan coachen naar meer 

veerkracht in je leven! 

Praktische informatie Live workshop  

Maximaal 12 deelnemers  

Wandeling duurt 2 uur 

240,00 euro per wandeling 

Contactpersoon Lieve Sebrechts 

0485 82 45 54 

info@lise-coaching.be 

Extra informatie https://www.lise-coaching.be/aanbod/veerkracht-

wandeling/  

 

Nele Colle 

 

Wat?  Workshop: “Ruimte in je huis, Rust in je hoofd” 

Doelgroep?  Algemene bevolking 

Korte omschrijving Een workshop over ontspullen, opruimen en 

organiseren en hoe dat leidt tot een eenvoudiger en 

duurzaam leven. Een een praktische workshop om bewuster 

te leven en te leren kiezen voor wat belangrijk is. 

Na deze workshop ga je naar huis met veel zin en 

praktische, duurzame tips om opnieuw rust en overzicht te 

creëren in je huis, maar ook in je hoofd. 

mailto:info@lise-coaching.be
https://www.lise-coaching.be/aanbod/veerkracht-wandeling/
https://www.lise-coaching.be/aanbod/veerkracht-wandeling/
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Praktische informatie Zowel live als online 

Minimum 10 deelnemers, maximum 50  

Duur: 2 uur 

 

Voor meer informatie neem contact op. (De laatste keer 

dat we deze workshop organiseerden was het 360,00).  

Contactpersoon Nele Colle 

0498 13 65 54 

info@nelecolle.be  

Extra informatie https://www.nelecolle.be/rust-in-je-huis-ruimte-in-je-

hoofd  

Imboorling 

 

Wat?  Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond – 

communicatie anders bekeken 

Doelgroep?  Algemene bevolking 

Korte omschrijving ‘We hebben 2 oren en slechts 1 mond’. Daar is zelfs een 

goede reden voor: om twee keer zoveel te luisteren dan te 

spreken. Want door te luisteren, sta je open voor je 

gesprekspartner. Een goede luisteraar is daarom vaak 

goud waard. Natuurlijk vervul je niet altijd de rol van 

ontvanger. Toch ga je ook als zender best optimaal in 

dialoog met de ander. Uitdrukken wat je precies bedoelt 

en assertief zijn zonder agressief over te komen is een 

hele uitdaging. Leer jezelf kennen want je krijgt een 

spiegel voorgehouden en gaat je de confrontatie aan met 

je eigen communicatiestijl 

Praktische informatie Live 

Onbeperkt aantal deelnemers 

Duur: 90 minuten of 180 minuten.  

 

Voor meer informatie neem contact op.   

Contactpersoon +32 9 278 85 11 

 info@imboorling.be  

Extra informatie https://www.imboorling.be/producties/waarom-we-2-

oren-hebben-en-slechts-1-mond 

 

Better minds at work 

 

Wat?  Lezingen van een aantal Key – note sprekers  

Doelgroep?  Algemene bevolking 

mailto:info@nelecolle.be
https://www.nelecolle.be/rust-in-je-huis-ruimte-in-je-hoofd
https://www.nelecolle.be/rust-in-je-huis-ruimte-in-je-hoofd
tel:+3292788511
mailto:info@imboorling.be
https://www.imboorling.be/producties/waarom-we-2-oren-hebben-en-slechts-1-mond
https://www.imboorling.be/producties/waarom-we-2-oren-hebben-en-slechts-1-mond
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Korte omschrijving Beter minds at work staat je graag bij om het menselijk 

potentieel in je organisatie te creëren. Daarovoor hebben 

ze verschillende keynote speakers die allemaal lezingen 

kunnen geven over hun eigen vakgebied. Denk maar aan 

Elke Geraerts (met de lezing: Hybride werken in coronatijd, 

Authentieke inteligentie, Mentaal Kapitaal, No Guts No 

Glory) of andere interessante sprekers.  

 

Praktische informatie Voor meer informatie neem contact op met Beter minds at 

work.  

Contactpersoon 03 297 32 23 

info@bettermindsatwork.com 

 

Extra informatie https://bettermindsatwork.com/inspiratie/keynote-

speakers/  

mailto:info@bettermindsatwork.com
https://bettermindsatwork.com/inspiratie/keynote-speakers/
https://bettermindsatwork.com/inspiratie/keynote-speakers/
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Aanbod rond bankenacties 

 

Hou’thart  

 

Wat?  Samen hout bewerken 

Doelgroep?  Algemene bevolking 

Korte omschrijving Als buurthuis, school, vereniging, organisatie of bedrijf 

ben je op zoek naar een groepsactiviteit waarbij de 

deelnemers letterlijk de handen uit de mouwen steken. 

Samen timmeren, verbindt de groep over taal- en 

cultuurverschillen heen. 

Jullie bepalen zelf wat er wordt gebouwd, dat kan gaan 

van zitbanken, tot moestuinbakken, van tafels tot 

vogelhuisjes. 

Elke deelnemer weet zich bekrachtigd in zijn of haar 

kunnen, 

Praktische informatie Neem voor deze workshop contact op met Hou’thart.  

