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Inspiratiegids
Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid
Op 10 oktober is het opnieuw de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. Met 
de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid tellen we van 1 oktober  samen af 
naar die dag. Je leest het goed, tien dagen lang. Want door het grote succes van de 
Week van de Geestelijke Gezondheid in 2016 maken we er nu van 1 tot 10 oktober 
een Tiendaagse van. 

We nodigen jullie graag uit om na te denken over straffe acties tijdens die periode. 
Nog geen flitsende ideeën? Geen nood! Deze inspiratiegids staat boordevol ideetjes 
om aan de slag te gaan.

Samen doorbreken we het taboe!

Terwijl één op de vier mensen kampt met een psychische kwets-
baarheid, zwijgt de meerderheid ... 

De Werelddag Geestelijke Gezondheid wil dit taboe doorbreken. Door een mix van 
activiteiten op te zetten kan je streven naar een positieve en correcte beeldvorming. 
Het stigma dat rust op psychische kwetsbaarheid succesvol aanpakken, betekent 
informatie verschaffen, ervaringsdeskundigen ontmoeten en je ongenoegen over 
stigmatiserende uitspraken uiten. 

Een belangrijk aandachtspunt is het besef dat iemand met een psychische pro-
blematiek niet gelijk is aan zijn ziekte. Het is een mens met passies, interesses, 
ambities en talenten. Nochtans zijn de ziektebeelden het eerste waar we aan denken 
als we praten over geestelijke gezondheid. Hierdoor dreigt de hele dimensie van 
positieve geestelijke gezondheid te verzanden. Geestelijke gezondheid is meer 
dan de afwezigheid van een klacht of stoornis: het gaat om welbevinden, om het 
verhogen van onze veerkracht en daar zetten we op in! 

En dat bij iedereen, want zo wint iedereen aan geestelijke gezondheid!

De Limburgse Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid is een initiatief van Logo Limburg vzw, met 
ondersteuning van SPIL en CGG SP. Samen werken wij aan de realisatie van de Vlaamse Preventieve 
Gezondheidsdoelstellingen. 

De Limburgse Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid past binnen het Vlaams Actieplan Suïcide-
preventie van de Vlaamse Overheid. 

http://logolimburg.be/
http://www.spil.be/
http://www.dagg-cgg.be/cms/start


L I M B U R G

Samen voor een Veerkrachtig Limburg!
We roepen alle Limburgse organisaties, bedrijven en verenigingen op om hun 
krachten te bundelen, geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken en tips te 
delen om je (nog) beter in je vel te voelen. Onder het motto Samen veerkrachtig 
brengen we naar buiten dat wij inzetten op dit levensbelangrijke thema en zo het 
verschil maken. 

Hoe kan jouw organisatie, bedrijf of vereniging meedoen? 

Heel eenvoudig! Neem een kijkje in deze inspiratiegids en kies wat jij wil doen. 
Let op: dit hoeft niet groots te zijn. Ook kleine acties leveren een grote bijdrage 
aan het sensibiliseren rond veerkracht. Kijk wat voor jouw organisatie haalbaar is. 

Laat je inspireren of kom zelf met een nog originelere actie op de proppen. Zorg 
dat er bij elke actie of activiteit een duidelijke link bestaat met veerkracht. We 
helpen je hierbij. Rode draad doorheen de campagne is Samen veerkrachtig. Laat 
deze slogan dus overal weerklinken.

Zin om mee te doen? Stuur ons jouw actie vóór 31 juli 2017 door en 
bestel meteen ook de gratis promotiematerialen. 

Ook acties die al op je programma stonden, maar hierbij aansluiten kan je door-
geven, dan zorgen wij voor extra bekendheid en worden jouw inspanningen nog 
meer beloond. Lukt het niet om in oktober een actie op te zetten? Je kan ook op 
een ander moment de suggesties en materialen gebruiken en ook dan op onze 
ondersteuning rekenen. 

In september lanceren we alvast de eventpagina samenveerkrachtig.be, gelinkt 
aan Uit in Vlaanderen, met alle veerkrachtige activiteiten die werden ingestuurd.

Wens je meer info of heb je vragen? Neem dan contact op met Logo Limburg vzw via 
logolimburg@limburg.be of 011 23 82 38. 

http://samenveerkrachtig.be/
mailto:logolimburg%40limburg.be?subject=
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In de kijker
Promotiematerialen

Maak geestelijke gezondheid zichtbaar. Zo signaleer je dat je dit thema belangrijk vindt 
en maak je het bespreekbaar. 

SAMEN VEERKRACHTIG 2017

Alle organisaties die inzetten op de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid in Limburg 
krijgen gratis1 promotiematerialen met het Samen Veerkrachtig 2017 kwaliteitslabel. 
Deze materialen bestel je via het online inschrijfformulier of kan je downloaden in de 
webshop op www.logolimburg.be. 

• Stressballen om uit te delen bij activiteiten in het kader van Samen veerkrachtig

• Pennen om uit te delen bij activiteiten in het kader van Samen veerkrachtig

• Nieuw! Post-its om uit te delen bij activiteiten in het kader van Samen veerkrachtig

• Nieuw! Postkaartjes om uit te delen bij activiteiten in het kader van Samen veerkrachtig

            

• Nieuw! Affiches om geestelijke gezondheid zichtbaar te maken

            

• E-mailbanner om aan de buitenwereld kenbaar te maken dat jij inzet op veerkracht

          

• Artikels en korte tekstjes voor in je nieuwsbrief, op je website, op je facebookpagina, ...

• Omslagfoto voor je facebookpagina

       

• Profielbadge voor je profielfoto op facebook 

1 Zolang de voorraad strekt
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmoUxK2pO3iUyZkgj8jm7T75-5YD-4jyKpZrRuHWd_0QAMSA/viewform?c=0&w=1
http://www.logolimburg.be


FIT IN JE HOOFD

Maak de website www.fitinjehoofd.be bekend in je organisatie, vereniging of bedrijf en 
help mensen hun weg te vinden naar dit innoverend online coachingsplatform. Onderzoek 
toonde al aan dat deze tool veerkracht verhoogt en helpt om te gaan met stress. Bestel 
je gratis promotiemateriaal via het inschrijfformulier. 

