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Inleiding 
 

 

De 10-daagse van de geestelijke gezondheid (GG): situering 

Sinds 1992 wordt op 10 oktober de ‘Werelddag Geestelijke Gezondheid’ gepromoot door de 

World Federation of Mental Health (WFMH) (www.wfmh.org), met steun van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.org). Deze dag heeft tot doel om bij het brede 

publiek bewustzijn te creëren rond geestelijke gezondheid in het algemeen en rond problemen 

op het vlak van geestelijke gezondheid. In het verlengde hiervan worden alle relevante 

stakeholders aangemoedigd om acties en activiteiten op te zetten om de aandacht voor 

geestelijke gezondheid te promoten. De Werelddag kent navolging in een 100-tal landen en 

focust elk jaar op een specifiek thema; voor 2017 was het internationale thema ‘mental health 

in the workplace’. 

Ook in Vlaanderen worden sinds een aantal jaar acties ondernomen aansluitend bij de 

Werelddag Geestelijke Gezondheid. Geïnspireerd door enkele internationale voorbeelden, 

werd er sinds enkele jaren geopteerd om tijdens de week voorafgaand aan 10 oktober op te 

bouwen naar de Werelddag tijdens een ‘Week van de Geestelijke Gezondheid’ (in internationale 

context gekend als de Mental Health Awareness Week; in een aantal landen spreekt men 

evenwel over de Mental Illness Awareness Week). Tijdens deze week kunnen een breed scala 

aan acties een plek krijgen en komt er ook ruimte voor andere campagnes, zoals de National 

Day without Stigma in Canada (www.activeminds.org). Echter, omdat organisaties nood te 

hebben aan een langere periode om acties te kunnen organiseren en omwille van het belang 

aan eenduidige communicatie werd in 2017 overgestapt van een week naar een 10-daagse 

van de Geestelijke Gezondheid. Deze gaat jaarlijks door van 1 tot 10 oktober. De keuze om 

ook inhoudelijk meer uniformiteit na te streven gaf aanleiding tot het inzetten van een 

overkoepelende slogan ‘Samen Veerkrachtig Vlaanderen’ en een bijhorend logo. Tevens werd 

een website / landingspagina ontwikkeld (www.samenveerkrachtig.be). De website wordt 

gehost door de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid (VVGG). De website, de slogan en 

het logo zullen elk jaar opnieuw gebruikt worden als baseline van de Vlaamse campagne rond 

de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. 

De 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid wordt aangestuurd door een werkgroep van zes 

provinciale vertegenwoordigers van de LOGO’s en een vertegenwoordiger van het team 

Geestelijke Gezondheidsbevordering van het Vlaams Instituut Gezond Leven. De deelnemende 

LOGO-medewerkers hebben het mandaat om in naam van de verschillende LOGO’s in de 

provincie die ze vertegenwoordigen beslissingen te nemen in het kader van de 10-daagse.  

Een vertegenwoordiger van de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid (VVGG) wordt 

eveneens op regelmatige basis uitgenodigd op de werkgroepbijeenkomsten; hierdoor wordt 

http://www.wfmh.org/
http://www.who.org/
http://www.samenveerkrachtig.be/
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afstemming nagestreefd met de ‘Stuurgroep Werelddag Geestelijke Gezondheid’1 die door de 

VVGG samengeroepen wordt.  

De opdrachten en agenda van de werkgroep 10-daagse worden gestuurd door de 

doelstellingen geformuleerd in de projectfiche (zie Bijlage 1). Eén van de opdrachten van de 

werkgroep betreft de evaluatie van de 10-daagse. In voorliggend rapport worden de 

belangrijkste bevindingen van deze evaluatie besproken.  

 

 

Evaluatiedoelstellingen 

De werkgroep 10-daagse Geestelijke Gezondheid stelde een evaluatieplan op (zie Bijlage 1), 

waarin een strategische doelstelling en hieraan gekoppeld operationele doelstellingen 

geformuleerd werden.  

De vooropgestelde strategische doelstelling luidt:  

“De acties tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid hebben een positieve 

impact op de attitude en het gedrag van de bevolking ten aanzien van geestelijke 

gezondheid en sensibiliseren hen rond veerkracht(versterking).”  

Deze strategische doelstelling werd vertaald in vijf operationele doelstellingen (zie Bijlage 1). 

Voor elk van deze operationele doelstellingen werden ook meetbare indicatoren vastgelegd. 

Aansluitend bij de operationele doelstellingen, wordt in dit evaluatierapport een antwoord 

geboden op vijf onderzoeksvragen; elke onderzoeksvraag sluit aan bij één van de operationele 

doelstellingen.  

(1) In welke mate is de tussendoelgroep2 bekend met de 10-daagse van de Geestelijke 

Gezondheid? 

(2) In welke mate onderneemt de tussendoelgroep actie tijdens de 10-daagse van de 

Geestelijke Gezondheid? 

(3) In welke mate neemt de einddoelgroep deel aan initiatieven van de 10-daagse van de 

Geestelijke Gezondheid? 

(4) In welke mate verloopt de bekendmaking van (activiteiten aansluitend bij) de 10-

daagse voor de Geestelijke Gezondheid op uniforme wijze door Vlaamse, Brusselse als 

lokale intermediairs? 

(5) In welke mate heeft de 10-daagse media-aandacht verkregen? 

                                                           
1 In de stuurgroep Werelddag Geestelijke Gezondheid worden de verschillende actoren (koepeleorganisaties) 
actief rond geestelijke gezondheidsbevordering, preventie en geestelijke gezondheidszorg samengebracht ter 

voorbereiding van een campagne rond de Werelddag Geestelijke Gezondheid. “De stuurgroep legt de grote 

lijnen van de Vlaamse campagne rond de Werelddag vast. Op deze manier willen we komen tot een door de 
Vlaamse sector ggz gedragen campagne voor het brede publiek.” (Fiche Stuurgroep Werelddag Geestelijke 
Gezondheid, VVGG, 2017) 
 
2 De tussendoelgroep betreft ‘intermediairs’ uit verschillende sectoren (lokale besturen, zorgsector: onderwijs, 
bedrijven). De einddoelgroep betreft de burger, m.n. personen uit de algemene bevolking (inclusief specifieke 
doelgroepen zoals kansengroepen, jongeren, ouderen).  
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Methode 
 

 

Gegevensverzameling 

In het verleden gebeurde een ad hoc evaluatie van een aantal acties in het kader van de 

Werelddag of de Week van de Geestelijke Gezondheid. Er was evenwel geen sprake van een 

jaarlijks terugkerende systematische evaluatie. De data verzameld in het kader van de 10-

daagse, editie 2017 kunnen derhalve opgevat worden als een ‘nulmeting’. Dit impliceert dat, 

op basis van gelijkaardige bevragingen aansluitend bij de volgende edities van de 10-daagse  

van de Geestelijke Gezondheid, er trends of wijzigingen in kaart gebracht kunnen worden. 

 

 

Vragenlijst 

Er werden twee verschillende vragenlijsten (zie Bijlage 2) ontwikkeld: een eerste vragenlijst 

kon ingevuld worden door diensten / organisaties die acties op poten zetten in het kader van 

de 10-daagse; een tweede (kortere) vragenlijst richtte zich naar organisaties die geen acties 

organiseerden. De items in de vragenlijst werden opgesteld conform de geformuleerde 

operationele doelstellingen en bijhorende indicatoren. 

 

 

Procedure 

De vragenlijsten werden ontworpen via Google Forms; de link naar deze vragenlijsten werd 

vervolgens door de LOGO’s via mail of nieuwsbrief verspreid naar intermediairs. De initiële 

deadline om de vragenlijst af te sluiten werd vastgelegd op 31/10. Omdat er vanuit een aantal 

provincies nog onvoldoende respons was, werd de deadline verlengd tot 23/11.   

Analyses op de verzamelde gegevens werden uitgevoerd aan de hand van het statistisch 

programma IBM SPSS 25. Gezien de aard van de verzamelde gegevens beperken de analyses 

zich tot beschrijvende statistiek.  

 

 

Overzicht verzamelde gegevens 

Dit rapport betreft de gegevens van 143 diensten of organisaties. 121 organisaties die één of 

meerdere activiteiten opzetten in het kader van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 

(84.62%) vulden de vragenlijst in; tevens vulden 22 organisaties die geen activiteiten opzetten 

(15.38%), een vragenlijst in.  

De meeste organisaties die de vragenlijst invulden zijn afkomstig uit de sector Welzijn, Zorg 

en Gezin (respectievelijk 49,6% van de organisaties die activiteiten organiseerden en 36,4%  
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van de diensten die geen activiteiten organiseerden, zie Tabel 1). Ook heel wat lokale besturen 

vulden de vragenlijst in: iets meer dan 1 op 3 van de ingevulde vragenlijsten is afkomstig van 

een lokaal bestuur: 33,9% van de organisaties die een activiteit opzetten en 36,4% van de 

organisaties die dit niet deden, is een lokaal bestuur. Onderwijsinstellingen (8.3%), 

organisaties uit de socio-culturele sector (4.1%), bedrijven (2.5%) en organisaties die bezig 

zijn met natuur en milieu (1.7%) organiseerden in mindere mate activiteiten.  

 

Tabel 1: Spreiding respondenten volgens sector (aantal / percentage) 

Sector Deelnemers 10-daagse Niet-deelnemers 10-daagse 

Welzijn, Zorg en Gezin 60 (49.6%) 8 (36.4%) 

Lokaal bestuur 41 (33.9%) 8 (36.4%) 

Onderwijs 10 (8.3%) 4 (18.2%) 

Socio-culturele sector 5 (4.1%) 0 

Bedrijven 3 (2.5%) 0 

Andere 2 (1.7%) 2 (9%) 

Totaal 121 (100%) 22 (100%) 

 

Met de nodige voorzichtigheid kunnen we stellen dat diensten behorend tot de sector Welzijn, 

Zorg en Gezin en de sectoren lokale besturen het meer geneigd zijn om activiteiten op te 

zetten. Uiteraard is het ook mogelijk dat diensten en organisaties uit deze twee sectoren in 

verhouding meer samenwerken met of beter bereikt worden door de LOGO’s en hierdoor dus 

beter geïnformeerd zijn over de 10-daagse.  

De vragenlijst werd verder vooral ingevuld door organisaties uit de provincies West-

Vlaanderen (respectievelijk 36.4% van de deelnemende en 50.0% van de niet-deelnemende 

organisaties situeert zich in deze provincie). Vanuit de provincie Antwerpen werd de vragenlijst 

vooral ingevuld door organisaties die acties op poten zetten (27.3%) en in aanzienlijk mindere 

mate door diensten of organisaties die geen acties organiseerden (4.5%). 40.9% van de 

diensten die geen acties organiseerden maar toch een vragenlijst invulden, situeert zich in de 

provincie Oost-Vlaanderen (zie Tabel 2).  

Door omstandigheden werd de vragenlijst niet verstuurd naar diensten en organisaties binnen 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Tabel 2: Geografische spreiding respondenten (aantal / percentage) 

Provincie Deelnemers 10-daagse Niet-deelnemers 10-daagse 

Antwerpen 33 (27.3%) 1 (4.5%) 

Limburg 17 (14.1%) 1 (4.5%) 

Oost-Vlaanderen 24 (19.8%) 9 (40.9%) 

Vlaams-Brabant 3 (2.5%) 0 

West-Vlaanderen 44 (36.4%) 11 (50.0%) 

Totaal 121 22 
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Resultaten 

 
Operationele doelstelling: “De tussendoelgroep kent de 10-daagse van 

de Geestelijke Gezondheid Samen Veerkrachtig.” 

Indicatoren gekoppeld aan deze doelstelling: 

- Nulmeting bij intermediairs waar gepeild wordt of ze de slogan van de 10-daagse 

kennen. 

- Nulmeting bij de tussendoelgroep om te peilen naar het aantal dat de 

communicatie- en publiciteitsacties heeft gelezen (o.a. kennis en gebruik van de 

inspiratiegids). 

 

A. Intermediairs kennen de slogan van de 10-daagse ‘Samen Veerkrachtig 

Vlaanderen’ 

Sinds 2016 werd ‘Samen Veerkrachtig’ als slogan geïntroduceerd door LOGO Waasland en 

gekoppeld aan de acties georganiseerd tijdens de week van de Geestelijke Gezondheid in deze 

regio. Vanaf 2017 werd de slogan op Vlaams niveau overgenomen; er werd gestreefd om alle 

acties aansluitend bij de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid bekendheid te geven onder 

de vlag ‘Samen Veerkrachtig Vlaanderen’.  

In de eerste plaats werd daarom nagegaan in welke mate de slogan van de 10-daagse ‘Samen 

Veerkrachtig’ bekend is bij de intermediairs. De slogan blijkt reeds ruime bekendheid te 

genieten: meer dan 87% (87,6%, N=106) van de organisaties die zelf één of meerdere 

activiteiten inrichtten, kent de slogan; 12,4% (N=15) kent deze dus niet. 

Bij de organisaties die niet deelnamen aan de 10-daagse werd niet gepeild of zij de slogan 

kennen, maar werd wel nagegaan of zij de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid kennen. 

Ook hier blijkt dat slechts een minderheid niet bekend is met het initiatief: 1 op 5 van de 

organisaties die niet deelnamen aan de 10-daagse (19%; N=4) vermeldt dat zij niet deelnamen 

aan de 10-daagse omdat zij dit initiatief niet kennen.  

