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inleiding
Jouw Warme Stad of Gemeente maakt werk van een integraal
beleidsplan door een omgeving te creëren waar kinderen en
jongeren zich goed in hun vel voelen. Je zette daarvoor al een paar
belangrijke stappen en koos bewust voor enkele pijlers van een
Warme Stad of Gemeente. Deze inspiratiebox helpt en inspireert je
om die pijlers in te vullen met concrete acties. Het is een verzameling
van positief geëvalueerde praktijken uit andere (Warme) Steden die
telkens bij een of enkele van de pijlers passen. Elke actie heeft een
eigen actiefiche waarin ze wordt uitgelegd en geëvalueerd.
Of een actie al dan niet in deze inspiratiebox opgenomen wordt,
hangt af van een aantal criteria. Namelijk:
• De actie past minstens bij een van de acht pijlers van een Warme
Stad of Gemeente. Dat betekent dat ze bij de doelstellingen van
het project past en beantwoordt aan de noden van de kinderen en
jongeren (value-based).
• De actie kan worden geïmplementeerd in en overgezet naar andere steden en gemeenten. Wat we uit de Warme Stad-acties leerden
aan uitdagingen en mogelijkheden tot maatwerk, geven we ook
mee in de actiefiche.
• De actie kan verankerd worden. Het creëren van een warme
omgeving voor kinderen en jongeren vraagt tijd. Eenmalige acties
hebben weinig invloed, daarom is het belangrijk om manieren te
zoeken waarop de acties verankerd kunnen worden.
• De actie is in de praktijk ontstaan en wordt gewaardeerd door
intermediairs uit het veld. De aanpak van deze bottom-up ontstane
acties wordt altijd uitgelegd in de fiches. Zo bestaan de acties niet
alleen in de hoofden van de uitvoerders, maar kunnen ze ook door
andere partijen worden overgenomen en uitgevoerd. Dat maakt
dat ze minimum tot trede 1 van de Effectladder van het Nederlandse Jeugdinstituut behoren. Als een bepaalde actie een wetenschappelijke onderbouwing heeft, dan wordt daarnaar verwezen in
de actiefiche.
Als lokaal bestuur heb je een regiefunctie. Het is dus zeker niet de
bedoeling dat je alles zelf doet. Wat je wel moet doen, is erover
waken dat de pijlers die prioriteit zijn in jouw stad of gemeente,
ingevuld worden met acties. Het is belangrijk na te denken over
welke intermediairs je nodig hebt, en welke ambtenaren uit andere
beleidsdomeinen misschien een voortrekkersrol kunnen opnemen bij
concrete acties (of daarvoor budget kunnen vrijmaken).
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Elke actie heeft een aantal kenmerken die aangegeven worden met icoontjes:

doelgroep
voor wie is de actie bedoeld? (leeftijd altijd vermelden)

kinderen
kind

baby’s
baby
0 - 3 jaar

studenten
student
18 - 24 jaar

3 - 24 jaar

intermediair
met wie werk je samen voor de actie?

hulpverleners
hulpverlener

medewerker
welzijnswerker

student
studenten

leerkracht
leerkrachten

beleidsmaker
beleidsmakers

welzijn/ vrije tijd

beleidsdomein
binnen welk beleidsdomein past de actie?

gelijke
kansen
sociaal
welzijn

sociaal welzijn
gelijke
kansen

onderwijs
onderwijs

vrije
vrijetijd
tijd

jeugd
jeugd

publieke ruimte
publieke
ruimte

effectenladder van het nederlandse jeugdinstituut
toont in welke mate de actie onderbouwd is met evaluatiegegevens

voorwaardelijk

veelbelovend

doeltreffend

warme stad
waar vond de actie plaats?