• Folder Fit in je hoofd

• Affiche (A3) Fit in je hoofd

• Placemats om je refter eens in een geestelijk gezond kleedje te steken 

ALLES DOORLOPEN? 
Kijk nu of je glas eerder halfvol  
of halfleeg  is.

Zeer goede veerkracht! Jij weet goed om te gaan 
met tegenslagen en veert mooi mee met het 
leven. Nog zin om aan de slag te gaan of anderen 
te inspireren? Dan is www.fitinjehoofd.be dé 
website.
Soms brengt het leven je uit evenwicht. Daar 
kun je mee aan de slag! Neem een kijkje op 
www.fitinjehoofd.be en ontdek tien tips die jouw 
veerkracht verder versterken. 

Op zoek naar hulp?
• Praat erover met vrienden of kennissen
• Ga eens langs bij je huisarts of het CAW in je buurt
• Neem contact met teleonthaal op 106
• Bel naar de zelfmoordlijn op 1813

VERSTERK JE VEERKRACHT!
Hoe veerkrachtig ben jij? Kun jij met stress om? 
Bestel een drankje, giet je glas half vol en doe de test!

FIT IN JE HOOFD, GOED IN JE VEL 
WWW.FITINJEHOOFD.BE

Natuurlijk kun je tegen een stootje. Maar 
deze tegenvaller zag je niet aankomen. 
Jij piekert je suf om een oplossing te vinden.

Jij bespreekt je zorgen met je vrienden of familie.

Praat erover
Blijf niet hangen in je eigen hoofd, maar ga tijdig 
elders ten rade. Een luisterend oor doet altijd deugd 
en wie weet heeft de ander wel een interessante kijk 
op de zaak. 

Als je terugdenkt aan de voorbije weken, 
stel je vast dat ... 
jij wekelijks dezelfde activiteiten inplant

je naast vaste afspraken, regelmatig iets nieuws pro-
beert. Geen sleur voor jou!

Probeer eens iets nieuws 
Af en toe een klein avontuur of een nieuwe uitdaging 
verrijkt en geeft energie. 

Je beste vriendin is een plaatselijk 
stijlicoon. Je buurvrouw onthoudt elke 
verjaardag.  
En jij timmert creatieve kastjes in elkaar of bakt de 
allerbeste pizza of … Iedereen zijn talenten.

En jij blinkt nergens echt in uit.

Vind jezelf oké
Je ziet vooral je gebreken, terwijl je een ander al 
waardeert om één talent. Wees niet zo streng voor 
jezelf. Niemand is perfect en iedereen heeft unieke 
talenten. 

Alles zit tegen en je ziet niet direct hoe je 
eruit kun geraken.  
Jij bent boos op jezelf: hoe komt het toch dat jij weer 
in de problemen zit.

Jij verwent jezelf even en komt op adem. 

Hou je hoofd boven water! 
Soms overkomen je zaken die je niet direct kunt op-
lossen. Wees mild voor jezelf en leg jezelf even extra 
in de watten. Ooit komen er betere tijden.   

Soms blijft het malen in je hoofd en kun je 
je gedachten niet verzetten.  
Jij geraakt maar niet af van dat rusteloze gevoel en 
ook ’s nachts kun je niet slapen.

Jij trekt even naar buiten, wandelt of loopt 
en maakt je hoofd leeg

Beweeg! 
Beweging helpt om te ontstressen en piekergedach-
ten te stoppen. Fietsen, wandelen, zwemmen, … 
Kies een activiteit die jij leuk vindt.   
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Nee zeggen vind jij … 

heel moeilijk. Je stemt graag mensen positief.

niet makkelijk. Maar je doet het wel, omdat het soms 
gewoon nodig is. 

Durf nee zeggen 
Voor jezelf opkomen is belangrijk. Als nee kan, wordt 
ja een woord waar je echt plezier aan beleeft.

Hou je hoofd boven water.

Hoeveel mensen heb je vandaag om raad 
gevraagd?
Ik los mijn problemen zelf wel op.

Meerdere, ik vraag makkelijk om raad.

Durf hulp vragen! 
Je kunt niet alles zelf. Hulp vragen is geen teken van 
zwakte, maar net het bewijs dat je jezelf kunt  
redden.   

Jij belt je vrienden … 

als je plezier wilt maken, maar ook om even te  
praten.

enkel als je je goed in je vel voelt.

Reken op vrienden
Ook als het wat minder gaat, kun je gezelschap goed 
gebruiken. Jij vindt het toch ook oké om er voor hen 
te zijn op moeilijke momenten.   

Hou je hoofd boven water.

Een bad nemen, een boek lezen, ... 
iedereen komt van iets anders tot rust.  
Jij last wekelijks een ontspanningsmoment voor 
jezelf in. 

Jij komt hier niet aan toe. Anderen hebben je nodig 
of je hebt gewoon geen tijd!

Gun jezelf rust! 
Tijd maken voor jezelf is het beste medicijn om de 
spanning niet te laten ophopen. Plan wekelijks zeker 
één activiteit in die jou goed doet. 

Wanneer heb jij je voor het laatst 
geëngageerd voor iets?
Gisteren nog! Door te helpen bij het schoolfeest of 
een compliment aan een vriend of ... 

Geen idee. 

Ga ervoor! 
Zet je in voor een ander. Als je opgaat in een activi-
teit, vergeet je je zorgen. Er zijn 1001 manieren om 
uit jezelf te breken.   

  

NOKNOK

NokNok is een campagne waarbij de website www.noknok.be centraal staat. Jongeren 
van 12 tot 16 jaar krijgen er heel wat tips en info om met een dipje om te gaan en zich 
goed te voelen. Maak de website bekend en vraag gratis promotiematerialen aan via het 
inschrijfformulier.

• Stickers NokNok

               

• Affiches NokNok

               

• Nieuw! Postkaartjes NokNok

         

OOIT AL ZO GEREAGEERD

Iedereen komt in aanraking met psychische problemen in zijn omgeving. De campagne 
Ooit al zo gereageerd? helpt om deze meer bespreekbaar te maken en er beter mee om 
te gaan. 