We kunnen concluderen dat zowel de 10-daagse als de bijhorende slogan ‘Samen 

Veerkrachtig’ al vrij goed ingeburgerd zijn bij de intermediairs. Uiteraard moet hierbij in 

rekening gebracht worden dat de gecontacteerde organisaties allen via de LOGO’s 

aangeschreven werden; diensten en organisaties die geen deel uitmaken van de mailinglist 

gekoppeld aan de loco-regionale werking van de LOGO’s kregen geen uitnodiging om deze 

vragenlijst in te vullen.  
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B. De tussendoelgroep heeft de communicatie- en publiciteitsacties gelezen 

Bij de organisaties die zelf één of meerdere acties organiseerden, werd gepeild via welke 

communicatiekanalen zij op de hoogte gebracht werden van de 10-daagse van de Geestelijke 

Gezondheid. De antwoorden lijken er op te wijzen dat rechtstreekse contact name het meest 

effect ressorteert (zie Figuur 1): 43.8% van de diensten werd op de hoogte gebracht via e-mail 

(van het LOGO of een andere actor); 1 op 5 diensten (N= 25; 20.7%) kreeg (mondelinge) 

informatie over de 10-daagse via een LOGO-medewerker of via een werkgroepbijeenkomst / 

samenwerkingsverband (bijvoorbeeld: Gezonde Gemeente). De informatieverspreiding via de 

nieuwsbrief van het LOGO bereikte 1 op 5 diensten (N= 23; 19%). Slechts 1 op 10 organisaties 

(N= 13; 10.8%) werd geïnformeerd over de 10-daagse via een website (LOGO of 

www.samenveerkrachtig.be). Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de website 

www.samenveerkrachtig.be pas vanaf de zomer 2017 online beschikbaar was. Tot slot werd 

één organisatie op de hoogte gebracht via sociale media (Facebook). 

 

 
Figuur 1: Kanalen bekendmaking 10-daagse 

 
Hoewel we op basis van de verzamelde gegevens niet kunnen nagaan of er een verband bestaat 

tussen de manier waarop een organisatie op de hoogte gebracht werd van de 10-daagse en 

het al of niet opzetten van acties, lijkt het erg belangrijk te blijven inzetten op het rechtstreeks 

(persoonlijk) contacteren en stimuleren van organisaties om effectief acties op poten te zetten. 

Het louter bekendmaken van een boodschap via brede kanalen lijkt minder aan te zetten tot 

actie. Een indicatie hiervoor vinden we ook in de antwoorden op de open vraag “Op welke 

manier kan het LOGO in de toekomst u en uw organisatie (beter) ondersteunen bij het 

organiseren van activiteiten voor de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid?”: op deze 

vraag gaven 9 organisaties aan dat ze van de LOGO’s verwachten dat deze zouden blijven 

http://www.samenveerkrachtig.be/
http://www.samenveerkrachtig.be/
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informeren of in de toekomst bijkomende informatie met betrekking tot de 10-daagse zouden 

doorsturen. 

Op basis van deze open vraag wordt ook de nood aan tijdige communicatie benadrukt. Zes 

organisaties gaven aan dat het voor hen uitermate belangrijk is om de informatie voldoende 

op voorhand te ontvangen. Nog 6 andere organisaties vermeldden dat het voor hen 

onvoldoende duidelijk was welke de communicatiekanalen waren of waar ze (bijkomende) 

informatie konden vinden over de 10-daagse, bijvoorbeeld in functie van het bestellen van 

materialen. 

 

De verschillende LOGO’s informeerden organisaties niet enkel over het feit dat de 10-daagse 

plaatsvond, maar boden ook meer concrete informatie aan om (een) actie(s) op poten te zetten. 

Dit gebeurde door op lokaal niveau een ‘inspiratiegids’ of ‘menukaart’3 beschikbaar te stellen, 

met onder andere tips voor communicatie over de 10-daagse naar de einddoelgroep en 

concrete ideeën voor het opzetten van acties. Deze menukaart of inspiratiegids werd via een 

link in een e-mail of nieuwsbrief verstuurd naar de intermediairs. De verschillende 

inspiratiegidsen werden daarnaast ook beschikbaar gesteld via de website 

www.samenveerkrachtig.be. 

Bij de intermediairs werd gepeild of zij de inspiratiegids ontvangen en gebruikt hadden. De 

meerderheid van de intermediairs die één of meerdere acties op poten zette in het kader van 

de 10-daagse, geeft aan de inspiratiegids ontvangen èn gebruikt te hebben, namelijk 55,4% 

(N= 67). Toch zegt ook ruim 1 op 3 organisaties de inspiratiegids niet ontvangen te hebben 

(32,2%, N= 39) (zie Figuur 2).  

 

 

Figuur 2: Bereik en gebruik inspiratiegids bij organisaties die acties opzetten 

 

Opvallend is dat de cijfers voor organisaties die geen activiteiten op poten zetten, relatief 

gelijklopend zijn: in deze groep zegt 4 op 10 (40.9%) van de intermediairs de inspiratiegids 

                                                           
3 Vanaf 2018 zal er gewerkt worden met één gemeenschappelijke Vlaamse inspiratiegids (met mogelijkheid 
voor lokale aanvullingen) 

http://www.samenveerkrachtig.be/
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niet ontvangen te hebben. De meerderheid van degenen die de inspiratiegids ontving, heeft 

deze ook gelezen: 50% van alle diensten die geen acties organiseerde, nam de inspiratiegids 

ook door (zie  

Tabel 3). 

 

Tabel 3: Aantal organisaties die de inspiratiegids ontvingen en gebruikten 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd niet enkel gepeild naar het gebruik van de inspiratiegids, maar ook naar de 

tevredenheid over de inhoud ervan. Respondenten konden op een schaal van 1 (zeer zwak) tot 

5 (zeer goed) aanduiden hoe zij de inspiratiegids zouden beoordelen. De gids kreeg een 

gemiddelde score van 4.16 op 5 (minimum=3, maximum=5; mediaan: 4) van de organisaties 

die een actie op poten zetten. Organisaties die geen acties op poten zetten gaven een 

vergelijkbare gemiddelde score van 4 op 5 (minimum=3, maximum=5; mediaan 4).  

Van de deelnemende organisaties die gebruik maakten van de inspiratiegids, vindt 73.13% 

(N=49) dat het aanbod in de inspiratiegids gevarieerd is, zegt 61.19% (N= 41) door de gids 

geïnspireerd te zijn om activiteiten rond geestelijke gezondheid te organiseren en geeft 

65.67% (N=44) gestimuleerd te zijn om de inspiratiegids volgend jaar opnieuw te gebruiken. 

Op basis van de open vraag “Op welke manier kan het LOGO in de toekomst u en uw 

organisatie (beter) ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor de 10-daagse van 

de Geestelijke Gezondheid?” werden ook enkele bemerkingen met betrekking tot de 

inspiratiegids vernoemd: vijf organisaties gaven aan nood te hebben aan meer tips / inspiratie 

om met een specifieke doelgroep aan te de slag te gaan of om linken te leggen met een ander 

thema. Zes andere organisaties gaven aan dat de inspiratiegids nog uitgebreider mag zijn: zij 

verwachten (meer) kant-en-klare activiteiten of kijken in de toekomst uit naar een aantal 

nieuwe activiteiten en/of materialen. 

Redenen die door organisaties aangehaald werden om de inspiratiegids niet te gebruiken, 

waren voornamelijk dat er reeds andere ideeën en initiatieven waren om mee aan de slag te 

gaan.  

 

Er kan besloten worden dat de inspiratiegids een gewaardeerd instrument is: zowel 

organisaties die zelf acties op poten zetten, als organisaties die dit niet deden, beoordelen de 

inhoud van de gids positief. Aandachtspunt is dat het ontvangen en doornemen van de 

 Deelnemers 10-daagse  Niet-deelnemers 10-daagse 

Inspiratiegids niet 

ontvangen 

39 (32.2%) 9 (40.9%) 

Inspiratiegids ontvangen, 

maar niet gelezen/gebruikt 

15 (12.4%) 2 (9.1%) 

Inspiratiegids ontvangen en 

gebruikt / gelezen 

67 (55.4%) 11 (50.0%) 

Totaal 121 (100%) 22 (100%) 

 Deelnemers 10-daagse  Niet-deelnemers 10-daagse 

Inspiratiegids niet 

ontvangen 

39 (32.2%) 9 (40.9%) 

Inspiratiegids ontvangen, 

maar niet gelezen/gebruikt 

15 (12.4%) 2 (9.1%) 

Inspiratiegids ontvangen en 

gebruikt / gelezen 

67 (55.4%) 11 (50.0%) 

Totaal 121 (100%) 22 (100%) 
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inspiratiegids an sich niet voldoende blijkt om ook effectief over te gaan tot het organiseren 

van acties: diensten of organisaties die zelf geen actie op poten zetten, hebben de 

inspiratiegids proportioneel in dezelfde mate ontvangen en gelezen als diensten of 

organisaties die wel een actie organiseerden. De gids biedt dus wel inspiratie om acties op 

poten te zetten, maar de motivatie om aan de 10-daagse deel te nemen moet ook 

aangewakkerd worden via andere boodschappen / kanalen.   

 

 

Operationele doelstelling: “De tussendoelgroep onderneemt actie tijdens 

de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid.” 

Indicatoren gekoppeld aan deze doelstelling: 

- Aantal bekend gemaakte activiteiten aan het Logo en geregistreerde activiteiten op 

eventpagina 

 

Verschillende bronnen verschaffen ons in zekere mate informatie over het aantal activiteiten 

dat tijdens de 10-daagse georganiseerd werd. Uiteraard zal deze informatie nooit volledig zijn 

(een aantal acties wordt nergens geregistreerd); evenmin is het mogelijk de mate van overlap 

van de verschillende kanalen na te gaan. Het is dus geenszins de bedoeling het aantal acties 

die via de verschillende kanalen geregistreerd werden, bij elkaar op te tellen. Achtereenvolgens 

bespreken we in deze paragraaf (1) Het aantal bekendgemaakte activiteiten aan het LOGO; (2) 

Het aantal activiteiten geregistreerd via www.samenveerkrachtig.be; en (3) Het aantal 

activiteiten gerapporteerd door de diensten / organisaties zelf. Aansluitend bij deze derde 

paragraaf gaan we ook dieper in op de aard activiteiten die georganiseerd werden, de beoogde 

doelgroep, het aantal personen dat via de actie bereikt werd en de tevredenheid van de 

organisatoren over de door hun opgezette acties. 

 

A. Aantal bekendgemaakte activiteiten aan het LOGO 

Alle Logo-medewerkers betrokken bij Geestelijke Gezondheidsbevordering werd gevraagd 

naar het aantal acties waarvan het LOGO op de hoogte gebracht werd door intermediairs (zie   

http://www.samenveerkrachtig.be/
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Tabel 4); we peilden hier naar elke actie, ook deze die bijvoorbeeld gericht zijn naar eigen 

personeel (de kans is reëel dat organisaties dergelijke actie niet bekend zullen maken via de 

site www.samenveerkrachtig.be). LOGO’s registreerden een totaal van 490 acties. 

  

http://www.samenveerkrachtig.be/
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Tabel 4: Aantal bekendgemaakte acties / activiteiten aan het LOGO 

LOGO Aantal acties Percentage 

Brugge-Oostende 35 7,14 

Midden West-Vlaanderen 95 19,39 

Leieland 29 5,92 

Gezond+ 40 8,16 

Waasland 26 5,31 

Dender 20 4,08 

Zenneland 30 6,12 

Brussel /  

Mechelen /  

Antwerpen 54 11,02 

Kempen 96 19,59 

Oost-Brabant /  

Limburg 65 13,27 

Totaal 490 100,0 

 

 

De geografische spreiding van de acties zoals bekend bij de LOGO’s, ligt sterk in lijn met het 

beeld dat bekomen wordt op basis van de ingevulde vragenlijsten (zie Tabel 5): procentueel 

worden de meeste acties georganiseerd in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen. 

 

 

Tabel 5: Geografische spreiding acties (aantal / percentage) 

Provincie Eigen rapportage deelnemers 

10-daagse (N=121) 

Rapportage via 

LOGO’s (N=490) 

Antwerpen 33 (27.3%) 150 (30.61%) 

Limburg 17 (14.1%) 65 (13.27%) 

Oost-Vlaanderen 24 (19.8%) 86 (17.55%) 

Vlaams-Brabant 3 (2.5%) 30 (6.12%) 

West-Vlaanderen 44 (36.4%) 159 (32.45%) 

Totaal 121 490 

 

 

B. Aantal activiteiten geregistreerd via www.samenveerkrachtig.be  

Aan de website ‘Samenveerkrachtig.be’ werd een eventpagina gekoppeld die de mogelijkheid 

bood aan diensten en organisaties om zelf activiteiten te registreren en deze kenbaar te maken 

aan het brede publiek; dit gebeurde via een link met ‘Uit in Vlaanderen’ (#werelddagGG), een 

activiteitenplatform dat al ruime bekendheid geniet bij het brede publiek. Er werden 300 

initiatieven via deze weg bekend gemaakt. Eén van deze acties werd geannuleerd. 

http://www.samenveerkrachtig.be/
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De acties die via ‘Uit in Vlaanderen’ geregistreerd werden, vonden niet allen tijdens de 10-

daagse plaats: het eerst geregistreerde evenement vond plaats op 3 juli en de laatst 

geregistreerde actie op 14 december. Het overgrote deel van de evenementen of acties 

(96.33% of N =289) vond wel plaats tussen half september en eind oktober (i.e. 2 weken 

voorafgaand aan en 2,5 weken volgend op de 10-daagse (half september tot eind oktober)). 

