
 

Praat erover met de emotiemuur 

Wat is het doel? 

Dankzij de emotiemuur wordt praten over gevoelens onder de aandacht gebracht. Mensen 

kunnen één van de 15 verschillende gevoelsbuttons kiezen en opspelden. Zo’n button 

moedigt aan om in dialoog te gaan met elkaar. Vaak durven we niet te spreken over onze 

minder aangename gevoelens en zeggen we al snel dat alles goed gaat. Dankzij het 

verscheiden aanbod zijn er buttons voor zowel aangename als minder aangename gevoelens 

wordt het stigma rond praten over moeilijkere gevoelens verminderd.  

Volgende buttons zijn beschikbaar: Boos, gestrest, bang, triest, content, ambetant, verliefd, 

hoopvol, enthousiast, moe, verward, dankbaar, trots, zen en bezorgd. 

 

Hoe kan je de gevoelsbuttons gebruiken? 

Logo Antwerpen biedt kant-en-klare pakketten met 

banners en buttons om een stand op te bouwen rond de 

emotiemuur. De buttons kunnen op de stand worden 

aangeboden in de bokalen of kunnen op een piepschuim 

plaat worden bevestigd zodat er een heuse emotiemuur 

ontstaat. Het publiek kan vervolgens een button nemen uit 

één van de bokalen of van de muur nemen. 

Dankzij de kleurrijke banners en buttons zal de stand 

ongetwijfeld een echt publiekstrekker zijn! 

 

 

Succesfactoren 

Om het meeste uit je stand te halen geven we je een aantal tips.  

• Voorzie begeleiding bij de stand. Het helpt als iemand voorbijgangers kan aanspreken 

en uitnodigen om een button op te spelden 

o Je hoeft geen hulpverlener te zijn om bij de gevoelsbuttons te staan. Praten 

over gevoelens kunnen we allemaal leren. Een open, onbevooroordeelde 

houding volstaat. 

• Ga de dialoog aan met de voorbijgangers 

o ‘Vind je het moeilijk om een button te kiezen?’ 

o ‘Wat maakt dat je voor deze button kiest?’ 

 



 

• Leg het doel van de actie uit. 

o ‘Door op te spelden hoe je je voelt willen we spreken over gevoelens 

vergemakkelijken.’ 

• Vermeld telkens de campagne ‘Fit in je hoofd’ of ‘NokNok’ mee. 

o Moedig de voorbijganger aan om thuis eens naar de websites te surfen. 

o Geef een gratis brochure van ‘Fit in je hoofd’ of postkaart van ‘NokNok’ mee. 

o Laat de websites zien op een tablet. 

• Spelt zelf eerlijk op hoe je je voelt. Zit je zelf niet lekker in je val? Weer er eerlijk over, 

hierdoor ben je al meteen een voorbeeld voor de bezoekers van de stand. 

 

Wie kan aan de slag?  

Lokale besturen kunnen de stand 

plaatsen op de markt, openbare 

plaatsen, zwembad, gemeentehuis, 

festivals, opendeurdagen, bib, … 

Ook in scholen, bij zorgpartners en 

in bedrijven is dit een heel toffe 

actie! 

 

Praktisch 

Bij Logo Antwerpen is een kant-en-klaar pakket uit te lenen. Dit bestaat uit twee roll-up 

banners en 15 gevulde bokalen met buttons (één type button per bokaal). De waarborg is 

€250 voor het hele pakket. De buttons kosten €0.10 per stuk. Wanneer je de materialen 

terugbrengt worden enkel de gebruikte buttons aangerekend, dit wordt verrekend met de 

waarborg. 

Materialen over geestelijke gezondheid om te verspreiden bij je stand zijn gratis te bestellen 

via de webshop 