• Download de gratis promotiematerialen en verspreid de kaartjes en affiches.
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http://www.fitinjehoofd.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmoUxK2pO3iUyZkgj8jm7T75-5YD-4jyKpZrRuHWd_0QAMSA/viewform?c=0&w=1
http://www.noknok.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmoUxK2pO3iUyZkgj8jm7T75-5YD-4jyKpZrRuHWd_0QAMSA/viewform?c=0&w=1
http://www.ooitalzogereageerd.be/
http://www.ooitalzogereageerd.be/downloads


Infostand

Plaats veerkracht in de kijker met een infostandje bij evenementen, activiteiten of gewoon 
in de inkomhal van je organisatie. Maak hiervoor gebruik van de promotiematerialen. Je 
kunt aan je infostandje ook activiteiten koppelen.

NIEUW! GEVOELSMUUR  GEVOELSSTAND MET BUTTONS

Blij, verdrietig, bang, nerveus, kwaad, hoopvol, bezorgd, 
trots, ontspannen, tevreden, opgewonden of ???

Installeer met de Gevoelsmuur een heuse eyecatcher op een drukbezochte plaats in 
je organisatie of gemeente. Voorbijgangers kiezen een button uit een ruim pallet van 
gekleurde gevoelsbuttons die bevestigd zijn op een grote muur (bvb. een piepschuimen 
muur). Deze actie zet aan tot nadenken en praten over gevoelens. Ook mensen die 
geen button kiezen, worden ongetwijfeld geïnspireerd door het idee.

Is het opzetten van een muur geen optie? Kies er dan voor om de buttons aan te 
bieden in glazen bokalen, snoeppotten,... Ook hier zullen voorbijgangers aangetrokken 
worden door de bonte verzameling van gekleurde buttons!

      

Vraag een gratis basispakket aan via het online inschrijfformulier. Onze basisset bestaat 
uit 360 gevoelsbuttons (30 per emotie). Logo Limburg heeft voor de aankleding van 
jouw gevoelsstand vijf reeksen van 12 glazen bokalen en een banner ter beschikking. 
Deze materialen kunnen ook via het inschrijfformulier uitgeleend worden.

FIT IN JE HOOFD

De 10 stappen van Fit in je hoofd zijn de ideale rode draad voor een infostandje. Je leest 
er meer over in Bijlage 1: 10 stappen in de kijker.

• Banners van de 10 stappen om je infostand aan te kleden, kan je gratis lenen bij ons.

                    

TIPS 

• Voorzie een gadget, hapje of drankje voor elke passant, dat trekt altijd aan! De Te 
Gek –soep van Jeroen Meus leent zich hier perfect voor.

• Wees to the point! Mensen die langs je stand lopen, hebben meestal weinig tijd. 

• Wees creatief. Je kunt bijvoorbeeld een quiz of een wedstrijd organiseren. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmoUxK2pO3iUyZkgj8jm7T75-5YD-4jyKpZrRuHWd_0QAMSA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmoUxK2pO3iUyZkgj8jm7T75-5YD-4jyKpZrRuHWd_0QAMSA/viewform?c=0&w=1
http://www.sad.be/tegek/node/76
http://www.sad.be/tegek/node/76


Artikels

Wijd een rubriek in je lokaal infoblad, in je nieuwsbrief, op je website, op je facebook-
pagina, ... aan het thema veerkracht. Een artikel is een van de manieren om mensen te 
doen nadenken en praten. 

• Enkele korte voorbeeldartikeltjes rond je goed in je vel voelen vind je terug op onze 
website of kan je steeds opvragen bij Logo Limburg.

• Bezorg je medewerkers regelmatig een ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’-tip. Je zet mensen 
hiermee niet enkel op weg, je helpt ook het thema bespreekbaar te maken.

• Kondig een activiteit op facebook altijd enkele dagen op voorhand aan, dan hebben 
de mensen de kans in te schrijven en deel te nemen. 

Logo Limburg heeft alvast een facebookevenement voor de Tiendaagse 
van de Geestelijke Gezondheid aangemaakt. Sluit je hierbij aan of voeg 
het toe aan jouw pagina.

• Gebruik zoveel mogelijk humor en filmpjes. Dit prikkelt mensen om een kijkje te nemen 
en de boodschappen te delen.

• Wees to the point: niemand leest lange boodschappen op facebook!

• Op www.facebook.com/logolimburg vind je tijdens de Tiendaagse van de Geestelijke 
Gezondheid ook heel wat leuke tips voor een veerkrachtig leven. Delen maar. 

Beeldschermen

Gebruik onze beeldschermafbeeldingen of geef tips en links door via de beeldschermen 
in je organisatie of in je gemeente of stad. .

• Beeldschermafbeelding voor op de schermen in je wachtzaal

             

• Korte filmpjes voor op je beeldschermen

• Ik ben meer dan mijn etiket • Om het stigma rond psychische problemen tegen te gaan.

• Filmpjes van Fit in je hoofd • Honden • Gewichtheffen • Water
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mailto:logolimburg%40limburg.be?subject=
https://www.facebook.com/events/1505556259502792/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/1505556259502792/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
http://www.facebook.com/logolimburg
https://www.youtube.com/watch?v=zbDXtcFHzIs
https://www.youtube.com/watch?v=zbDXtcFHzIs
https://youtu.be/epasWXbxaK8
https://youtu.be/80dKhtBsEXs
https://youtu.be/kSZb59-R2i8
https://youtu.be/epasWXbxaK8
https://youtu.be/80dKhtBsEXs
https://youtu.be/kSZb59-R2i8


Links

Promoot op je eigen website links naar relevante websites die van belang zijn voor je 
veerkracht. Door deze websites ontdekken bezoekers tips, vinden ze makkelijker hun weg 
naar de hulpverlening, krijgen ze correcte info over geestelijke gezondheid, ... Redenen 
genoeg om hier werk van te maken! 

• www.fitinjehoofd.be • dé website om je eigen veerkracht te verhogen

• www.geestelijkgezondvlaanderen.be • deze website biedt een overzicht van de hulp-
verlening in Vlaanderen en geeft correcte info over psychische problemen

• www.ooitalzogereageerd.be • website die het stigma rond psychische problemen wil 
veranderen

• www.tegek.be • website van het project Te Gek!? dat geestelijke gezondheidsproblemen 
bespreekbaar stelt

• www.zelfmoord1813.be • portaalsite rond zelfdoding met alle relevante info en 
hulpbronnen

• www.teleonthaal.be • hier kun je terecht als je wil praten over iets waar je mee zit 

• www.metgoestingaanhetwerk.be • online coachingsprogramma om het risico op 
stress en burn-out te verminderen via adviezen op maat

• www.werkvermogensmonitor.nl • de WerkVermogensMonitor® kan worden ingezet voor 
medewerkers die fysiek belastend, repeterend of geestelijk belastend werk uitvoeren

Is jouw organisatie gezeteld in een Gezonde 
Gemeente? Informeer hiernaar en maak kans op een 
voordelig  tarief (50 % korting) voor een activiteit!
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http://www.fitinjehoofd.be
http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be
http://www.ooitalzogereageerd.be
http://www.tegek.be
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Versterk elkaars veerkracht
Workshop • Fit in je hoofd

Veerkrachtige mensen zijn gelukkiger en presteren beter. Geen voordracht, maar een 
interactieve sessie die de deelnemers zelf aan het werk zet, want veerkracht kan je trainen 
aan de hand van 10 stappen. 