Wanneer we de periode van de 10-daagse strikt afbakenen (1 tot 10 oktober), dan stellen we 

vast dat 58.7% van de acties (N =176) tijdens deze periode doorgaan. Figuur 3 geeft een 

overzicht van het aantal georganiseerde acties per dag (activiteiten die over meerdere dagen 

liepen zijn niet verwerkt in dit overzicht).    

De meest populaire dag voor het organiseren van een activiteit, is de Werelddag zelf (10 

oktober): ongeveer 1 vijfde van de acties die plaatsvonden tijdens de 10-daagse (N =33; 

21.3%) ging door op deze dag. Andere data waarop meer dan 20 activiteiten doorgingen, 

waren woensdag 4 oktober en de dag voorafgaand aan de Werelddag, maandag 9 oktober. Op 

zondagen gaan er beduidend minder activiteiten door: op 1 oktober, de startdag van de 10-

daagse, werden 9 evenementen georganiseerd (5.8%); zondag 8 oktober slechts 5 activiteiten 

(3.2%). 

 

 

Figuur 3: Spreiding acties gedurende de 10-daagse 

 

Wat betreft de geografische spreiding (zie Tabel 6) valt op dat bijna 30% van de acties die via 

deze weg bekend gemaakt worden, plaats vinden in de provincie Oost-Vlaanderen (29.2%; N 

=85). Een vergelijkbaar aantal evenementen gaat door in de provincie Antwerpen (27.8%; N 

=81). In vergelijking met de acties geregistreerd door de LOGO’s en de evaluatie-vragenlijsten, 
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worden er via www.samenveerkrachtig.be minder activiteiten vanuit de provincie West-

Vlaanderen aangekondigd en meer vanuit de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg. 

 

Tabel 6: Geografische spreiding acties (aantal / percentage) 

Provincie Eigen rapportage deelnemers 

10-daagse (N=121) 

Rapportage via LOGO’s 

(N=490) 

Registraties via Samen 

Veerkrachtig.be (N=291) 

Antwerpen 33 (27.3%) 150 (30.61%) 81 (27.8%) 

Brussel 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

0 0 2 (0.7%) 

Limburg 17 (14.1%) 65 (13.27%) 67 (23%) 

Oost-Vlaanderen 24 (19.8%) 86 (17.55%) 85 (29.2%) 

Vlaams-Brabant 3 (2.5%) 30 (6.12%) 14 (4.8%) 

West-Vlaanderen 44 (36.4%) 159 (32.45%) 42 (14.4%) 

Totaal 121 490 291* 

*bij 9 evenementen werd geen locatie vermeld 

 

Via de website www.samenveerkrachtig.be werden twee evenementen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest aangekondigd (0.7%). Dit lage aantal kan verklaard worden door het 

feit dat er een aparte evenementenpagina bestaat voor Brussel, m.n. https://visit.brussels/nl. 

Er werd niet nagegaan in welke mate activiteiten voor de 10-daagse bekendgemaakt werden 

via deze Brusselse website. 

 

Op basis van de vragenlijststudie kwam naar voor dat bijna de helft van de organisaties of 

diensten die een activiteit opzetten, uit de sector ‘Welzijn, Zorg en Gezin’ kwamen. Dit blijkt 

ook het geval wanneer we de activiteiten via www.samenveerkrachtig.be analyseren: 111 

evenementen (46.6%) werden georganiseerd door een dienst uit deze sector (zie   

http://www.samenveerkrachtig.be/
http://www.samenveerkrachtig.be/
https://visit.brussels/nl
http://www.samenveerkrachtig.be/
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Tabel 7). In vergelijking met de vragenlijststudie, registreerden aanzienlijk meer organisaties 

uit de socio-culturele sector een actie. Lokale besturen en onderwijsorganisaties maakten dan 

weer in mindere mate een actie bekend via de website www.samenveerkrachtig.be. 

 

  

http://www.samenveerkrachtig.be/
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Tabel 7: Spreiding volgens sector (aantal / percentage) 

Sector Deelnemers 10-daagse 
Registraties via 

samenveerkrachtig.be 

Welzijn, Zorg en Gezin 60 (49.6%) 111 (46.6%) 

Lokaal bestuur 41 (33.9%) 43 (18.1%) 

Onderwijs 10 (8.3%) 4 (1.7%) 

Socio-culturele sector 5 (4.1%) 45 (18.9%) 

Bedrijven 3 (2.5%) 5 (2.1%) 

Andere 2 (1.7%) 30 (12.6%) 

Totaal 121  238  

 

Via de website www.samenveerkrachtig.be worden vooral cursussen / workshops (N =128, 

42.7%) of lezingen (N =77, 25.7%) bekend gemaakt; in totaal gaat het om 2/3 van alle 

activiteiten (68.4%). Tien procent (N =30) van de activiteiten die georganiseerd worden is een 

film- of theatervoorstelling: het betreft respectievelijk 5.7% en 4.3% van de evenementen 

geregistreerd via de website. 

Doordat er geen Google Analytics gelinkt werden aan de website www.samenveerkrachtig.be 

is het niet mogelijk hier verdere uitspraken over het aantal bezoekers van de website en hun 

doorklik-gedrag. 

 

C. Rapportage over activiteiten door diensten / organisaties via online bevraging  

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het aantal acties waarover we via de vragenlijststudie 

informatie ontvingen van de organisaties zelf, lager ligt dan het aantal acties waarvan het 

LOGO op de hoogte is. De 121 diensten en organisaties die de vragenlijst invulden 

organiseerden samen 318 acties (dit is ongeveer 2/3 (64.76%) van de acties die bekend zijn 

bij het LOGO). Merk op dat we er dienen van uit te gaan dat er geen volledige overlap is tussen 

de acties die bij het LOGO bekend zijn en de acties waarover de deelnemende organisaties 

rapporteren.  

De meeste organisaties zetten 1 (38,8%) of 2 (28,1%) acties op poten (M= 2.63; mediaan= 2), 

met een spreiding van 1 tot 15 activiteiten die door één dienst georganiseerd werd. Bijna 1 op 

5 diensten (N =24; 19.8%) organiseert 4 of meer acties. Bijna de helft van de georganiseerde 

acties (45.71%) richtte zich op het algemene publiek (volwassenen).  

 

Bij organisaties die niet deelnamen aan de 10-daagse werd gepeild naar de redenen waarom 

er geen acties werden opgezet (zie Tabel 8). Gebrek aan tijd of reeds te veel andere activiteiten 

op de agenda is de vaakst genoemde reden (54.5%). Zoals hoger vermeld gaven ook een aantal 

diensten of organisaties aan niet op de hoogte te zijn van de 10-daagse (22.7%).  

 

http://www.samenveerkrachtig.be/
http://www.samenveerkrachtig.be/
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Tabel 8: Redenen niet-deelnemende organisaties om geen acties op te zetten 

Reden Frequentie Precentage 

Tijdsgebrek 12 54.5% 

Niet op de hoogte van de 10-

daagse 

5 22.7% 

Andere redenen  5 22.7% 

Totaal 22 100% 

 

 

Aard van de activiteiten 

Wat betreft de aard van de georganiseerde activiteiten is er een grote variatie; toch blijkt 

kennisoverdracht in groep ((psycho-)educatie door uitnodigen van sprekers of organiseren 

van workshops) en het verspreiden van schriftelijke informatie door heel wat organisaties 

ingezet te worden: 85.1% van de deelnemende diensten zette minstens 1 actie op poten 

gericht op kennis- of informatieoverdracht.  

Bijna de helft van de organisaties die deelnamen aan de 10-daagse (45.4,9%, N= 55) 

verspreidde informatie over geestelijke gezondheid door het opzetten van een infostand, het 

uitdelen van flyers, het voorzien van placemats met de stappen van Fit in je Hoofd, etc. Deze 

verspreiding van schriftelijke informatie gebeurt in de meeste gevallen wel in combinatie met 

of in aansluiting bij een andere actie: slechts in 1 op 10 van de gevallen (N =12; 9.9%) is het 

uitdelen van flyers of opzetten van een infostand een alleenstaande activiteit. Zesenzeventig 

diensten (62.8%) organiseerden een lezing, workshop of een film- of theatervoorstelling. Via 

de website www.samenveerkrachtig.be behoorde 87.4% tot één van deze categorieën. 

Andere activiteiten die op de agenda stonden, waren -onder andere- wandelingen, spreuken 

in het straatbeeld, het opzetten van een gevoelsmuur (‘mood wall’), lunch, soep met 

babbeltjes, yoga-sessies, sportactiviteiten,…  

Zoals hoger aangehaald, stelden de LOGO’s een inspiratiegids (met ‘menukaarten’) ter 

beschikking. Organisaties beoordeelden deze gids positief en gaven ook aan deze als een bron 

van inspiratie te gebruiken bij het op poten zetten van activiteiten. Het is moeilijk om 

eenduidige uitspraken te doen over het aantal organisaties dat ook effectief een actie uit de 

inspiratiegids uitvoerde (aangezien slechts beperkte informatie over de georganiseerde 

activiteiten gevraagd werd). Op basis van de beschikbare data kunnen we evenwel met 

zekerheid stellen dat 1 op 3 organisaties (29,8%) minstens één van hun opgezette acties uit 

de inspiratielijst haalden. De meest populaire acties waren ‘Spreuken in het Straatbeeld’ en 

‘Soep met babbeltjes’; daarnaast werd ook op verschillende plekken een gevoelsmuur 

opgezet. 

 

http://www.samenveerkrachtig.be/
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Tevredenheid over de georganiseerde acties 

Voor 259 van de 318 gerapporteerde acties (81.44%) werd een tevredenheidsscore gegeven. 

Algemeen waren de organisaties tevreden tot zeer tevreden over de acties die ze op poten 

zetten. Op een schaal van 1 (niet geslaagd, niet succesvol) tot 10 (zeer geslaagd, zeer 

succesvol), gaven de respondenten een gemiddelde score aan de activiteiten van 7.75 

(mediaan =8).  

Figuur 4 verduidelijkt dat een zeer groot aantal activiteiten door de organisatoren een score 

van 7 of meer kreeg. 

 

 

 
Figuur 4 Tevredenheidsscore activiteiten 

 
 

Tien activiteiten (3.9%) werden als niet of weinig succesvol beoordeeld en kregen een 

‘onvoldoende’ (score lager dan 5). Tabel 9 geeft een overzicht van deze 10 activiteiten en meer 

details over de reden waarom de organisatoren deze actie als niet succesvol / niet geslaagd 

scoorden. Onvoldoende interesse voor de activiteit blijkt in de meeste van de gevallen aan de 

basis te liggen van de lage score. In één geval werd een lage score gegeven omwille van 

organisatorische problemen, die tot annulering van de activiteit leidden. 
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Tabel 9: Overzicht niet-succesvolle activiteiten 

Omschrijving activiteit Score Doelgroep 

Ontspanningstussendoortjes tijdens de les 1 Studenten 

 Toelichting: We kregen vermoedelijk onvoldoende 

docenten   gemobiliseerd om dit toe te passen 

tijdens de les. Docenten lazen vaak de 

communicatie niet. Vermoedelijk deels omdat dit 

tijdens een sowieso erg drukke periode van het 

academiejaar valt. 

Lezing: seksualiteit en intimiteit op oudere leeftijd 2 Algemeen publiek 

 Toelichting: Ondanks de vraag veel te weinig 

deelnemers 

Verspreiden info 3 Algemeen publiek 

 Toelichting: / 

Als je hoofd vol zit. Voorstelling 'zoekrust.be' 

Interactieve voorstelling en dialoog met mensen in 

armoede die stappen gezet hebben naar geestelijke 

gezondheidszorg. 

3 Algemeen publiek 

 Toelichting: Er was geen publieke opkomst. We 

hadden zelf enkele mensen uitdrukkelijk 

gevraagd; daarvoor was de activiteit interessant. 

Workshop: Goed Gevoel Stoel 

 

3 Gedetineerden 

 Toelichting: Er is op zich wel interesse, maar 

andere zaken krijgen toch de voorkeur (bijv 

wandeling, langer slapen, ....) 

Verkwikkende natuurwandeling in het kader van "samen 

veerkrachtig"  

4 Algemeen publiek 

 Toelichting: De deelnemers waren tevreden maar 

de opkomst was ondermaats 

Verkwikkende wandeling voor mantelzorgers  1 Mantelzorgers 

 Toelichting: De wandeling werd gecanceld bij 

gebrek aan inschrijvingen 

Speeddate met de studentenpsychologen 1 Studenten 

 Toelichting: Bleek absoluut niet aan te slaan (geen 

deelnemers) 

Gezelschapsspelen 2 Algemeen publiek 

(volwassenen) 

 Toelichting: Weinig interesse 

Straattheater Rap en streetdance voor jongeren ism 

jongerenwerking en Te Gek!? Slongs Dievanongs, 

Young B, River Site, Studio en Seckou Ouologuem (Slam 

Poetry) rappen over hun emoties en delen hun 

gedachten 

1 Kansengroepen (Jongeren uit 

de Eurowijk van Linkeroever) 

 

 Toelichting: De activiteit werd helaas geannuleerd 

omdat de infobus van Te Gek!? niet tijdig klaar 

was 
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Ook bij activiteiten die wel een hogere tevredenheidsscore kregen, werd een aantal keer een 

beperkte opkomst vermeld. Mogelijk verklaart het feit dat deelnemersaantallen een snel 

‘meetbaar’ of zichtbaar gegeven zijn voor de organisatoren, het succes ervan als evaluatie-

criterium.  