Contactpersoon 0486 60 05 57 

dirk@houthart.be  

Extra informatie https://www.houthart.be/  

 

 

  

Social Sofa 

 

Wat?  Samen een bank mozaïeken 

Doelgroep?  Algemene bevolking 

Korte omschrijving Wij van Socialsofa willen de strijd tegen verkilling aangaan. 

Daarom hebben we Social Sofa ontworpen. Mozaïek samen 

een bank en je maakt vrienden voor het leven.  

Praktische informatie Neem voor deze workshop contact op met Social Sofa  

Contactpersoon +31 6 24 10 00 21 

info@socialsofa.com 

Extra informatie https://www.socialsofa.com/nl/ 

mailto:dirk@houthart.be
mailto:info@socialsofa.com
https://www.socialsofa.com/nl/
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Aanbod vanuit het Logo 

 

 

Workshop Geluk zit in een klein driehoekje 

 

Wat?  Workshop rond mentaal welbevinden  

Doelgroep?  Algemene bevolking  

Korte omschrijving Een gelukkig leven … Dat wensen we elkaar allemaal toe. 

Maar je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat 

precies? Antwoorden op die vraag vind je in de 

Geluksdriehoek.   

In de workshop ‘Geluk zit in een klein driehoekje’ leer je 

de Geluksdriehoek van dichtbij kennen: van de 

bouwblokken van geluk tot de oranje bol die ons soms uit 

balans brengt. We toveren de informatie uit de driehoek 

tot leven zodat je daarna zelf aan de slag kunt met je 

geluksgevoel. 

Praktische informatie Kan zowel live als online gegeven worden 

Online maximum 15 deelnemers, Fysiek maximaal 20.  

De workshop duurt 3 uur 

 

Een workshop is 225 euro + verplaatsingskosten.  

Contact shauny.vanstaey@logoantwerpen.be 

Extra informatie https://logoantwerpen.be/content/workshop-geluk-zit-

een-klein-driehoekje 

Goed Gevoel stoel 

 

Wat?  Sessie rond mentaal welbevinden voor kwetsbare 

doelgroepen 

Doelgroep?  Kwetsbare doelgroepen 

Korte omschrijving 1 op de 7 mensen in onze maatschappij heeft het moeilijk, 

iedere dag. Ze ervaren problemen met geld, gezondheid, 

erbij horen, werk vinden, goed wonen… De ‘Goed-gevoel-

stoel’ helpt maatschappelijk kwetsbare mensen met het 

versterken van hun mentale veerkracht. Het traject is een 

laagdrempelige manier om met lotgenoten aan een goed 

gevoel te werken en het vast te houden. ‘Goed-gevoel-

stoel’ staat symbool voor ‘Geef je goed gevoel een stevige 

stoel’ en is de verzamelnaam voor 3 bijeenkomsten. 

Praktische informatie Live 

Maximaal 12 deelnemers per groep 

mailto:shauny.vanstaey@logoantwerpen.be
https://logoantwerpen.be/content/workshop-geluk-zit-een-klein-driehoekje
https://logoantwerpen.be/content/workshop-geluk-zit-een-klein-driehoekje
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Het traject bestaat uit 3 praatsessies van ongeveer 2,5 

uur. 

Gratis voor bepaalde organisaties, waaronder organisaties 

die werken met kwetsbare doelgroepen. Heb je interesse, 

neem contact op.  

Contact shauny.vanstaey@logoantwerpen.be 

Extra informatie https://logoantwerpen.be/content/goed-gevoel-stoel-5  

Nok Nok: oppeppers voor een tienerhoofd 

 

Wat?  Sessie rond mentaal welbevinden voor kwetsbare 

doelgroepen 

Doelgroep?  Kwetsbare doelgroepen 

Korte omschrijving Hoe is het gesteld met het mentale welbevinden van 

jongeren? En wat kan je doen om hierop in te zetten? In 

deze workshop kom je meer te weten over veerkracht en 

hoe die te versterken. Met NokNok, een methodiek om 

veerkracht bij jongeren te bevorderen, ga je interactief aan 

de slag. Je krijgt tips en advies om nadien samen met 

jongeren te werken aan een beter sociaal-emotioneel 

welbevinden. 

Boek een workshop (fysiek of online) en laat je 

onderdompelen in de mentale leefwereld van jongeren. Ga 

daarna aan de slag binnen jouw organisatie en versterk de 

veerkracht van jouw jongeren. 

Praktische informatie Live en online 

Minimum 15, Maximaal 25 deelnemers 

2 uur basisvorming 

3 uur met intervisie, oefening rond online tool, theorie en 

oefening rond negatieve gedachten.  

75,00 per uur + verplaatsingskosten 

Contact shauny.vanstaey@logoantwerpen.be 

Extra informatie https://logoantwerpen.be/content/noknok-oppeppers-

voor-een-tienerhoofd-ook-online  

mailto:shauny.vanstaey@logoantwerpen.be
https://logoantwerpen.be/content/goed-gevoel-stoel-5
mailto:shauny.vanstaey@logoantwerpen.be
https://logoantwerpen.be/content/noknok-oppeppers-voor-een-tienerhoofd-ook-online
https://logoantwerpen.be/content/noknok-oppeppers-voor-een-tienerhoofd-ook-online