Deze workshop werd volledig vernieuwd op basis van fitinjehoofd.be.     
 • logolimburg.be/workshop/fit-in-je-hoofd

Gezondheidssessie • Voel je goed, zit goed

Tijdens deze sessie van twee uur ontdekken de deelnemers het belang van je goed in je 
vel voelen en krijgen ze tips hoe ze zelf hun geestelijke gezondheid kunnen versterken.
Waar kun je terecht voor hulp, mag je soms neen zeggen, kun je jezelf graag leren zien, ... 
zijn de vragen waarmee ze  aan de slag gaan.        
 • logolimburg.be/gezondheidssessie/voel-je-goed-zit-goed

Lezing • Samen veerkrachtig

Een lezing is niet heiligmakend, maar kan wel de broodnodige prikkel zijn om mensen 
wakker te schudden, de gelegenheid creëren om te praten over geestelijk welbevinden 
en de eerste handvatten aanreiken om er iets mee te doen.

Op zoek naar inspiratie voor thema’s of op zoek naar sprekers? Neem contact op met 
Logo Limburg.

Op een infoavond rond geestelijke gezondheid kan samenwerken met 
een ervaringsdeskundige belangrijk zijn in het wegwerken van het stigma 
rond geestelijke gezondheid. 

Levende bibliotheek 

Hier vind je geen papieren boeken. Je ontmoet er mensen van vlees en bloed. Mensen 
met een inspirerend verhaal of een aangrijpende getuigenis. Hun verhalen gaan over 
verlies, geluk, ziekte, hoop, herstel,… 

Praten met een levend boek is de beste remedie tegen vooroordelen en taboes. Kies het 
verhaal dat jou het meest aanspreekt en maak kennis met de man of vrouw achter het 
verhaal. Elk gesprek duurt 20 tot 30 minuten.        
 • www.andersgewoon.be/de-levende-bibliotheek  

Nieuw! Kaartspel • Open kaart, gezond van geest

Dit kaartspel laat op een vlotte en aangename manier nadenken over zelfzorg en licha-
melijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Daarnaast wil het spel mee het taboe rond 
kwetsbaarheden in onze samenleving doorbreken. 

Het spel kan gespeeld worden door telkens drie groepen spelers 
vanaf 18 jaar oud. Het werd gerealiseerd in het kader van 175 jaar 
Geestelijke Gezondheidszorg in Sint-Truiden.     
 • Bestellen via bijzondergewoon.be

   6   

http://logolimburg.be/workshop/fit-in-je-hoofd
http://www.fitinjehoofd.be
http://logolimburg.be/workshop/fit
http://logolimburg.be/gezondheidssessie/voel-je-goed-zit-goed
http://logolimburg.be/gezondheidssessie/voel-je-goed-zit-goed
mailto:logolimburg%40limburg.be?subject=
http://www.andersgewoon.be/de-levende-bibliotheek
http://www.andersgewoon.be/de-levende-bibliotheek
http://www.bijzondergewoon.be/kaartspel-open-kaart-gezond-van-geest/
http://www.bijzondergewoon.be/kaartspel-open-kaart-gezond-van-geest/


5 minute break

Trakteer voorbijgangers, personeel, cliënten of bewoners op een verwenkopje. Het geeft 
mensen de gelegenheid hun activiteiten 5 minuten te doorbreken en even tot rust te 
komen en een babbeltje te slaan. 

Deel de Te Gek!?-soep van Jeroen Meus uit en combineer met een foldertje 
van Fit in je hoofd. Of pak het creatiever aan en ga voor een massage, 
voetbad, restyling, ... Hoe origineler, hoe beter!

Warmte-festival

Organiseer een warmte-festival in je gemeente of buurt. Zorg voor een gezellige omka-
dering: vuurkorven, warme hapjes en dranken, een optreden van een lokale band, enz. 
Binnen dit kader kunnen warme ontmoetingen ontstaan. Toon aan dat jullie een warme 
buurt zijn met aandacht voor elkaar! 

Room with a view

Organiseer een gezellige filmavond of -namiddag. Je kan de film bijvoorbeeld laten 
voorafgaan door een korte uiteenzetting van een hulpverlener of door een nabespreking 
te houden waarbij het publiek vragen kan stellen aan bijvoorbeeld een panel (ervarings-
deskundige, naastbetrokkene, hulpverlener, ...). 

Inspiratie voor interessante films kan je terugvinden in Bijlage 3: Ideetjes voor films. Zoek 
je mensen voor een panel of een hulpverlener voor een goede voorbespreking, neem 
contact op met Logo Limburg.

Boek in the spotlight

De bibliotheek is dé perfecte plek voor een infostand. Plaats tijdens de Tiendaagse boeken, 
dvd’s, strips en cd’s die aansluiten bij het thema veerkracht in de kijker. 

Kies media of activiteiten die te maken hebben met je goed in je vel voelen, zelfvertrou-
wen, positieve psychologie, ontspannen, assertiviteit, timemanagement, mindfulness, 
neen zeggen, communicatie, … In Bijlage 2: Ideetjes voor boeken vind je alvast heel wat 
inspiratie. 

Laat deze campagne aansluiten bij de Week van de Bibliotheek. Een 
verwenmoment voor bezoekers past bijvoorbeeld bij de tip Gun jezelf 
rust van Fit in je hoofd maar durf gerust creatief uit de hoek te komen 
met je eigen ideeën!

Over de muur kijken 

Ga als organisatie of vereniging voor een leerrijke en toffe (personeels)uitstap naar een 
zorginstelling en doorbreek zo het taboe rond psychische problemen. 