“Beperkte opkomst” (tevredenheidsscore 6) 

“Sterke spreekbeurt, lage opkomst” (tevredenheidsscore 7) 

 “Twee externen was wat weinig. Leuke namiddag weliswaar met een grote eigen 

opkomst” (tevredenheidsscore 8) 

“Ten gevolge van de vele stages op dat moment is de doelgroep kleiner dan 

verwacht” (tevredenheidsscore 9) 

 

Omgekeerd wordt een grote opkomst door verschillende respondenten als een belangrijk 

succescriterium vernoemd. In een aantal gevallen werd een activiteit in het kader van de 10-

daagse gekoppeld aan andere activiteit (bijvoorbeeld: de Open-Bedrijvendag). Dit werd telkens 

positief beoordeeld; het groter bereik vormde hierbij opnieuw het belangrijkste criterium. 

“Samenwerking met ZNA opendeur, daardoor extra bereik, veel enthousiaste 

mensen, veel verhalen werden verteld.” (tevredenheidsscore 8) 

Naast de opkomst, zijn er nog andere criteria op basis waarvan organiserende diensten een 

hoge tevredenheidsscore gaven: enthousiasme / tevredenheid van de deelnemers, 

laagdrempeligheid van de activiteit, het feit dat een boodschap op een ludieke of 

humoristische manier overgebracht kon worden, het realiseren van ‘ontmoeting’ of interactie 

tussen deelnemers, het feit dat de doelgroep / de doorsnee gebruikers in contact gebracht 

werden met de algemene populatie of met andere groepen. Dit laatste aspect is niet altijd op 

voorhand ingepland, maar leidt in een aantal gevallen toch tot positieve ervaringen.    

“Vijf van de 10 ingeschreven kandidaten via de 10-daagse daagden op. De 

kandidaten waren niet de kansarme vrouwen. Vrouwen met veel ervaring in dans 

en mooi op tijd. Positief was dat zij konden deelnemen met de bestaande groep 

kansarme vrouwen (Belgisch + vreemde origine), die de methodiek reeds kenden. 

De goede sfeer en uitwisseling via gebaar, dans, beweging en stemwerk was er 

meteen. Compliment van deze vrouwen gekregen: 'hier blijkt duidelijk dat dans 

een universele taal is'.” (tevredenheidsscore 8) 

Het feit dat een activiteit soms ook deelnemers aantrekt die de organisator niet verwacht, 

leidt in een beperkt aantal gevallen tot een negatieve beoordeling. 

 “Er kwamen meerdere kinderen mee met hun ouders. De kinderen waren luidruchtig 

en uitgelaten. Dit verstoorde de rust voor sommigen.” (tevredenheidsscore 7) 
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Meerdere respondenten vernoemen het kunnen meegeven van ‘materialen’ aan de deelnemers 

van een activiteit als een belangrijk element om de actie succesvol te maken. Zo evalueerden 

verschillende organisaties die een gevoelsmuur bouwden, dit als zeer positief. 

“Vooral de badges met gevoelens en de stressballetjes deden het goed. Iedereen 

wilde weten wat de ander van gevoel had gepakt.” (tevredenheidsscore 9) 

“Vooral de gevoels-buttons vielen erg in de smaak en gaven ook wel aanleiding 

tot gesprekken onder elkaar; ook de infoboekjes over de 10 stappen gingen vlot 

van de hand” (tevredenheidsscore 8) 

“De buttons werden gretig meegenomen én er werden gesprekken gevoerd over 

wat er op de buttons stond en hoe mensen zich voelden. Er werd eerst even 

lacherig over gedaan, maar zelfs die mensen moesten bekennen dat ze het 

eigenlijk wel een geslaagd initiatief vonden. Voor herhaling vatbaar!” 

(tevredenheidsscore 9) 

Anderzijds wordt het ‘zo maar’ meegeven van materialen (bvb. aan een onbemande stand), 

zonder duiding of kadering in vraag gesteld: organisaties die dit deden, rapporteren dat de 

materialen wel werden meegenomen, maar er wordt betwijfelt of de boodschap die men wil 

meegeven, overgekomen is. Tevens benadrukten enkele respondenten dat er een duidelijke 

link moet zijn tussen de aangeboden materialen en de boodschap die men via de actie wil 

overbrengen. Daarnaast moet er ook ‘mankracht’ aanwezig zijn om de boodschap voldoende 

te kunnen verspreiden. 

“Vooral jongeren die de soep wel lusten. Weinig sensibilisering rond het thema. 

Maar een aantal ouders die hun kinderen kwamen ophalen die ook bleven staan 

voor een babbeltje. Ik deed deze activiteit ook alleen.” (tevredenheidsscore 6)  

 

In lijn met voorgaande, maken een aantal respondenten de bedenking wat de impact op 

langere termijn is van de door hen georganiseerde activiteit.  

 

“Op zich goed uitgewerkt, maar ik twijfel aan de impact / gedragsverandering door dit 

soort acties.” (tevredenheidsscore 6) 

 

Hoewel dit uiteraard een belangrijke vraag betreft, was het geen doelstelling van huidige 

bevraging om hierop een antwoord te formuleren. Aansluitend bij een aantal acties gebeurde 

wel een evaluatie door de eindgebruikers. Dit was bijvoorbeeld het geval voor activiteiten die 

ook buiten de 10-daagse door de LOGO’s bekend gemaakt worden (zoals bijvoorbeeld de 

sessies Zilverwijzer, of de workshops Fit in je Hoofd). De verwerking van deze 

evaluatiegegevens is geen onderdeel van in dit eindrapport (aangezien dit behoort tot de 

evaluatie van de respectievelijke methodieken).  
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Operationele doelstelling: “Zowel Vlaamse, Brusselse als lokale 

intermediairs (tussendoelgroep) zetten op een uniforme wijze in op de 

10-daagse” 

Indicatoren: 

- Nulmeting om te peilen hoeveel organisaties gebruik maken van de slogan en de 

website samenveerkrachtig.be  

 

Om de draagkracht van de 10-daagse te vergroten werd geopteerd om te werken met een 

gemeenschappelijke slogan en bijhorend logo ‘Samen Veerkrachtig Vlaanderen’. Ook de 

website www.samenveerkrachtig.be werd omwille van deze reden gelanceerd.  

 

Zoals reeds eerder vermeld kent een groot deel van de organisaties die één of meerdere 

activiteiten op poten zetten in het kader van de 10-daagse de slogan (87.7%). Dit impliceert 

evenwel niet dat de organisaties ook effectief gebruik maken van deze slogan en het bijhorend 

logo. De cijfers bevestigen dit (zie Tabel 10): 76 diensten (62.8%) gaven aan bij de 

bekendmaking van hun acties ook de slogan ‘Samen veerkrachtig Vlaanderen’ en / of het 

bijkomend logo te hebben vermeld.  

Een nog kleiner aantal maakte gebruik van de website www.samenveerkrachtig.be om hun 

evenement bekend te maken: slechts 1 op 3 van de diensten die een actie organiseerde (N 

=43; 35.5%) maakte hiervan melding op de website. 

 

 

Tabel 10 Gebruik van logo, slogan en website bij bekendmaking acties 

 Slogan en logo Website 

 Ja 76 (62.8%) 43 (35.5%) 

 Neen 45 (37.2%) 78 (64.5%) 

 121 121 

 
 

Het feit dat de website pas laattijdig gelanceerd werd, kan mogelijk een verklaring vormen 

voor het beperkt gebruik. Anderzijds blijkt dat het gebruiken van de slogan / het logo duidelijk 

geassocieerd is met het bekend maken van acties via de website: organisaties die gebruik logo 

en slogan ‘Samen Veerkrachtig’ vermeldden, publiceerden hun actie ook significant vaker op 

de website www.samenveerkrachtig.be (²(1) =12.49; p<0.001). 

 

 

 

  

http://www.samenveerkrachtig.be/
http://www.samenveerkrachtig.be/
http://www.samenveerkrachtig.be/
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Operationele doelstelling: “De einddoelgroep neemt deel aan initiatieven 

van de 10-daagse 

 

Indicatoren gekoppeld aan deze doelstelling: 

- Aantal deelnemers van de verschillende activiteiten 

 

Aan de hand van een tweetal vragen werd enige informatie verzameld over de deelnemers 

(einddoelgroep) aan de georganiseerde acties. In de eerste plaats werd nagegaan naar welke 

doelgroepen de acties zich richtten. Bijna de helft van de opgezette acties (N =128; 45.71%) 

richtten zich tot ‘de algemene bevolking’ (of de doelgroep ‘volwassenen’). Een minderheid van 

de acties focuste op een specifieke leeftijdscategorie uit de algemene bevolking; activiteiten 

gericht op ouderen of senioren werden het meest vernoemd: iets meer dan 1 op 10 van alle 

opgezette acties (N =33; 11.07%) werd specifiek voor deze doelgroep opgezet. Opvallend 

hierbij is dat lokale besturen in grote mate acties organiseren die zich richten naar ouderen. 

Activiteiten voor kinderen / jongeren enerzijds en studenten / jongvolwassenen anderzijds 

zijn beperkt (respectievelijk 6.07% en 6.43% van de georganiseerde evenementen). Bovendien 

worden deze acties bijna uitsluitend door onderwijsinstellingen georganiseerd. Hetzelfde kan 

gezegd worden over de acties gericht naar kansengroepen: deze worden bijna uitsluitend op 

poten gezet door de zorg- en welzijnssector. 

 

Tabel 11: Doelgroepen op wie de verschillende acties gericht waren 

Doelgroep Frequentie Percentage 

Algemene bevolking (inclusief 

‘volwassenen’) 

128 45.71% 

Kinderen en jongeren 17 6.07% 

Jongvolwassenen / studenten 18 6.43% 

Ouderen 33 11.79% 

Kansengroepen (inclusief ‘eigen 

cliënten’ binnen zorg- en 

welzijnscontexten) 

31 11.07% 

Andere  10 3.57% 

Hulpverleners en professionelen 

/ eigen personeel 

43 15.36% 

 

Vervolgens werd ook gepolst hoeveel deelnemers bereikt werden met de opgezette acties. 

Enkele geplande evenementen moesten geannuleerd worden omdat er te weinig 

(voor)inschrijvingen waren of omdat er geen bezoekers / deelnemers kwamen opdagen. Voor 

zover kan worden nagegaan, gingen drie acties (0.94%) om deze reden uiteindelijk niet door.  

In een aantal gevallen was het moeilijk om een indicatie van te geven van het aantal 

deelnemers. Dit was bijvoorbeeld het geval voor verschillende acties die plaats vonden in ‘de 
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publieke ruimte en / of die zich richtten op toevallige passanten. Bij de organisaties die wel 

konden aangeven hoeveel deelnemers werden bereikt, zijn er -afhankelijk van de aard van de 

activiteit- grote verschillen merkbaar. Het aantal gerapporteerde deelnemers varieert van 

tussen 0 (speeddate met studentenpsychologen) en 1250 (infostand met uitdelen van flyers 

en goodiebags,…). Zoals reeds aangehaald vormde het aantal deelnemers voor de diensten of 

organisaties een belangrijk criterium bij het beoordelen of een acties al dan niet succesvol 

was. 

 

Hoewel niet specifiek opgenomen als een indicator, is het ook interessant om het aantal 

bezoekers aan de website Fit in je Hoofd (www.fitinjehoofd.be) en NokNok (www.noknok.be) 

na te gaan. Deze websites werd immers op verschillende manieren gepromoot tijdens de 10-

daagse - bijvoorbeeld doordat (bijkomende) Fit in je Hoofd workshops georganiseerd werden, 

of doordat tijdens acties promo-materialen over deze websites verspreid werden.  

Figuur 6a, 5b en 6 maken duidelijk dat er in de periode van de 10-daagse een stijging was in 

het aantal bezoekers aan de websites was en dat er ook een uitgesproken piek is: deze piek 

valt voor het Fit in je Hoofd-platform op 10 oktober, de Werelddag van de Geestelijke 

Gezondheid (die dag waren er 3057 unieke bezoekers op de website). Voor NokNok is de piek 

minder uitgesproken en valt ze net na de 10-daagse, m.n. op 19 oktober. Het feit dat er 

minder acties opgezet werden die zich specifiek richten naar kinderen en jongeren, kan 

mogelijk mee verklaren waarom de bezoekersaantallen voor de website NokNok minder 

duidelijk stijgen tijdens de 10-daagse. 

We kunnen uit voorgaande cijfers afleiden dat (een aantal) acties opgezet in het kader van de 

10-daagse, de bevolking wel degelijk aansporen om Fit In Je Hoofd en NokNok te bezoeken. 

Dit is een belangrijke vaststelling: op deze websites krijgen gebruikers immers tools 

aangereikt om hun veerkracht te versterken. Wanneer ze, via evenementen die georganiseerd 

worden in het kader van de 10-daagse naar deze websites toegeleid worden en hun veerkracht 

trainen, wordt hierdoor -onrechtstreeks- impact gegenereerd van deze acties.    