plausibel

werkzaam
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De acties geven je inspiratie en zetten aan tot maatwerk. Ze bieden
niet automatisch garantie op succes. Meestal is er meer dan één
actie nodig om een pijler te realiseren in jouw stad of gemeente. En
rekening houden met de lokale context blijft natuurlijk ook belangrijk.
De lokale implementatie moet opgevolgd en eventueel bijgestuurd
kunnen worden. Misschien kan je een actie grotendeels overnemen.
Of misschien brengt ze je op nieuwe ideeën. En dat is allemaal
goed. Wil je weten waarmee je best rekening houdt als je een actie
kiest? Dat lees je in stap 4 van het stappenplan Warme Steden en
Gemeenten.
De inspiratiebox bevat alle acties uit Warme Stad die aan
bovenstaande criteria voldoen. Er zijn nog andere acties (al dan niet
van Warme Stad) waarmee je aan de pijlers kan werken. Die werden
geïnventariseerd en je vindt ze per pijler in een matrix.
Deze inspiratiebox is dus niet af. Het is een groeidocument waaraan
nieuwe of nog niet geëvalueerde acties uit Warme Steden of
Gemeenten toegevoegd kunnen worden. Ook de mate waarin
de acties onderbouwd zijn, kan aangepast worden wanneer meer
evaluatiegegevens verzameld worden. Niet onbelangrijk, want
hoe meer een actie onderbouwd is, hoe hoger ze komt op de
Effectladder van het Nederlandse Jeugdinstituut. We willen dan
ook élke Warme Stad of Gemeente aanmoedigen om hun ervaringen
met acties uit de inspiratiebox met ons te delen en nieuwe acties
door te geven aan sarah.peene@gezondleven.be. Dan kijken we of
die nieuwe acties opgenomen kunnen worden in de inspiratiebox om
zo nieuwe Warme Steden en Gemeenten te inspireren.
Deze inspiratiebox helpt je samen met andere tools een concrete
invulling te geven aan Warme Steden en Gemeenten. Heb je al een
engagement tot Gezonde Gemeente? Dan helpt dit hierbij. Als je aan
de slag gaat met deze inspiratiebox werk je aan mentaal welbevinden
van kinderen en jongeren. Meer informatie over Gezonde Gemeente
en over hoe Warme Steden en Gemeenten daar een invulling van zijn,
vind je op de website van Gezonde Gemeente.
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pijler 6

Maak kwetsbaarheid bespreekbaar
in een veilige omgeving

Elk kind groeit op in een klimaat waar zorgen en kwetsbaarheden bespreekbaar zijn.
Er heerst geen taboe over psychische problemen en de omgeving moedigt hen aan
over kopzorgen te spreken. Elk kind of elke jongere komt uitdagingen tegen die
hij/zij niet alleen aankan. Een eerste stap om te voorkomen dat deze uitdagingen
een probleem worden, is ze bespreken met mensen uit de dichte of brede sociale
omgeving.

basiswerkpunten voor deze pijler
• Je kan kinderen, jongeren en hun omgeving sensibiliseren over het
belang van openheid en luisterbereidheid zodat ze elkaars zorgen
en/of problemen kunnen toevertrouwen.
• Creëer een omgeving waarbinnen het normaal is over gevoelens te
spreken: op school, in de vrije tijd, op jongerenevents …
• (Bekende) goede voorbeelden die over hun zorgen praten, maken
het voor jongeren gemakkelijker dit ook te doen.
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voorbeeld 1:
organiseer een awarenessday

pijler

4

6

7

kind

jongeren
3 - 24 jaar
12 - 24 jaar

sociaal welzijn

sociaal welzijn

wat

welzijnswerker
jeugdwerkers

vrije tijd
vrije
tijd

hulpverleners
hulpverlener

voorwaardelijk

voorwaardelijk

Op deze dag worden jongeren bij elkaar gebracht rond het thema
welbevinden en veerkracht. Deze dag vindt plaats tijdens de
10-daagse geestelijke gezondheid en wordt ingevuld op maat van
elke stad of gemeente, in samenwerking met het Logo uit jouw
regio.
Enkele ideeën van hoe deze dag ingevuld kan worden:
• openluchtevenement (concert, zwembadfeest …)
met randanimatie;
• filmvoorstelling (bv. Inside Out);
• workshops met als thema veerkracht;
• gevoelsmuur op een plaats waar veel jongeren komen (bv. de
winkelstraat …) helpt emoties bespreekbaar te maken;
• Radio Gaga maakt kwetsbaarheid bespreekbaar met bekende
Vlamingen;
• flashmob;
• een jongerenfestival zoals Geestig Gent of What’s Up Leuven.
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doel