In Limburg hebben we drie psychiatrische ziekenhuizen die graag met jou 
of je organisatie kennis willen maken: Asster Sint-Truiden • Psychiatrisch 
Ziekenhuis St. Jozef in Munsterbilzen • Openbaar Psychiatrisch Centrum 
Rekem. Buiten Limburg kunnen we volgende plaatsen aanraden: 
Openbaar Psychiatrisch Centrum en Yellow Art museum in Geel • Museum 
dr. Guislain in Gent.
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De kletsbode

Organiseer samen met een aantal vrijwilligers zelf een bezoekdienst in je gemeente of 
buurt. Er zijn heel wat mensen die geen of weinig bezoek over de vloer krijgen. Voor hen kan 
het een groot verschil maken om eens een babbeltje te kunnen slaan met een vrijwilliger. 

Maak van de gelegenheid gebruik om bijvoorbeeld de gadgets van Samen 
veerkrachtig 2017 uit te delen. Of geef een ander eenvoudig geschenkje.

Gekke fietsen

Huur gekke fietsen als aandachtstrekker op een infostand. Laat voorbijgangers zelf ont-
dekken dat ook gekke fietsen oké zijn. Zo kun je bijvoorbeeld aan elke fiets een kaartje 
hangen met het opschrift: ‘Ook gekke fietsen zijn oké’ of ‘Zelfs al zien ze er wat anders 
uit, ook gekke fietsen rijden prima’. 

                

Typ gekke fietsen in op Google, en je vindt verschillende locaties waar je gekke fietsen 
kunt huren. Deze actie past binnen de tip Vind jezelf oké van Fit in je hoofd.

Creativiteit troef

De link tussen de psyche en creativiteit is snel gemaakt. Geef de plaatselijke lagere/
middelbare school, kunstacademie, muziekschool, fotografiecursus, ... de opdracht om 
in september te werken rond het thema van emoties en mentaal welzijn. Begin oktober 
kan het resultaat dan tentoongesteld worden tijdens de Tiendaagse van de Geestelijke 
Gezondheid.

      

Versterk de veerkracht van ouderen
Toneelvoorstelling • Vergeten en verzonken

Toneelstuk rond depressie en dementie, waarbij het toneelgezelschap vooral inspeelt 
op de beleving. 

Het is een kort stuk van 25 minuten gevolgd door een nabespreking van 20 minuten. 
De voorstelling kan gespeeld worden voor de algemene bevolking, maar is evenzeer 
interessant voor professionelen en mantelzorgers.      
 • logolimburg.be/vergeten-en-verzonken
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Toneelvoorstelling • Geluk op Grootmoeders wijze

Geluk op grootmoeders wijze is een educatief toneel voor en door senioren. Het toneel zet 
je aan tot nadenken en de vele tips helpen je op weg om je eigen geestelijke gezondheid 
op peil te houden.  

Een groepje bevriende senioren houdt wekelijks hun bijeenkomst in een cafeetje. Ze 
belichten het thema geestelijke gezondheid op een ludieke manier. Aan de hand van 
tips uit de ‘Fit in je hoofd’-campagne pakken ze met de nodige dosis humor hun eigen 
geestelijke gezondheid aan.

De voorstelling zelf duurt 45 minuten, vooraf is er een inleiding van een half uur.  
 • logolimburg.be/geluk-op-grootmoeders-wijze

Zilverwijzer

GOED IN JE VEL OP 60+

Leuke bijeenkomst(en) van twee uur waarbij ouderen ontdekken hoe je neen kan zeggen, 
meer ontspanning kan inbouwen in je leven, vaker kan bewegen of nieuwe mensen kan 
leren kennen. 

De groep bepaalt zelf met welke sessies ze aan de slag gaan om hun veerkracht op peil 
te houden.            
 • logolimburg.be/zilverwijzer

GOED IN JE VEL IN HET WOONZORGCENTRUM 

Zilverwijzer in Woonzorgcentra wil de geestelijke gezondheid van de bewoners bevor-
deren. Bewoners die zich goed in hun vel voelen, kunnen beter om met uitdagingen 
die horen bij het ouder worden zoals ziekte, verlies van geliefden of verhuizen naar het 
woonzorgcentrum.

Centraal staan de groepssessies. Hier leren bewoners elkaar beter kennen, kunnen ze 
ervaringen uitwisselen over zes verschillende thema’s en werken ze aan de hand van tips 
en oefeningen aan het versterken van hun veerkracht. Daarnaast kan je met Zilverwijzer 
in Woonzorgcentra een (positieve) geestelijke gezondheid bespreekbaar maken bij zowel 
bewoners als bij het personeel en is er aandacht voor doorverwijzing naar hulpverlening 
indien nodig.

De begeleiding gebeurt door een externe begeleider die je inschakelt via Logo Limburg 
of een eigen begeleider. Medewerkers van een woonzorgcentrum kunnen een opleiding 
volgen bij het VIGeZ. Na het volgen van de opleiding kunnen zij in hun eigen woonzorg-
centrum aan de slag gaan met deze methodiek. 

Hang-oud plek

Door een (hang)plek te creëren waar ouderen kunnen samenkomen, zoals in een 
winkelcentrum of in het park, kan je hen helpen bij het onderhouden en maken van 
vriendschappen. 

De Hang-oud plek heeft banken die speciaal aangepast zijn aan de ouderen: ze zijn stevig, 
hebben degelijke rugleuningen en armsteunen (om recht te staan en te zitten) en een 
losse rugsteun waartegen een rollator gezet kan worden. De hangplekken zijn in eerste 
instantie bedoeld als rustplaats, maar kunnen ook dienst doen als ontmoetingsplaats. 
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Ook andere zitplaatsen zijn zeker geschikt om een ontmoetingsplaats te creëren. Kies 
voor plaatsen die goed bereikbaar zijn, waar er voldoende circulatie is, bijvoorbeeld bij 
een speeltuintje, een school of winkelstraat zodat de oudere zich veilig voelt. 

Zorg er als stad of gemeente voor dat er plaatsen zijn waar mensen 
van verschillende leeftijden kunnen samenkomen en elkaar kunnen 
ontmoeten. 

Versterk de veerkracht van kansengroepen
Goed-gevoel-stoel

Werk jij met maatschappelijk kwetsbare groepen? Dan kan dit een groepstraject zijn dat 
je als organisatie kan aanbieden om hun draagkracht verder uit te bouwen. 