     

 

 

Figuur 5a: Gebruikersaantallen Fit in je Hoofdplatform september – december 2017 

http://www.fitinjehoofd.be/
http://www.noknok.be/
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Figuur 7: Gebruikersaantallen NokNok-website tijdens de 10-daagse 

 

Om de veerkracht effectief te trainen is het belangrijk dat bezoekers niet eenmalig naar de 

website surfen, maar blijven terug komen en er actief met de oefeningen aan de slag gaan. 

Een analyse van het surf- en doorklik gedrag van de gebruikers van het Fit in je Hoofd-

platform en de NokNok website maakt evenwel geen deel uit van huidige evaluatie. 

 

 

  

Figuur 6b: Gebruikersaantallen Fit in je Hoofdplatform tijdens de 10-daagse 
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Operationele doelstelling: “De 10-daagse krijgt media-aandacht” 

Indicatoren gekoppeld aan deze doelstelling: 

- Via een nulmeting wordt er bepaald via welke kanalen de 10-daagse door de pers 

wordt opgepikt. 

 

Deze indicator werd niet nagegaan: in de vragenlijst werd immers niet gevraagd aan de 

deelnemende organisaties of er in de lokale media iets gepubliceerd werd over de actie(s) die 

opgezet werden. Evenmin werd er door de LOGO’s op een systematische wijze informatie 

bijgehouden over hoe acties opgepikt werden in de pers. 

 

Vanuit de VVGG werd een persbericht over de Werelddag opgemaakt voor verspreiding naar 

de nationale pers (zie Bijlage 3). De leden van de stuurgroep Werelddag van de Geestelijke 

Gezondheid (waartoe ook de LOGO’s en het Vlaams Instituut Gezond Leven behoren) konden 

dit bericht aanpassen en desgewenst verder verspreiden. Er is geen informatie beschikbaar 

over de mate van disseminatie van het bericht.  

 

Wat betreft de verspreiding van informatie via sociale media-kanalen, werd er noch vanuit de 

werkgroep 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, noch vanuit de stuurgroep Werelddag 

Geestelijke Gezondheid een Facebook of Twitter-pagina aangemaakt om alle berichten te 

centraliseren. Dit betekent ook dat er geen informatie beschikbaar is over het aantal posts of 

gebruikers. Er verschenen beduidend meer berichten op Facebook en op Twitter. Berichten 

over de 10-daagse kregen verschillende hashtags: onder andere #Samenveerkrachtig of 

#samenveerkrachtig; #tiendaagsevandegeestelijkegezondheid; #TiendaagsevandeGG; 

#werelddagGG; #werelddaggeestelijkegezondheid. Gerelateerde hashtags waren bijvoorbeeld 

#praaterover; #spreukeninhetstraatbeeld; #fitinjehoofd; #NokNok.  

De meeste LOGO’s communiceerden via hun eigen facebook-pagina over de 10-daagse; via 

deze weg werden ook heel wat foto’s over georganiseerde acties gepost en / of gedeeld.  
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Conclusies en aanbevelingen  
 

In 2017 werd voor het eerst een 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid georganiseerd van 

1 tot 10 oktober. Achterliggende idee is om tijdens deze 10 dagen op te bouwen naar de 

Werelddag Geestelijke Gezondheid. In het kader van geestelijke gezondheidsbevordering 

(GGB) kan deze 10-daagse een belangrijke rol vervullen: het is een moment waarop het brede 

publiek bewust gemaakt kan worden van het belang van de geestelijke gezondheid als 

integraal deel van / motor voor de algemene gezondheid. Naast aandacht voor kwetsbare 

groepen, personen die reeds problemen ontwikkelden op vlak van geestelijke gezondheid en 

/ of  (de)stigmatisering, biedt de 10-daagse een uitgelezen kans om in de verf te zetten dat 

geestelijke gezondheid meer is dan de afwezigheid van stoornissen. Deze focus biedt heel wat 

aanknopingspunten om de positieve aspecten van geestelijke gezondheid in de verf te zetten 

èn om  geestelijke gezondheid een zaak van iedereen te maken. Dit impliceert dat er accent 

komt te liggen op geestelijke gezondheid als ons mentaal kapitaal, en dat er tijdens de 10-

daagse in even grote mate aandacht moet gaan naar ‘mental health’ als naar ‘mental ill health’. 

De slogan ‘Samen Veerkrachtig’ incorporeert deze positieve boodschap. 

In dit rapport presenteerden we de belangrijkste bevindingen van een bevraging bij 

intermediairs; zowel diensten die acties organiseerden in het kader van de 10-daagse, als 

diensten die dit niet deden, werden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. We ontvingen 

input van 143 organisaties. Op basis van de reeds besproken resultaten uit deze bevraging, 

aangevuld met bemerkingen van respondenten op de vragen ‘Wat moeten we zeker behouden 

wanneer we volgend jaar opnieuw een 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid organiseren’ 

en ‘Wat kunnen we nog verbeteren of anders aanpakken (denk aan materiaal, ondersteuning, 

...)?’, formuleren we in wat volgt nog enkele aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gericht 

naar de werkgroep van de 10-daagse (en dus niet rechtstreeks naar intermediairen) en hebben 

als doel de activiteiten van deze werkgroep inhoudelijk te voeden. 

 

Communicatie 

Aanbeveling 1: Communiceer tijdig èn eenduidig.  

Gezien het op poten zetten van een actie heel wat voorbereiding vergt van een dienst of 

organisatie, is het van belang dat zij tijdig op de hoogte gebracht worden. Op die manier wordt 

afstemming met de reguliere werking en / of andere activiteiten binnen een organisatie beter 

haalbaar. Uit de antwoorden van zowel deelnemende als niet deelnemende organisaties blijkt 

dat het op tijd kunnen inplannen van de data / activiteiten een must is.  

“Hopen dat we meer tijd kunnen vrijmaken, tijdig data doorgeven (maanden op 

voorhand)” (niet-deelnemende organisatie) 

“Tijdige communicatie hieromtrent”  (deelnemende organisatie) 
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“Meer vooraf doorgeven, want moeilijk inplanbaar kort vooraf.” (deelnemende 

organisatie) 

“Eerder klaar zijn met de inspiratiegids e.d. Nu moesten we er echt wat op wachten. 

Vooral omdat we met verschillende zaken moeten rekening houden tijdens het 

plannen.” (deelnemende organisatie) 

Daarnaast wordt er door meerdere organisaties gewezen op de nood om tijdig een overzicht 

te krijgen van alle bestaande materialen en deze materialen ook voldoende op voorhand te 

kunnen bestellen. 

“Wat sneller duidelijkheid geven over welk materiaal beschikbaar is.” (deelnemende 

organisatie) 

“Materiaal graag beschikbaar in mei.” (deelnemende organisatie) 

 

Niet enkel het op tijd communiceren, maar ook het eenduidig communiceren is van belang. 

Eenduidige communicatie biedt heel wat voordelen: door in te zetten op meer harmonisering 

/ uniformisering van de boodschappen rond de 10-daagse, kan er een groter publiek bereikt 

worden en kan de impact van de 10-daagse ook groter worden. Het consequent gebruik van 

een gemeenschappelijk logo en bijhorende slogan is een belangrijk element in eenduidige 

communicatie. De slogan ‘Samen Veerkrachtig’ heeft op dit vlak veel potentieel; dit wordt ook 

door meerdere respondenten vernoemd.  

 “De slogan en logo 'Samen veerkrachtig' is sterk, zeker behouden.” 

 “Zeker behouden: gezamenlijk thema en slogan, inspiratiegids.” 

Toch is bekendheid met de slogan alleen niet voldoende. Organisaties moeten ook 

aangespoord worden om deze zelf te gebruiken. Uit de bevraging blijkt immers dat diensten 

en organisaties zowel slogan als logo reeds vrij goed kennen, maar deze zelf (nog) niet altijd 

gebruiken om hun acties bekend te maken.  

Meerdere respondenten wezen er op dat de communicatie soms verwarrend was. Het is lang 

niet voor iedereen duidelijk dat de 10-daagse opbouwt naar de Werelddag, of dat deze met 

elkaar gelinkt zijn. Meer duiding of kadering in de communicatie kan dit verhelpen (zie ook 

aanbeveling 8). 

“Meer bekendmaking van dat dit de aanloop is naar de Werelddag van de geestelijke 

gezondheid.” 

In een aantal gevallen werden organisaties uitgenodigd om activiteiten te organiseren voor of 

deel te nemen aan twee schijnbaar los van elkaar staande initiatieven. Dit leidt tot de nodige 

verwarring en is nadelig voor alle partijen. Dergelijke zaken worden dan ook best vermeden; 

LOGO’s kunnen in deze een belangrijke rol opnemen inzake netwerkcommunicatie. 
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 “Ik vind het erg verwarrend dat er enerzijds een Week van de geestelijke gezondheid 

onder het mom 'Train uw veerkracht' is vanuit Stad Gent waar wij ook aan deelnamen, 

en dan anderzijds jullie 10-daagse. 

 

Aanbeveling 2: Zet sterker in op digitale communicatie 

De website www.samenveerkrachtig.be kan een centraal instrument vormen om alle 

communicatie over de 10-daagse tijdig en overzichtelijk beschikbaar te maken voor zowel 

intermediairs als eindgebruikers. Verschillende respondenten stelden een vraag naar digitaal 

beschikbare (communicatie)materialen. 

“Slogan actie en andere materiaal zoveel mogelijk digitaal aanbrengen” 

“Gratis, aantrekkelijk (uitdeel) materiaal. Eventueel ook digitaal materiaal voor op de 

fb-pagina”. 

De website werd nieuw ontwikkeld in 2017 en was nog niet online toen de communicatie over 

de 10-daagse naar intermediairs van start ging. Dit wordt door respondenten aangehaald als 

een belangrijk pijnpunt. Uit de resultaten van de bevraging komt ook duidelijk naar voor dat 

de website nog onvoldoende bekend is bij intermediairs. Hierop moet sterker ingezet worden. 

“(…) en website meer promoten.”  

Op dit ogenblik is het voor de website-bezoeker niet zo duidelijk of deze zich richt op de 

eindgebruiker, dan wel op intermediairs. Het is aan te bevelen eindgebruikers als de primaire 

doelgroep naar voor te schuiven, aangezien intermediairs in de eerste plaats via andere 

kanalen informatie over de 10-daagse ontvangen. Uit de bevraging blijkt bovendien dat 

slechts een minderheid van de organisaties door informatie op de website gestimuleerd 

worden om een actie op te zetten. Zoals hierboven aangehaald, is het wel van belang dat zij 

op de website ondersteunend materiaal kunnen vinden.  

De informatie voor de einddoelgroep moet van die aard zijn dat zij enerzijds geactiveerd 

worden om aan acties deel te nemen, maar anderzijds ook informatie kunnen vinden waardoor 

ze na de 10-daagse nog aandacht kunnen blijven besteden aan hun geestelijke gezondheid. 

Dit kan door linken te leggen naar andere relevante websites. 

“Voor scholen is het altijd een pluspunt als o.a. de site aansluit bij leerlingen. Zo kan 

er bvb. tijdens de les godsdienst mee gewerkt worden. 

Toekomstige communicatie over de 10-daagse kan dus best consequent verwijzen naar de 

website. Wat betreft communicatie via sociale media, zou de aanmaak van een 

gemeenschappelijke facebook-pagina (@samenveerkrachtig), gekoppeld aan de website (die 

ook voorziet in een newsfeed waarop posts vanop sociale media verschijnen) een belangrijke 

meerwaarde kunnen betekenen. Via de gemeenschappelijke facebook-pagina kunnen ook 

gemakkelijk ‘kant-en-klare’ berichten verstuurd worden die dan door de intermediairs 

gedeeld kunnen worden. 

http://www.samenveerkrachtig.be/
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“Praktische tools om promo te voeren, ook via sociale media. Daarin waren we nu wat 

beperkt omdat we de wegen niet kennen.” 

 

Aanbeveling 3: Werk een communicatieplan uit  

Verschillende van de hierboven vernoemde knelpunten inzake communicatie kunnen 

ondervangen worden door het uitwerken van een goed communicatieplan. Dergelijk plan kan 

best twee delen bevatten (enerzijds een plan voor communicatie van de werkgroep naar de 

LOGO’s en andere partners en anderzijds een plan voor communicatie van de partners naar 

de intermediairs die acties organiseren). Het plan moet voorzien in voldoende 

communicatieboodschappen (er moet vermeden worden dat de communicatie over de 10-

daagse zich beperkt tot one-shot communicatie), gericht naar verschillende doelgroepen en 

verspreid via verschillende communicatiekanalen.  

Verschillende respondenten vragen ook expliciet nog meer inspiratie in functie van 

bekendmaking van hun actie(s). Het voorzien van wervende berichten -waarin ook de 

contextualisering van de 10-daagse is opgenomen-, kan hieraan tegemoet komen. 

“Behouden: de ondersteuning in communicatie (voorbeeldartikels, Facebookberichten, 

...)” 

“Promotiekanalen blijven aanbieden” 

“Meer aandacht aan bekendmaking, naast de brochure.” 

“Aanreiken van laagdrempelig sensibiliseringsmateriaal voor de 10-daagse, zodat 

mensen dit continu kunnen zien tijdens de week.” 

De meeste acties hebben een uitgesproken lokaal of regionaal karakter. Toch geven meerdere 

respondenten aan dat er een link gelegd moet worden met de Vlaamse campagne; op die 

manier vergroot de herkenbaarheid van een actie voor de einddoelgroep. 

 “Aandacht voor de campagne in de Vlaamse media zodat de lokale acties in de buurt 

herkenbaar zijn voor de burgers.” 

