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Tips om maatschappelijk kwetsbare personen te bereiken 

tijdens de 10 – daagse van de Geestelijke Gezondheid 

Super, je organiseert tijdens de 10 – daagse van de geestelijke gezondheid een activiteit. 

Omdat we samen willen werken aan onze veerkracht is het belangrijk dat ook de meest 

kwetsbaren zich welkom voelen op je activiteit, het gaat dan niet alleen over mensen in 

armoede, of met een fysieke beperking, maar ook anderstaligen, mensen met een psychische 

kwetsbaarheid, enzovoort. Zorg ervoor dat je activiteit openstaat voor iedereen.  

Dat vraagt soms wat extra inspanning in de organisatie. We zetten je graag op weg!  

Bekendmaken van je activiteit 

- Digitale bekendmaking is een goed idee, maar zorg ook voor communicatie op 

papier. 

- Verspreid je communicatie op plaatsen waar veel mensen komen; huisartsen, 

apothekers, buurthuizen, verenigingen,...  

- Een persoonlijke uitnodiging verlaagt de drempel. Je kan dus promotie voeren via 

verenigingen, dienstencentra, buurthuizen waar mond-aan-mondreclame zijn werk 

doet.  

Voorspelbaarheid  

- Vermijd verrassingen of onduidelijkheden in je programma. Voor sommigen is 

onzekerheid de grootste drempel om deel te nemen aan je activiteit. Laat zien wat 

een deelnemer kan verwachten.  

- Geef duidelijk aan voor wie je aanbod bedoeld is (vb. volwassenen, gezinnen, 

mannen, kleuters en hun grootouders).  

- Maak inhoudelijke sessies niet te lang en vermeld het einduur. Voeg bij een 

avondactiviteit toe welk openbaar vervoer op deze tijd nog beschikbaar is.  

- Een groepsgesprek, lezing of toneelstuk? Duid het taalniveau aan.  

- Bezorg de ingeschreven deelnemers een herinneringsmail of –sms: herhaal de 

praktische info zoals begin- en einduren, locatie, vervoer, wie ze kunnen 

verwittigen bij afwezigheid, waar ze naar binnen moeten gaan, wie de ontvangst 

zal verzorgen ...  

- Bij een online sessie kan je een nummer opgeven waar mensen naar kunnen smsen 

als er iets niet lukt, en kunnen ze live opgebeld worden.  
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Toegankelijkheid 

Een belangrijke basisvoorwaarde is dat mensen weten dat de activiteit doorgaat, en er 

fysiek kunnen geraken.  

- Zorg voor een bereikbare locatie, met openbaar vervoer of met voldoende 

parkeermogelijkheid. Communiceer ook over de vervoersmogelijkheden.  

- Neem in je aanbod genoeg activiteiten op die overdag doorgaan. De avonduren 

kunnen sommige mensen afschrikken, zeker als het stilaan vroeger donker wordt.  

- Is het mogelijk om aanbod gratis te maken? Zeker doen! 

 

Een warm welkom voor iedereen  

Door iedereen gewaardeerd, maar essentieel als je niet helemaal op je gemak bent. Zorg 

dat iedereen zich thuis kan voelen - ook als dit de eerste keer is - op jouw activiteit. 

Live activiteit 

- Zorg voor duidelijke wegwijzers, zodat niemand moet staan twijfelen voor de deur.  

- Voorzie een hartelijk onthaal door een duidelijk aanspreekpunt. Je kan ook 

vrijwilligers uit een lokale werking uitnodigen om deelnemers te ontvangen tijdens 

de activiteit: een bekend gezicht doet wonderen.  

- 'Soigneer' je deelnemers: een tasje koffie, genoeg stoelen, een gezellige ruimte, zo 

maak je duidelijk dat je je deelnemers waardeert. 

- Wees aanspreekbaar. Zorg dat je zowel voor, tijdens als na de sessie beschikbaar 

bent voor mensen die hun verhaal nog willen delen.   

Online activiteit 

- Zorg dat mensen zich al een half uur vroeger kunnen inloggen.  

- Leg uit hoe het programma werkt: waar kan je vragen stellen, hoe zet ik mijn 

camera/microfoon op/... 

- Stel jezelf aan het begin van de sessie voor 

- Geef aan waar en hoe mensen vragen kunnen stellen 

- Eventueel kan je zelfs een bericht plaatsen waarin je meer informatie geeft:  

o Welkom bij de sessie van .. ik ben …, ik begeleid vandaag de sessie. Je kan 

via deze chat vragen stellen, deze proberen we tijdens het gesprek samen 

te vatten. Nog even geduld, we starten de sessie om … . 

 

Inhoud op maat  

- Is je activiteit inhoudelijk haalbaar voor iedereen? Verstaanbaar voor een 

slechthorende oudere, begrijpbaar voor een kortgeschoolde, toepasbaar voor een 

anderstalige nieuwkomer?  

- Hou je niet bij abstracte verhalen. Geef mensen concrete tips om meteen aan de 

slag te gaan. Indien mogelijk kan je mensen de kans geven om zelf hun verhaal te 

vertellen.  

- Voorzie eventueel een overzicht op papier om mee naar huis te nemen. Verlaag de 

drempel om vragen te stellen aan een spreker..  



Logo Antwerpen vzw – 0.478.639.768 - RPR Antwerpen, afd. Antwerpen  
 

- Waar mogelijk kan je mensen doorverwijzen naar een boeiend vervolgaanbod 

(gratis of heel goedkoop), bijvoorbeeld via een organisatie uit de buurt. Zo zijn er 

laagdrempelige praatplekken, luistercafés, buurtbabbels,… die je meer kan 

bekendmaken bij de deelnemers van je activiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen maken we er een toegankelijke 10 – daagse van de Geestelijke Gezondheid van! 

#Samenveerkrachtig 