Tijdens vier bijeenkomsten ontdekken deelnemers hoe ze een goed gevoel langer en 
vaker kunnen behouden.        
 • logolimburg.be/goedgevoelstoel

Telefoonster/telefooncirkel 

Voor bepaalde groepen is het niet eenvoudig om zelf contact te maken met anderen. 
Voor hen kunnen telefonische netwerken een grote steun betekenen. Dit soort acties, 
die zich richten op het versterken van het sociaal netwerk of het versterken van vriend-
schapsbanden, blijken een positief effect te hebben op het welbevinden bij ouderen.

• Telefooncirkel: een vrijwilliger belt een oudere op, die op zijn beurt weer een andere 
oudere opbelt tot het einde van de ketting weer bij de vrijwilliger terecht komt. 

• Telefoonster: elke dag belt een vrijwilliger de ouderen op die aangesloten zijn bij de ster. 

De telefooncirkel of –ster kan ook voor andere doelgroepen gebruikt 
worden en hoeft niet altijd te werken met vrijwilligers. Hulpverleners 
kunnen elkaar onderling op deze manier ondersteunen. Zo kunnen 
bijvoorbeeld thuisverpleegkundigen op die manier ervaringen 
uitwisselen. 

Kwartiermaken 

Ben je een zorginstelling of organisatie die werkt met mensen met psychische problemen? 
Dan weet jij als geen ander dat participeren en integreren in de maatschappij niet evident 
is. Kwartiermaken is dan iets voor jou! Kwartiermaken wil een maatschappelijk klimaat 
creëren waarin meer mogelijkheden ontstaan voor mensen in de marge. 

In Limburg bestaat de fantastische tool Buddywerking. Deze tool geeft 
mensen met een psychische kwetsbaarheid de mogelijkheid om uit hun 
sociaal isolement te komen en hun integratiekansen te verhogen.
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Versterk de veerkracht van je werknemers
In de huidige werkomgeving wordt van werknemers heel wat gevraagd. De werkdruk 
neemt toe en vragen rond werkbaar werk dringen zich op. Werkgerelateerde stress wordt 
de belangrijkste oorzaak van werkverzuim en arbeidsongeschiktheid. Nu al kampt 6 tot 
11 % van de werkende bevolking met een burn-out of het risico erop. Dit heeft verregaande 
gevolgen voor het individu, maar ook voor de organisatie. Denk hierbij maar aan de 
betrokkenheid die verlaagt en de neiging tot verloop die stijgt. Ook het ziekteverzuim 
en presenteïsme nemen toe en de arbeidsprestaties verminderen.

Inzetten op het mentaal kapitaal van de werkende bevolking is dan ook de sleutel tot 
succes. Vandaar ook het toenemend belang van bevlogen werknemers. Bevlogenheid 
heeft immers een aangetoonde impact op de lichamelijke en fysieke gezondheid en 
stimuleert ook het werkvermogen en het vermogen om te anticiperen op opportuniteiten. 

Bevlogenheid = een positieve, affectief-motivationele toestand van 
opperste voldoening die wordt gekarakteriseerd door vitaliteit, 
toewijding en absorptie. 

Bevlogenheid verhogen doe je door in te zetten op een gezonde organisatie met veer-
krachtige werknemers! En dat levert op, want onderzoek toonde aan dat investeren 
in het bevorderen van gezondheid op het werk een grote return-on-investment heeft:  
1 euro investeren in gezondheidsbevorderende programma’s levert het bedrijf 3 tot 5 
euro op. Pure winst dus! 

Algemeen aanbod

VORMING • BEELDVORMING VOOR EIGEN PERSONEEL

Psychische problemen komen overal voor, ook in jouw organisatie. Om beter om te gaan 
met collega’s, klanten of bezoekers die kampen met een psychische kwetsbaarheid, is 
het belangrijk juist te informeren en vooroordelen de wereld uit te helpen. 

Contacteer Logo Limburg voor een vorming rond stigma en psychische problemen.

MINDFUL AAN HET WERK

Mindfulness op de werkvloer werkt! Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het de 
veerkracht van de mensen vergroot, absenteïsme en presenteïsme verkleint en stress 
aanpakt. 

Interesse? Laat je adviseren door Logo Limburg voor een geschikte partner.

COMPLIMENTENACTIE

Deel complimentjes uit aan je medewerkers, leden, collega’s of bezoekers, beloon fiet-
sers met een compliment, ga voor gezond vergaderen met een compliment, ... Tal van 
mogelijkheden. En je hoeft zelf het warm water niet uit te vinden. Bekijk alle digitale 
materialen en nog meer inspiratie en ga ermee aan de slag!
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A HEALTHY MENTAL BREAK

Geef eens een andere invulling aan de middagpauze. Een middagpauze kan zoveel meer 
zijn dan een snel broodje achter je computer. Onderzoek toonde zelfs aan dat een break 
je nadien efficiënter doet werken en meer energie geeft. 

Waar denken wij aan? Een sessie lachyoga, een wandeling, een initiatie mindfulness, een 
workshop Samen veerkrachtig, ...

Op zoek naar nog meer inspiratie? Of naar ondersteuning bij het 
organiseren van een gezondheidsactie of het invoeren van een 
gezondheidsbeleid? Vraag je Externe Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk of andere dienstverleners naar hun aanbod. 
Uiteraard kan je ook bij Logo Limburg terecht met vragen of voor advies.

Kijk verder dan je eigen muren en ga als bedrijf een alliantie aan met 
andere bedrijven. Samen staan jullie immers nog sterker en kunnen jullie 
het werk bovendien verdelen. Ben je een ambtenaar lokale economie? 
Bekijk dan ook zeker hoe jij een rol kan spelen in het stimuleren van 
samenwerking tussen verschillende bedrijven in jouw stad of gemeente.

Specifiek aanbod voor zorginstellingen

LIJFTIJDFICHES

De Lijftijd-sensibiliseringscampagne is onderdeel van het Jobfit-ondersteuningspakket 
voor bedrijven. Deze campagne wil werknemers bewustmaken om meer tijd te nemen 
voor hun ‘lijf’. Gebrek aan tijd blijkt immers de belangrijkste drempel te zijn op weg naar 
een gezonde leefstijl.