“Gezamenlijk Vlaams persmoment” 

Het communicatieplan dient tot slot ook te voorzien in richtlijnen over de schrijfwijze (‘10-

daagse van de Geestelijke Gezondheidszorg’) en over het gebruik van een gemeenschappelijke 

hashtag voor sociale media (#SamenVeerkrachtig). 

In 2018 valt de 10-daagse net voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is belangrijk om dit 

als een opportuniteit te zien om organisaties tot actie aan te zetten, en niet als een bedreiging. 

De 10-daagse kan aangegrepen worden om (lokale) politici te stimuleren om te praten over 

het belang van geestelijke gezondheid. Tijdige, gerichte communicatie naar lokale politici en 

/ of naar lokale besturen hierover zijn aan te bevelen. De mogelijkheden hiertoe dienen nog 

verder verkend te worden.    
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Bereik en participatie 

Aanbeveling 4: Streef naar een (nog) breder bereik 

Uit de bevraging blijkt dat intermediairs het concept van de 10-daagse al vrij goed kennen en 

ook goed heel wat acties organiseerden: de LOGO’s registreerden 490 verschillende acties; op 

basis van de online bevraging hebben we informatie van 319 evenementen, georganiseerd 

door 121 organisaties. Dit is een positief resultaat, gezien de 10-daagse in huidige vorm dit 

jaar pas voor het eerst plaats vond. Ongetwijfeld is er marge om nog mee organisaties aan te 

zetten om acties te ondernemen en mensen te sensibiliseren rond geestelijke gezondheid. Een 

ruimere bekendheid van de ‘10-daagse’ kan hiertoe bijdragen (zie ook hoger: communicatie). 

Daarnaast kan er nagedacht worden via welke kanalen / op welke manier men sectoren die op 

dit moment in mindere mate acties organiseren (onderwijs, socio-culturele sector, 

bedrijfswereld), kan aanzetten om ook deel te nemen aan de 10-daagse.  

De inspiratiegids vormt een belangrijk instrument om intermediairs te enthousiasmeren voor 

de 10-daagse. Heel wat respondenten geven aan dat de inspiratiegids behouden moet worden.  

“Ik was zeer blij met al het aangereikte materiaal, anders zou er ik wellicht niet zoveel 

werk van gemaakt hebben.” 

“Het materiaal biedt een gemakkelijke stap tot het starten van deze week.” 

Een niet te verwaarlozen aantal diensten en organisaties (ongeveer 1 op 3) geven evenwel aan 

de inspiratiegids niet ontvangen te hebben. Bekendmaking  van de inspiratiegids via 

verschillende kanalen en herhaaldelijk te communiceren waar deze kan geraadpleegd worden 

(zie aanbeveling 3: communicatieplan), is in deze van belang. Deze inspiratiegids kan 

bovendien best jaarlijks geüpdate worden en moet voorzien in een wisselend en gevarieerd 

aanbod (zie aanbeveling 6). Op die manier worden  diensten en organisaties die dit jaar al een 

actie op poten zetten, in de toekomst blijvend geënthousiasmeerd en gemotiveerd om 

opnieuw te participeren aan de 10-daagse. 

 

Aanbeveling 5: Stimuleer participatie door rechtstreekse contacten met intermediairs 

Diensten en organisaties die acties op poten zetten in het kader van de 10-daagse werden 

hiertoe in de eerste plaats aangezet door rechtstreekse contacten met een LOGO-medewerker 

of binnen een lokaal samenwerkingsverband (waar vaak ook het LOGO vertegenwoordigd is). 

Deze contacten, in combinatie met de verdere ondersteuning door het LOGO, worden door 

heel wat organisaties als positief benoemd. Ze lijken een belangrijke voorwaarde om 

organisaties over de streep te trekken om een actie te organiseren. Het verdient dan ook 

aanbeveling hier in de toekomst te blijven op inzetten. 

“Ondersteuning blijven bieden en toegankelijk blijven. Fijn bij jullie terecht te kunnen!” 

Uiteraard spelen meerdere redenen mee in de beslissing om al dan niet een actie(s) op poten 

te zetten. ‘Tijdsgebrek’ was meest vermelde reden is om geen actie te organiseren. Een klein 
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aantal organisaties gaf aan dat er (te) veel gezondheidsthema’s zijn die aandacht verdienen. 

Zij stellen de vraag naar een aanbod van acties waarin meerdere thema’s geïntegreerd worden 

(vermelde thema’s zijn voeding, sedentair gedrag, tabak-alcohol-drugs). 

“Misschien samenvoegen voor 'goed gevoel' met 'gezondere voeding' en 'meer 

bewegen' en die promotiematerialen combineren.” 

Hoewel dit een pertinente vraag betreft, mag de specifieke insteek en doelstelling van de 10-

daagse niet uit het oog verloren worden, m.n. het brede publiek sensibiliseren rond geestelijke 

gezondheid. Gerichte ondersteuning van deze organisaties (waarbij de linken tussen 

geestelijke gezondheid en andere thema’s geduid wordt en waarin hen het nodige materiaal 

geboden wordt om ook met deze linken aan de slag te gaan), kan ook hen over de streep 

trekken om aan de 10-daagse te participeren. 

 

Acties 

Aanbeveling 6: Bied inspiratie voor een nog meer gevarieerde waaier van acties aan, 

inspelend op de noden van specifieke subgroepen. 

Tijdens de 10-daagse werd een brede waaier aan acties en evenementen op poten gezet. De 

tevredenheid bij de diensten en organisaties over de door hen opgezette acties is over het 

algemeen groot. Anderzijds valt op dat er minder acties georganiseerd werden voor bepaalde 

doelgroepen, zoals bijvoorbeeld kinderen / jongeren, jongvolwassenen en kansengroepen. 

Een aantal organisaties die geen activiteit opzetten, verwijzen expliciet naar het ontbreken van 

inspirerende activiteiten (in de inspiratiegids / menukaarten) voor deze doelgroepen. 

“Aangezien wij ons dit jaar voornamelijk op (jonge) kinderen gericht hebben binnen dit 

thema, viel het ons op dat de campagne niet zo geschikt is voor kinderen. NokNok is 

een prima initiatief (vooral voor jongeren), maar zou misschien nog meer uitgewerkt 

kunnen worden op dit vlak.” 

“Acties organiseren bestemd voor kleuters en lagere schoolkinderen” 

“Meer specifieke ideeën geven die gebruikt kan worden voor onze doelgroep, 

rusthuisbewoners. Simpele en leuke doe-activiteiten / interactieve activiteiten.” 

“Als er ook een activiteit is voor laag taalvaardige personen.” 

Ook het feit dat (ondersteunende) materialen / gadgets niet altijd afgestemd zijn op de 

doelgroep waarnaar de activiteit zich richt, wordt een aantal keer benadrukt.  

“Voor onze kansengroep vooral zeer laagdrempelige activiteiten en materialen” 

“Sommige activiteiten zijn niet geschikt voor onze populatie, of er is geen 

promomateriaal voorhanden (vb. rode knoop, warm deken)” 

We kunnen hieruit concluderen dat de inspiratiegids in voldoende mate een antwoord te moet 

bieden op deze noden: er moeten voldoende acties opgenomen worden die gericht zijn op elk 
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van deze subgroepen. Ook kan het nuttig zijn om ‘all-in-pakketten’ in de verf te zetten, 

waarbij aanbevelingen gedaan worden over de te bestellen materialen die goed aansluiten bij 

een bepaalde actie. Uit de reacties van de respondenten kan afgeleid worden dat er zeker een 

vraag is naar dergelijke pakketten. 

“Meer kant en klare activiteiten rond geestelijke gezondheid, workshops, lezingen...” 

“Voorbeelden doorsturen zodat wij deze niet zelf moeten uitvinden.” 

Een all-in-pakket kan voor een organisatie een belangrijke quick-win zijn en / of kan een 

organisatie over de streep trekken om -ondanks drukke agenda’s- toch een actie in het kader 

van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid te organiseren.  

Een andere quick-win betreft het creëren van uitwisselings- en leermogelijkheden tussen 

diensten en organisaties. Het LOGO kan hier een belangrijke coördinerende rol opnemen, 

bijvoorbeeld door organisaties op de hoogte te brengen van andere activiteiten die in de stad 

/ buurt plaats vinden. Andere mogelijkheden -die weliswaar een grotere tijdsinvestering 

vragen- betreffen het aansturen van evenementen of activiteiten die door verschillende 

organisaties samen georganiseerd worden, het opzetten van een intervisie-groep, of het 

voorzien in een gemeenschappelijk kick-off moment (bijvoorbeeld om organisaties in de regio 

op de hoogte te brengen van de campagne van de 10-daage). Meerdere respondenten 

formuleren een nood die hierbij aansluit: 

“Speel jullie rol als netwerkorganisatie en zorg samen met het netwerk voor realisaties.” 

“Er waren veel tips op de website, misschien mogelijkheden bieden om op elkaars 

activiteiten aan te sluiten of samen iets te organiseren.” 

“Andere praktijken in de buurt mee warm maken.” 

“Tips van andere voorzieningen.” 

“Een gemeenschappelijke kalender.” 

“Uitwisselen van good practices.” 

 

Aanbeveling 7: Zet de 10-daagse sterker in als instrument om het beleid rond geestelijke 

gezondheid(sbevordering) uit te voeren 

Op basis van de acties die geregistreerd werden via de website www.samenveerkrachtig.be, 

blijkt dat slechts iets meer dan de helft van deze acties effectief in de periode van de 10-

daagse vallen.  Dit is een essentieel aandachtspunt: zoals hoger vermeld biedt de 10-daagse 

een uitgelezen kans om het belang van geestelijke gezondheid / mentaal kapitaal in onze 

samenleving in de verf te zetten. De 10-daagse fungeert als ‘eye-catcher’; tijdens deze 

periode kunnen burgers in belangrijke mate gesensibiliseerd worden door ludieke, 

aantrekkelijke en in het oog springende acties. Zonder al te zeer directief op te treden, is het 

aan te bevelen om de periode van de 10-daagse zo goed als mogelijk af te bakenen (en 

http://www.samenveerkrachtig.be/
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organisaties dus aan te sporen acties zo veel als mogelijk in deze periode te laten plaats 

vinden.  

Door de sensibiliseringsacties tijdens de 10-daagse kunnen burgers aangespoord worden om, 

op individuele basis, verder aan de slag te gaan om hun veerkracht te versterken of aandacht 

te hebben voor hun mentaal welbevinden. Ondersteunende materialen en gadgets die tijdens 

de 10-daagse uitgedeeld worden, kunnen hierbij een opstap zijn: ze kunnen de burgers toe 

leiden naar structurele initiatieven (zoals het Fit in je Hoofd-platform en /of andere preventie 

en hulpverleningsinitiatieven).  

“Gekleurde buttons, banners, postkaarten, gids, boekje fit in je hoofd, goed in je vel 

(werken wij een gans jaar mee: ook voor nieuwe medewerkers)” 

Meerdere respondenten benadrukken dat het gebruik van materialen een belangrijk onderdeel 

vormen van een succesvolle actie.  

“Uitdelen van posters, kaartjes, gadgets. Wekt de interesse op.” 

“Nieuw materiaal om je actie te ondersteunen is steeds leuk.” 

Dit impliceert dat er veel potentieel zit in het inzetten van ondersteunende materialen om de 

link te leggen met structurele initiatieven. Het verdient aanbeveling om deze mogelijkheden 

verder te verkennen en desgevallend bijkomende materialen (al dan niet op Vlaams niveau) te 

ontwikkelen.  

Een verankering van de 10-daagse met een structureel aanbod is niet alleen van belang voor 

de eindgebruikers, maar ook voor de intermediairs. Zoals reeds aangehaald (zie aanbevelingen 

rond communicatie) is een goede kadering / contextualisering van de 10-daagse een 

meerwaarde en kan dit diensten of organisaties ook aanzetten om na te denken over een meer 

structureel aanbod of meer structurele samenwerkingsverbanden. Een aantal organisaties 

formuleren hierrond een uitgesproken nood. 

“Verder gaan dan enkel ad hoc nieuwe activiteiten organiseren. bestaande structuren 

en werkingen in de kijker zetten en zo ook samenwerkingen verbeteren en 

bestendigen” 

Het contextualiseren van de 10-daagse naar intermediairs biedt ook een antwoord op de vraag 

naar de ‘impact’ van acties die tijdens de 10-daagse georganiseerd worden. Aansluitend 

hierbij verdient het aanbeveling om in de toekomst ook na te gaan in welke mate de campagne 

van de 10-daagse niet alleen bekend is bij het brede publiek (‘einddoelgroep’), maar hen ook 

aanzet om nadien verder actie te ondernemen met betrekking tot hun geestelijke gezondheid 

en veerkracht. Een analyse van het aantal gebruikers en het door-klikgedrag op de website 

www.samenveerkrachtig.be kan een eerste stap vormen, om hierop een antwoord te 

formuleren.   

  

http://www.samenveerkrachtig.be/
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Bijlages
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Bijlage 1: Projectfiche 
 

 

1. TITEL  

 

10-daagse van de geestelijke gezondheid 

 

 

2. KORTE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 

 

In deze projectfiche wordt een voorstel uitgewerkt om te komen tot een uniforme aanpak 

voor een ‘Vlaamse 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid’. Er zijn reeds diverse lokale 

en Vlaamse initiatieven naar aanleiding van de ‘Dag van de geestelijke gezondheid’ en het 

opzet van deze fiche is om te komen tot een eenduidige visie, afstemming en uitwerking 

van een gedragen Vlaams concept voor een ‘10-daagse van de Geestelijke Gezondheid’ in 

samenwerking met relevante partners.  