De Lijftijdfiches bieden hiervoor concrete info, tips en initiatieven die medewerkers 
met elkaar kunnen delen. Je goed in je vel voelen op en naast het werk, is immers een 
gezondheidsthema dat meer en meer aan belang wint. Zeker binnen de zorgsector, 
waar het percentage burn-outs en chronische stress veel te hoog ligt. Zorginstellingen 
hebben er dus alle belang bij om actie te ondernemen en de geestelijke gezondheid van 
hun personeel te bevorderen. De Lijftijdfiches over mentaal welbevinden kunnen hierbij 
helpen. Ze zijn gratis te downloaden op www.jobfit.be.

BURN-OUT VOORKOMEN, BEVLOGENHEID STIMULEREN

Burn-out voorkomen, bevlogenheid stimuleren is een campagne van Zorgnet-Icuro rond 
de problematiek van burn-out in de zorg. Ze omvat onder meer deze acties

• Affichecampagnes rond zelfzorg, het belang van sociale steun en teamwerking en de 
cruciale rol van leidinggevenden 

• Inspiratie- en praktijkboek Burn-out in de zorg – wat je moet weten

• Kennisdeling door onder andere prof. Elke Van Hoof (VUB), Sonja Reckers (Jessa 
ziekenhuis) en Wouter Torfs
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Structureel aan de slag

Wil jij een stap verder gaan dan losse acties? Ga dan voor een 
(geestelijk) gezondheidsbeleid op het werk!

Volgende methodieken helpen je al een heel eind op weg:

• Gezond werken: portaalsite met alle info over gezond werken: 
acties, goede praktijken, tips rond beleid, dienstverleners, evoluties en trends, …

• Gezond vergaderen: box met praktische materialen en haalbare tips voor een gezonde 
en productieve vergadering

• Jobfit: praktische tools om de thema’s voeding en beweging structureel op te nemen 
in het bedrijfsbeleid. 

Niet eenvoudig, dat klopt! Maar je hoeft dit niet alleen te doen. Vraag gerust raad bij je 
Externe Dienst en ook bij Logo Limburg kan je terecht.

Ben je al goed bezig? Ding dan mee naar de Gezond Werken Award. Deze 
prijs beloont ondernemingen die een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid 
voeren en zo hun welzijns- of HR-beleid versterken.
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Bijlage 1: 10 stappen in de kijker
De tien stappen van Fit in je hoofd kunnen een ideale leidraad vormen doorheen jouw 
project rond veerkracht. Wat denk je ervan om elke dag/week/maand één tip in de kijker 
te plaatsen en daar allerlei kleine of grote acties rond te doen? Hieronder alvast wat 
inspiratie:

• Vind jezelf oké • complimentenmuur, kleur- en stijladvies, huur lachspiegels en laat 
voorbijgangers zichzelf even relativeren door hen een gekke spiegel voor te houden

• Praat erover • vorming communiceren, praatbox op het marktplein waar men kan 
binnenlopen bij een psycholoog of hulpverlener 

• Beweeg • lunchwandelingen, Bike2work, werk samen met Psylos (Vlaamse Federatie 
voor Sport en Recreatie in de Geestelijke Gezondheidszorg) die het sportmilieu infor-
meert over geestelijke gezondheid en de sportparticipatie van personen met een 
psychisch probleem in een gewone sportclub wil stimuleren 

• Probeer iets nieuws uit • sessie lachyoga, geef het startschot van een start to ... en 
ga samen met gelijkgezinden aan de slag om jullie doel te bereiken, werk samen met 
een groep van klasgenoten of collega’s en verras omstaanders met een dynamische 
flashmob

• Reken op je vrienden • organiseer een gezelschapsspelnamiddag met bekende 
en onbekende gezelschapsspelen, je kan je hierbij laten begeleiden door de 
gezelschapsspelenfederatie. 

• Durf nee te zeggen • cursus assertiviteit, rookstopaanbod

• Ga ervoor • iedereen stelt één doel waar hij die dag/week/maand voor wil gaan en 
maakt dit ook bekend zodat iedereen elkaar kan ondersteunen

• Durf hulp te vragen • dagelijks een andere hulporganisatie in de kijker zetten, lezing 
over een psychisch probleem.

• Gun jezelf rust • initiatieles yoga, mindfulness of relaxatie, bouw een oase van rust 
te midden van een drukke openbare plaats en nodig passanten uit om even plaats 
te nemen in de ligstoel om een tijdschrift te lezen, naar muziek te luisteren of een 
massage te ontvangen, ...

• Hou je hoofd boven water • toneelstuk rond burn-out, maak van fitinjehoofd.be de 
startpagina op elke computer in je organisatie.

https://www.fitinjehoofd.be/
https://www.biketowork.be/
http://www.psylos.be/
https://flashmobwiki.wikispaces.com/Voorbereiding
http://logolimburg.be/content/rookstopcursus-groep
http://arnoutvandenbossche.be/
http://www.fitinjehoofd.be
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Bijlage 2: Ideetjes voor boeken
• Veerkracht • Michaël Portzky

• World book of happiness • Leo Bormans

• Fit zijn in je hoofd. Geestelijk gezond in 10 stappen • Guy van Gestel

• Positieve psychologie in de praktijk • Frederike Bannink

• Optimisme voor beginners • Birgit Katenthaler

• Het zelfbeeld: de mens in dialoog met zichzelf en de wereld • Guido Cuyvers

• Dit ben ik! ... Zie jij mij? • Rit Vinck

• Mensen onder elkaar • Michaël Argyle

• De andere en ik: het belang van sociale intelligentie • Isabelle Filliozat

• Bewust omgaan met jezelf en anderen: effectief samenleven door assertief gedrag • 
Linda Adams

• Leer nee zeggen zonder je schuldig te voelen en zeg ja tegen alle mooie dingen van 
het leven • Patti Breitmand

• Wat wil je nou eigenlijk zeggen: communiceren en jezelf laten zien • Pauline van Aken

• Totale ontspanning door massage • Nitya Lacroix

• To walk again: knokken tot de finish • Marc Herremans

• De mens een eigen aardig dier: psychische problemen als uitdaging • T. Festen, H. 
Verburg