 

Voor de uitwerking van dit project wordt een werkgroep opgericht met het Vlaams 

Instituut Gezond Leven en provinciale vertegenwoordiging van alle Logo’s.  

 

2.1 Doelstellingen werkgroep 
 

Strategische doelstelling werkgroep: Logo’s en Vlaams Instituut Gezond Leven werken 

een onderbouwd, afgestemd en geïntegreerd Vlaams project ‘10-daagse van de geestelijke 

gezondheid’ uit. 

 

Operationele doelstellingen werkgroep 

OD Actie Indicator Wie Timing 

Er is een goed 

draaiende 

werkgroep die het 

project 

coördineert  

 

Samenstelling Er is één afgevaardigde 

per provincie voor het 

Logo en een 

afgevaardigde van 

Gezond Leven 

Logo / 

Gezond 

Leven 

Augustus 

2016 

Leden zijn 

aanwezig 

Er is steeds aanwezigheid 

van een minimum van 

75% van de 

afgevaardigden. 

Logo / 

Gezond 

Leven 

Vanaf 

september 

2016 
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Beslissingsrecht 

 

 

Elk lid bevestigt mandaat 

om beslissingen te 

nemen in naam van de 

Logo’s van de provincie 

die zij vertegenwoordigt 

+ beslissingen worden 

volgens democratisch 

principe genomen  

Logo's Mei 2016 

Voorbereiding en 

afspraken 

Elke afgevaardigde 

bereidt elk overleg ter 

dege voor volgens 

gemaakte afspraken 

Logo / 

Gezond 

Leven 

Vanaf 

september 

2016 

Voorzitterschap, 

uitnodiging, verslag 

Vlaams instituut Gezond 

Leven neemt het 

voorzitterschap, de 

uitnodiging en het 

verslag van de werkgroep 

op zich 

Gezond 

Leven 

Mei 2016 

De doelstellingen 

van de 10-DAAGSE 

zijn duidelijk 

Doelstellingen De werkgroep formuleert 

SMART doelstellingen 

voor de 10-daagse 

Logo / 

Gezond 

Leven 

September 

2016 

Er is een concept 

voor een 

uniforme, 

onderbouwde 

methodiek voor de 

10-DAAGSE 

Succesfactoren Succesfactoren voor een 

methodiek worden 

opgelijst obv inventaris 

en evaluatie van 

bestaande initiatieven en 

evidentie uit het 

buitenland 

 Juli 2016 

Concept voor 

methodiek en 

doelgroep 10-

daagse GG 

uitwerken 

Er is een concept voor 

methodiek en doelgroep 

obv de geformuleerde 

doelstellingen en 

evidence uitgewerkt. 

 November 

2016 

Afstemming 10-

DAAGSE op Vlaams 

niveau 

Relevante Vlaamse 

partners 

Er is een oplijsting 

gemaakt van relevante  

Vlaamse partners voor de 

10-daagse 

 November 

2016 

Afspraken Vlaamse 

samenwerking 

Er zijn afspraken rond 

samenwerking voor de 

10-daagse met elk van de 

relevante Vlaamse 

partners, met inbegrip 

van het Agentschap en 

Kabinet inzake 

methodiek, 

implementatie en 

communicatie  

Gezond 

Leven (via 

Vlaamse 

werkgroep 

SP) 

 

Logo's (via 

cirro) 

Najaar 

2017 
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Er is een 

implementatieplan 

voor de 10-daagse 

 

Implementatieplan 

uitschrijven 

De werkgroep werkt een 

implementatieplan uit in 

overeenstemming met 

gekozen methodiek en in 

afstemming met 

relevante Vlaamse 

partners 

Joke 

Delepierre 

Mei 2017 

Communicatieplan 

uitwerken 

De werkgroep werkt een 

communicatieplan uit in 

overeenstemming met 

gekozen methodiek en in 

afstemming met 

relevante Vlaamse 

partners 

Joke 

Delepierre 

Mei 2017 

Neutrale eventpagina 

maken voor de 10-daagse 

in afstemming met 

relevante Vlaamse 

partners 

VVGG Juli 2017 

Financieel plan 

opmaken 

De werkgroep maakt een 

overzicht van de Vlaamse 

kosten en vraagt de 

coördinatoren om deze 

kosten te dragen vanuit 

alle 15 Logo's. 

Lynn 

Weyns 

Mei 2017 

Subsidiedossier indienen  Lynn 

Weyns 

Juni 2017 

Ontwikkeling  

materialen 10-

DAAGSE 

Selectie geschikte 

actie- en 

promotiematerialen 

Werkgroep kiest 

geschikte materialen 

o.b.v. evidence en 

evaluatie voorgaande 

acties. Materialen 

worden Vervlaamst. 

Eva Van 

Maele 

Juni 2017 

Ontwikkeling 

materialen 

intermediairs 

Alle actie, 

communicatie- en 

implementatiematerialen 

voor intermediairs zijn 

ontwikkeld (menukaart) 

 

(Eva maakt overzicht van 

bestaande 

inspiratielijsten) 

Elk logo 

voor zich 

(delen 

good 

practices) 

April 2017 

Eva 

Helmer 

Juni 2017 

Ontwikkeling 

materialen 

einddoelgroep  

Alle 

(gemeenschappelijke) 

actie, communicatie- en 

implementatiematerialen 

Eva Van 

Maele 

Juli 2018 
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voor de einddoelgroep 

zijn ontwikkeld 

Druk materialen De materialen bestemd 

voor druk zijn gedrukt 

 Augustus 

2017 

Er is een 

evaluatieplan voor 

proces-en 

effectevaluatie 

van de 10-daagse 

Opmaak van 

evaluatieplan 

De werkgroep heeft een 

concreet evaluatieplan 

opgemaakt 

Sofie 

Vonck 

Augustus 

2017 

 

 

3. PROJECTRESULTATEN 

 

3.1 Werkgroep 
Werkgroep bestaat uit 6 Logo-medewerkers en vertegenwoordiging van het Vlaams 

Instituut Gezond Leven. Op de themagroep van 30 mei werd het mandaat verkregen om in 

naam van de Logo’s van de provincie (of Brussel) die ze vertegenwoordigen beslissingen te 

nemen in het kader van de Week van de Geestelijke  Gezondheid. 

 

Vertegenwoordiging Naam 

Brussel Sofie Vonck 

Vlaams-Brabant Lien Sergooris 

West-Vlaanderen Joke Delepierre 

Oost-Vlaanderen Eva Van Maele 

Limburg Eva Helmer 

Leila Zvar (tijdens zwangerschapsrust 

Eva H.) 

Antwerpen Lynn Weyns (ter vervanging van Elke 

Keyenberg) 

Vlaams Instituut Gezond Leven Fanya Verhenne; vanaf augustus 

2017: Veerle Soyez 
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3.2. DOELSTELLINGEN TUSSEN- EN EINDDOELGROEP 

 

Verduidelijking begrippen 

➢ Tussendoelgroep: Intermediairs uit verschillende sectoren (lokale besturen, 

zorgsector, onderwijs, bedrijven) 

➢ Einddoelgroep: burger (met specifieke doelgroepen zoals kansengroepen, jongeren, 

ouderen) 

 

Strategische doelstelling: De acties tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 

hebben bij de bevolking na deze 10 dagen een positieve impact op hun attitude en gedrag 

ten aanzien van geestelijke gezondheid en sensibiliseert hen rond veerkracht(versterking). 

Dit initiatief past binnen de eerste strategie van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie: de 

sterfte door zelfdoding bij mannen en vrouwen moet tegen 2020 verminderd zijn met 20% 

ten opzichte van 2000. 

 

Operationele doelstellingen  

OD Actie Indicator Wie Timing 

 De 

tussendoelgroep 

kent de 10-

daagse van de 

Geestelijke 

Gezondheid  

Er zijn 

communicatie- en 

publiciteitsacties 

opgezet  lokaal, 

Vlaams en in 

Brussel  met een 

uniforme 

uitstraling en 

slogan 

Nulmeting bij 

intermediairs waar 

gepeild wordt of ze 

de slogan van de 10-

daagse kennen. 

Sofie 

maakt 

vragen op 

 

Gezond 

Leven 

verzamelt 

en 

analyseert  

Oktober 

2017 

 Nulmeting bij de 

tussendoelgroep om 

te peilen naar het 

aantal dat de 

communicatie- en 

publiciteitsacties 

heeft gelezen. 

Sofie 

maakt 

vragen op 

 

Gezond 

Leven 

verzamelt 

en 

analyseert 

Oktober 

2017 

De 
tussendoelgroep 
onderneemt actie 
tijdens de 10-
daagse van de 
Geestelijke 
Gezondheid 

Organiseren van 
activiteiten die 
verschillende 
doelgroepen 
bereiken. 

Aantal bekend 
gemaakte activiteiten 
aan het Logo en 
geregistreerde 
activiteiten op 
eventpagina. 

Logo's  

De einddoelgroep 

neemt deel aan 

initiatieven van 

de 10-daagse 

De genomen 

initiatieven staan 

gecentraliseerd 

op een 

Aantal deelnemers 

van de verschillende 

activiteiten 

 

Sofie 

maakt 

vragen op 

 

Oktober 

2017 
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eventpagina die 

wordt 

bekendgemaakt 

bij de 

einddoelgroep 

Gezond 

Leven 

verzamelt 

en 

analyseert 

Zowel Vlaamse, 

Brusselse als 

lokale 

intermediairs 

(tussendoelgroep) 

zetten op een 

uniforme wijze in 

op de 10-daagse   

Alle lokale, 

Vlaamse en 

Brusselse partners 

worden 

aangespoord om 

in te zetten op de 

10-daagse via 

uniforme 

communicatie 

Nulmeting om te 

peilen: 

Hoeveel organisaties 

de slogan en de 

website 

samenveerkrachtig.be 

kennen. 

Sofie 

maakt 

vragen op 

 

Gezond 

Leven 

verzamelt 

en 

analyseert 

Oktober 

2017 

De 10-DAAGSE 

krijgt media-

aandacht 

Er wordt een 

uniform 

persbericht 

uitgestuurd, 

zowel Vlaams, in 

Brussel als 

regionaal om de 

10-daagse bij de 

pers onder de 

aandacht te 

brengen. 

Via een nulmeting 

wordt er bepaald via 

welke kanalen de 10-

daagse door de pers 

wordt opgepikt. 

Joke 

Delepeire 

Oktober 

2017 

 

 

3.3. METHODIEK 

3.3.1. Inventarisatie bestaande initiatieven en materialen 

Het overzicht staat op sharepoint geordend per Logo-regio. 

 

3.3.2. Succesfactoren 

➢ Succesfactoren mee te nemen uit het advies van het Vlaams Instituut Gezond 

Leven: 

o Positieve boodschap 

o Combinatie van universele en selectieve interventies 

o Het ervaren van de persoonlijke relevantie is van belang 

o Campagne moet inspelen op de self-efficacy van de deelnemers, want als ze 

geloven in eigen capaciteiten is gedragsverandering mogelijk. Dit kan 

beïnvloed worden door een gezondheidscampagne. 

o Betrokkenheid van intermediairs en einddoelgroep vormt een voorwaarde 

voor welslagen: een gezamenlijke Vlaamse actie heeft meer impact dan 

aparte kleine acties. Het ‘Samen’ aspect is een belangrijke determinant 

voor een effectieve interventie. 

https://vigez.sharepoint.com/geestelijkegezondheid/logo/Documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fgeestelijkegezondheid%2Flogo%2FDocumenten%2FInventarisatie%20activiteiten%20en%20promomaterialen%20per%20regio%2FKempen%2FGevoelsmuur%20buttons
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o Massamediacampagnes werken om een groot publiek te bereiken en te 

motiveren. Massamedia is noodzakelijk, doch niet voldoende om een effect 

te verkrijgen. 

o Getuigenissen bij massamedia zijn werkzaam. Dit ondersteunt de 

persoonlijke relevantie van de boodschap. 

o Doorverwijzing naar hulpverlening is van belang 

o Educatie: informeren over de reden voor gedragsverandering zorgt voor een 

groter effect dan sociale druk. 

o Zelf-relevantie: mensen gaan sneller hun gedrag veranderen als ze denken 

meer kans te hebben op een bepaald probleem. De persoonlijke win moet 

duidelijk zijn.  