• Jong van geest, optimistisch ouder worden is geen kunst • J.A. Walburg

• Zonnen in de regen • G. Lewis

• Beren op de weg, spinsels in je hoofd • Theo IJzemans & Coen Dirkx

• De kracht van kwetsbaarheid • Brene Brown

• Gelukkig zijn. Feelgood-werkschrift • Yves-Alexandre Thalmann

• No Ego • Rob Adams

• Tussen dip en droom • Claudi Bochting

• Tem je geest • Ruby Wax

• De aap op mijn rug • Marian Henderson

• Losleven: vrij om te doen en te laten • Jan Wolter Bijleveld & Ingeborg Deana

http://H.Verburg
http://H.Verburg
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• Mindfulness werkboek • David Dewulf

• Mindfulness en bevrijding van depressie • Williams, Teasdale, Segal and Kabat-Zinn

• Mindfulness: een praktische gids om rust te vinden in een hectische wereld • Williams 
& Pennman

• Kortsluiting in mijn hoofd • Brenda Froyen

• Uitgedokterd • Brenda Froyen

• Lena • Brenda Froyen

• Als je iemand verliest die je niet kan verliezen • Ish Ait Hamou

• Gezellig is anders • Christophe Vekeman

• Ingewikkeld (over) leven met een psychische aandoening • Geerdt Magiels

• Uit naam van al de mijnen • Martin Gray

• Gezond van Geest: 175 knipogen • Asster
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Bijlage 3: Ideetjes voor films
• The kings of summer • 2013 • Jordan Vogt-Roberts • over vriendschap

• Mud • 2012 • Jeff Nichols • over vriendschap en de relatie vader en zoon

• Blind • 2007 • Tamar Van den Dop • over zelfaanvaarding

• The best exotic marigold hotel • 2011 • John Madden • over vriendschap en het omgaan 
met kantelmomenten

• The bucket List • 2007 • Rob Reiner • over dromen en de eindigheid van het leven

• Mozart and the whale • 2005 • Peter Naess • over autisme

• The boy in the striped pyamas • 2008 • Mark Herman • over vriendschap in oorlogstijden

• One flew over the cuckoo’s nest • 1975 • Milos Formand • over de psychiatrie

• Chariots of fire • 1981 • Hugh Hudson • over bewegen

• Documentaire Rize • 2005 • David Lachapelle • over crumping, een hiphop-dansvorm

• Elling • 2001 • Peter Naess • over twee psychiatrische patiënten en hun aanpassing in 
de omgeving

• Dialogue avec mon jardinier • 2006 • Jean Becker • over zelfontplooiing

• Home • 2013 • David Boyd • over een baseballspeler die van zijn alcoholverslaving 
probeert af te geraken

• Prozak nation • 2001 • Erik Skjoldbjaerg • over verslaving

• Freedom writers • 2006 • Richard Lavranese • over zelfvertrouwen en opgroeien als 
kansarmen

• The pursuit of happiness • 2006 • Gabrielle Muccino) • over een vader die ondanks 
tegenslag het geluk probeert te vinden met zijn zoontje

• The King’s speech • 2010 • Tom Hooper • over een stotterende troonopvolger die met 
zijn gebrek leert omgaan

• Benny and Joon • 1993 • Jeremiah Checlik • over vriendschap en psychische problemen

• The help • 2011 • Tate Taylor • over gelijkheid en niet opgeven

• Ben X • 2007 • Nic Balthazar • over pesten en autisme

• De lait de la tendresse humaine • 2001 • Dominique Cabréra • over depressie

• Life of pi • 2012 •  Ang Lee • avonturenfilm over perceptie en geloof

• Wild • 2015 • Jean-Marc Vallée • over wandeltocht op zoek naar antwoorden
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• Something the lord made • 2011 • Joseph Sargent • over relaties

• Silver linings playbook • 2013 • David O. Russel • over leven met een bipolaire stoornis

• Love me if you dare • 2014 • Yann Samuel • liefdesverhaal van twee psychopaten

• The dark horse • 2014 • James Napier Robertson • levensverhaal van iemand met een 
bipolaire stoornis die jongeren helpt met schaken hun leven terug op het rechte pad 
te krijgen

• Alles is liefde • 2007 • Joram Lürsen • over liefde in alle vormen

• Still life • 2014 • Uberto Pasolini • over leven en dood

• Trois couleurs • 1993 • Krzysztof Kieslowski • over vrijheid, ongelijkheid en broederschap

• Incendies • 2010 • Denis Villeneuve • over een zoektocht naar de roots

• Du levande • 2007 • Roy Andersson • over het verlangen van mensen om geliefd te 
worden, over hun zelfvertrouwen en angsten

• Le hérisson • 2009 • Mona Achache • over een meisje met zelfdodingsgedachten en 
haar onverwachte ontmoetingen

• Intouchables • 2011 • Olivier Nakache & Eric Toledano • over vriendschap en handicap

• Chasing mavericks • 2012 • Curtis Hanson & Michael Apted • over vriendschap en 
ervoor gaan

• The beaver • 2011 • Jodie Foster • over omgaan met depressie 
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Bijlage 4: Bronnen voor werkgevers
• Aldana S. • 2001 • Financial impact of health promotion programs: a comprehensive 

review of the literature • American Journal of Health Promotion, 15, 296-320. 

• De Witte, H., Vets, C., & Notelaers, G. • 2010 • Werken in Vlaanderen: Vermoeiend of 
plezierig? Resultaten van 10 jaar onderzoek naar de beleving en beoordeling van arbeid 
• Leuven: Acco.

• Henning, R. A.,  Jacques, P., Van Kissel, G., Sullivan, A.B., & Alteras-Webb, S.M. • 1997 • 
Frequent short rest breaks from computer work: effects on productivity and well-being 
at two field sites • Ergonomics, 40(1), 78-91.

• Leroy, H., Anseel, F., Dimitrova, N.,  & Sels , L. • 2013 • Mindfulness, authentic functioning, 
and work engagement: a growth modeling approach • Journal of vocational behavior, 
82(3), 2038-247.

• Pelletier, K. • 2005 • A review and analysis of the clinical and cost-effectiveness studies of 
comprehensive health promotion and disease management programs at the worksite: 
update VI 2000-2004 • Journal of Occupational Environmental Medicine, 47, 1051-1058.

• Schaufeli, W.B., & Dijkstra P. • 2010 • Bevlogen aan het werk • Zaltbommel: Thema.

• Vlaamse Werkbaarheidsmonitor • Stichting Innovatie en Arbeid – SERV.
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