 

➢ Goede praktijkvoorbeelden mee te nemen uit literatuur 

o https://www.nami.org/miaw  

o http://www.mentalhealth.wa.gov.au/events/mentalhealthweek.aspx 

o http://mhw.waamh.org.au/ 

o http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2016/en/  

o https://1010.org.au/  

 

➢ Succesfactoren mee te nemen uit andere campagnes (Week van de Valpreventie, 

Week Gezond Binnen): 

o Brede, herhaalde communicatie-acties 

o Ondersteunende acties 

o Nieuwe interventies 

o Implementatieondersteuning 

o Ondersteuning voor beleidsmatige aanpak 

o Deskundigheidsbevordering van intermediairs 

o Menukaart bestaande uit een mix van strategieën, gericht op gedrags- en 

omgevingsverandering, waarbij enkele acties in de kijker worden gezet. 

o Ondersteunende website voor intermediairs en voor einddoelgroep 

 

3.3.3. Concept 10-daagse van de geestelijke Gezondheid 

➢ Periode: 1 – 10 oktober 
➢ In gans Vlaanderen en Brussel 
➢ Slogan 2017: Samen Veerkrachtig 

 

➢ Centraal : Menukaarten van de Logo’s 
In 2017 werkt ieder Logo zijn eigen menukaart uit. Vanaf 2018 zal er een Vlaamse 

menukaart naar voren worden geschoven. Deze kan lokaal worden aangepast. Eva 

Helmer is verantwoordelijk voor de Vlaamse menukaart 2018. 

o Bestaande acties in de kijker: Zilverwijzer, Goed Gevoel Stoel, Warme 
Steden, NokNok, Fit in je hoofd Carrousel 

o Ideeën voor nieuwe acties: 
▪ Gezamenlijke Vlaamse actie vb. Rodeknopenactie of digitale 

kunstbeurs rond mentaal welbevinden, digitale landkaart met alle 
veerkrachtige acties, complimentendag, gevoelsbuttons 

▪ Vormingstrajecten deskundigheidsbevordering veerkracht voor 
intermediairs: Essentieel is dat de verschillende partners/individuen 

https://www.nami.org/miaw
http://www.mentalhealth.wa.gov.au/events/mentalhealthweek.aspx
http://mhw.waamh.org.au/
http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2016/en/
https://1010.org.au/
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dezelfde boodschap verkondigen. Een opleiding voor hen kan ervoor 
zorgen dat de noodzakelijke kennis gedeeld wordt en verspreid 
wordt. Deze kennis kan zich beperken tot FIJH maar kunnen we ook 
verruimen naar beeldvorming en naar suïcidepreventie. Een 
gezamenlijk uitgewerkt vormingstraject zou een meerwaarde kunnen 
zijn in ons aanbod naar de lokale partners.  

▪ Award of publiciteit winnen :Voor het meest vernieuwende project, 
project met grootste doelgroepbereik, project dat meest inzet op 
beschermende factoren, … 

o Succesfactor: Menukaarten op maat van de organisaties worden 
geapprecieerd (Logo Midden W-Vl heeft 12 menukaarten in 2016.) 

 

➢ Materialen: Eva Van Maele is verantwoordelijke 

o Maakt overzicht van de bestaande materialen (Logo’s, Vlaams Instituut 

Gezond Leven) 

o Vraagt aan Logo’s wie welke materialen wilt bestellen 

o Bekijkt hoe materialen Vervlaamst kunnen worden 

 

3.3.4 Relevante partners 

Volgende partners zijn van belang voor afstemming en samenwerking in het kader van de 

’10-daagse van de Geestelijke Gezondheid’. Hierbij worden afspraken gemaakt omtrent 

het concept, de methodiek, het implementatie- en communicatieplan en bijhorende 

subsidies van de 10-daagse. 

  

Partner Contactpersoon Resultaat 

VVGG (met inbegrip van Te 
Gek) 

Jan Vanspeybroeck 
Dirk Blijweert (communicatie) 
Marc Hellinkcx 

 

Agentschap Zorg en 
Gezondheid 

Shanna De brabandere  

Kabinet Vandeurzen Bert Plessers  

Ga voor Geluk Jan Toye  

VLESP Gwendolyn Portzky  
Kirsten Pauwels 

 

FDGG Mercedes Wolters  

Netwerken geestelijke 
gezondheid 

Magda Couture  

Zorgnet Vlaanderen Icuro Ann Moens  
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3.3.5  Implementatie- en communicatieplan 

Joke Delepierre is verantwoordelijk hiervoor. 

Je vindt het draaiboek op sharepoint. 

 

 

3.4 EVALUATIE 

Sofie Vonck is verantwoordelijk hiervoor. Evaluatieformulier wordt in googleforms gemaakt 

o.b.v. doelstellingen tussen- en einddoelgroep.  

 

 

https://vigez.sharepoint.com/geestelijkegezondheid/logo/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BBA1AC9CA-513A-44B5-9C2A-F3FF223DE371%7D&file=Draaiboek.docx&action=default
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Bijlage 2: Vragenlijst 
 

Deelnemende organisatie Niet-deelnemende organisatie 

Algemeen 

Naam organisatie 
Postcode 
Sector aanduiden 

• Lokaal bestuur 

• Welzijn, Gezondheid en Gezin 

• Onderwijs 

• Bedrijf 
• Andere 

Doelgroep waarmee de organisatie werkt: 
• Algemeen publiek 

• Kinderen en jongeren 

• Jongeren met ouders 

• Ouders 

• Volwassenen 

• Ouderen / Senioren 

• Kansengroepen 

• Etnisch Culturele Minderheden 

• Hulpverleners of professionelen 

• Anders 
 

 
Activiteiten en acties 
Hoeveel verschillende acties of activiteiten 
werden door uw organisatie opgezet in het 
kader van de 10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid? 
 

Welke acties / activiteit(en) organiseerde 
uw organisatie: 

• Infostand 

• Workshop 

• Toneel 
• Lezing 

• Film 

• Theatervoorstelling 

• Tentoonstelling 

• Studiebezoek  
• Andere 

  
Per actie (max 5 acties kunnen ingevuld) 
- Naam of korte omschrijving 

Algemeen 

Naam organisatie 
Postcode 
Sector aanduiden 

• Lokaal bestuur 

• Welzijn, Gezondheid en Gezin 

• Onderwijs 

• Bedrijf 

• Andere 
Doelgroep waarmee uw organisatie werkt: 

• Algemeen publiek 

• Kinderen en jongeren 

• Jongeren met ouders 

• Ouders 

• Volwassenen 

• Ouderen / Senioren 

• Kansengroepen 

• Etnisch Culturele Minderheden 

• Hulpverleners 

• Anders 
  
 

Materiaal 
Heeft uw organisatie de inspiratiegids in 
verband met de 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid ontvangen? 

• Ontvangen en gelezen 

• Ontvangen en niet gelezen / 
gebruikt 

• Niet ontvangen 
  
Indien ontvangen 
Op een schaal van 1 tot 5, hoe zou u de 
inspiratiegids beoordelen? 
 
Indien niet gebruikt 

• Wat is de reden waarom u geen 
gebruik maakte van de inspiratiegids 

 
 
Activiteiten en acties 
Wat maakt dat uw organisatie niet heeft 
deelgenomen? 
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- Op welke doelgroep richtte deze actie 
zich? 

- Aantal bereikte deelnemers? 
- Op een schaal van 1 tot 10, hoe zou u 

deze activiteit beoordelen 
- Licht toe wat positief of negatief 

bevonden werd aan de activiteit 
 
 
Communicatie en bekendmaking 

Hoe werd uw organisatie op de hoogte 
gebracht van de 10-daagse van de GG? 

• Mail 
• Facebook 

• Twitter 

• Logo website 

• Logo nieuwsbrief 

• Website samenveerkrachtig.be 

  
‘Samen Veerkrachtig’ 

• Ik weet dat dit de slogan van 10- 
daagse is. 

• Ik weet niet dat dit de slogan van de 
10-daagse is 

  
Maakte u gebruik van de slogan en het logo 

• Ja 

• Nee 

 
Maakte u gebruik van de website 
samenveerkrachtig.be om de actie(s) die u 
organiseerde meer bekendheid te geven? 

• Ja 

• Nee 
  
 
Materiaal 
Heeft uw organisatie de inspiratiegids in 
verband met de 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid ontvangen? 

• Ontvangen en gelezen 

• Ontvangen en niet gelezen 

o Reden waarom niet gelezen? 

• Niet ontvangen 

 
Indien ontvangen 

• Niet op de hoogte 

• Materialen en activiteiten spreken 
niet aan 

• Geen tijd 

• Geen budget 

• Het initiatief is niet duidelijk 

• Dit thema belangt onze organisatie 
niet aan 

• Onze planning lag al vast 

• Andere 
  
 
Implementatie 

Wat kunnen wij doen zodat uw organisatie 
volgend jaar tijdens de 10-daagse het thema 
geestelijke gezondheid onder de aandacht 
brengt? 
  
Welke promotiematerialen of activiteiten 
zijn hierbij voor uw organisatie interessant? 
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Op een schaal van 1 tot 5, hoe zou u de 
inspiratiegids beoordelen? 
 
Geef uw mening over de inspiratiegids aan 
de hand van volgende stellingen 

• De gids werkte inspirerend om activiteiten 
rond geestelijke gezondheid te organiseren 

• Het aanbod is gevarieerd 
• Volgend jaar zou ik deze opnieuw 

raadplegen. 
 

Indien niet gebruikt 
• Wat is de reden waarom u geen 

gebruik maakte van de inspiratiegids 
 

 
Implementatie 

Op welke manier kan het Logo in de 
toekomst u en uw organisatie ondersteunen 
bij het organiseren van de 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid? 
 
Wat moeten we zeker behouden wanneer 
we volgend jaar opnieuw een 10-daagse van 
de Geestelijke Gezondheid organiseren? 
 
Wat kunnen we nog verbeteren of anders 
aanpakken (denk dan aan materiaal, acties, 
ondersteuning)? 
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Bijlage 3: Persbericht Werelddag Geestelijke Gezondheid 

 

Meer dan 180 acties van 1 tot 10 oktober 

 

Persbericht: Nic Balthazar ambassadeur van 

de Werelddag Geestelijke Gezondheid 
 

Van 1 tot 10 oktober organiseert Vlaanderen tientallen ‘geestelijk gezonde’ acties, naar aanleiding van 

de Werelddag geestelijke gezondheid (10 oktober). Filmmaker Nic Balthazar geeft op 1 oktober de 

aftrap in Gent, met een gratis filmbespreking in de Parnassuskerk. Hij is ook ambassadeur van de 

Werelddag. De acties nodigen iedereen uit om stil te staan bij zijn of haar geestelijke gezondheid en bij 

die van anderen. Omdat we er nog altijd te veel over zwijgen. En spreken net een deel van de oplossing 

is…  

Volksspelen in Turnhout, een Dag tegen eetstoornissen in Genk, muzikale portretten in Duffel en 

wandeltochten in Hoegaarden en Kessel-Lo.  De derde editie van de Werelddag Geestelijke 

Gezondheid bulkt opnieuw van de fijne activiteiten. Opvallend veel mindfulnesstrainingen ook, dit jaar. 

En workshops over Me-time, de kracht van positief denken, slaapstoornissen en assertiviteit. Zo veel 

evenementen zelfs dat we er een heuse tiendaagse van maken. We trappen af op zondag 1 oktober 

en eindigen op dinsdag 10 oktober.  

“Samen Veerkrachtig” is ook dit jaar weer de rode draad van de Werelddag Geestelijke Gezondheid. 

En dat is geen toeval. Want veerkracht is precies datgene wat je nodig hebt om na een mentale tik 

een frisse start te nemen.  Niet iedereen slaagt er echter in om in zijn eentje recht te krabbelen.  

“Samen Veerkrachtig” verwijst naar het belang van een helpende hand, een bemoedigend 

schouderklopje. Zorgen voor elkaar, dat is zorgen voor veerkracht.  

Televisiemaker en filmregisseur Nic Balthazar is het daar helemaal mee eens. Sterker nog: hij is  

ambassadeur van de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. Met Ben X (over autisme) 

en Everybody Happy (over burn-out) regisseerde Nic twee prenten die nauw aansluiten op het thema. 

De Gentenaar twijfelde geen seconde toen we hem vroegen mee zijn schouders te zetten onder de 

campagne. “Er rust nog altijd een vreselijk taboe op alles wat met geestelijke gezondheid te maken 

heeft. Onze prestatiemaatschappij dwingt ons sterk te zijn. Maar wie mentaal niet helemaal fit is, 

wordt weggezet als zwak. Zorgwekkend, vind ik dat.” 

In een uitgebreid gesprek hadden we het met Nic ook over veerkracht. Zijn inzicht is op zijn minst 

bevrijdend te noemen. “Veerkracht houdt in dat je ook ongeluk in je leven toelaat, dat je leert 

omgaan met tegenslagen. Met andere woorden: je mag gerust eens falen. Ik vind dat een mooie 

gedachte om mee door het leven te gaan.” 

Het integrale interview met Nic, verschenen in Psyche, leest u in bijlage. 

Nic Balthazar interviewen? Bel rechtstreeks 0475/29 11 35 

http://www.benx.be/ndl/defilm.asp
http://www.everybodyhappy.be/nl/
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De Werelddag Geestelijke Gezondheid praktisch: 

 

• Meer dan 180 laagdrempelige acties, verspreid over Vlaanderen.  

• Van zondag 1 tot en met dinsdag 10 oktober.  

• De meeste evenementen zijn gratis, vooraf inschrijven wordt aangeraden.  

• Een overzicht van alle acties vindt u op www.samenveerkrachtig.be 

• De Werelddag Geestelijke Gezondheid is een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor 

Geestelijke Gezondheid (VVGG), Te Gek!?, OPGanG, het Familieplatform geestelijke 

gezondheid, Zorgnet-Icuro, de Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg 

(FDGG), het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse LOGO’s (Lokaal 

Gezondheidsoverleg), de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg, de netwerken 

geestelijke gezondheidszorg art. 107, de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP), de 

Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en Parantee-Psylos, sportfederatie 

voor mensen met een handicap.  

• Meer info over de Werelddag Geestelijke Gezondheid bij marlien@vvgg.be of op 09 221 44 

34 

 

 

 

 

 

  

http://www.samenveerkrachtig.be/
mailto:marlien@vvgg.be
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