Op deze dag staan verschillende doelstellingen voorop:
• jongeren samenbrengen met leuke activiteiten;
• op een leuke manier het thema geestelijke gezondheid bespreekbaarder maken;
• het lokale aanbod aan hulp- en dienstverlening rond geestelijke
gezondheid beter bekendmaken bij de jeugd.

partners

• Brugge: Mis-Verstand, CLB’s, ZoWe Verpleegkunde en het JAC
Brugge …
• Gent: Radio Gaga, Rotaractclub, Fatih (Gentse rapper), OverKop,
jeugddienst van de stad, vzw Jong, Habbekrats, Frank van Neerboom, stad Gent, OCMW Gent ...
• Leuven: jeugddienst-Vleugel F, buurtwerking, buurtsport, preventiedienst stad Leuven, Ankerpunt …
• Turnhout: vzw ’t Twijgje, TEJO, JAC, LZ-team, Route 11
• Genk: OverKop, jeugddienst, Villa Basta, GIGOS, De Steiger

budget

Afhankelijk van vorm en samenwerkingen kan dat van € 0 tot €
5.000 gaan.

strategie in de
matrix

• Educatie: je sensibiliseert over het belang van mentaal welbevinden bij kinderen en jongeren en maakt kwetsbaarheid bespreekbaar.
• Omgevingsinterventie: je creëert een omgeving waar jongeren
elkaar kunnen ontmoeten en waar kwetsbaarheid bespreekbaar
wordt.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Breng professionals samen die met jongeren werken vanuit verschillende insteken (onderwijs, vrije tijd, hulp, werk …).
• Zorg voor een trekker/meerdere trekkers die de inhoud en logistiek van de dag op zich neemt.
• Zorg voor toeleiding naar de dag. Contacteer daarbij ook tijdig
jeugdwerkers zodat zij dit als een activiteit met jongeren binnen
hun reguliere werk kunnen organiseren.
• Zorg voor zichtbaarheid van Warme William (op het bankje, in zijn
knuffelpak …).
• Zorg voor aanwezigheid van hulpverleners. Zij kunnen hun aanbod bekend maken (via standen, flyers enz.) en de stap om hulp te
vragen voor jongeren verkleinen.
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op kleine schaal

• Deze actie kan je perfect op maat van jouw stad of gemeente
maken. Bijvoorbeeld: een filmvoorstelling rond geestelijke gezondheid in een bestaande jeugdwerking geven kan al openheid
m.b.t. het thema creëren.

aandachtspunten

• Het organiseren van een evenement voor jongeren vraagt minder
inspanningen als het kan op een locatie waar ze sowieso al komen.
• Het is een kans om organisaties met een aanbod voor jongeren
een concreet engagement te laten opnemen die dag. Zo zal hun
aanbod ook bekender worden.
• Een gratis snack vraagt meestal weinig extra inspanning en maakt
het evenement aantrekkelijker. Je kan hiervoor bijvoorbeeld
samenwerken met jeugdverenigingen of sociale tewerkstellingsprojecten.
• Bewaak de doelstellingen van de dag:
-- Er moeten (niet alleen) leuke activiteiten voor jongeren zijn.
-- Het thema geestelijke gezondheid moet in de kijker staan.
-- Zorg dat er duidelijke communicatie is over lokale en/of bovenlokale hulpverlening voor jongeren.
• Overweeg een wedstrijd voor jongeren waarvan de prijs uitgereikt wordt op de Awarenessday.
• Zorg voor een goodiebag met leuke gadgets die toch motiveren
over kwetsbaarheid te durven spreken of die het hulpverleningsaanbod bekendmaken.
• Het is niet gemakkelijk jongeren te doen blijven. Zorg dat er ook
nog ‘aantrekkelijke’ activiteiten zijn op het einde van de dag zodat
het volk lang genoeg blijft.
• Kies een moment dat jongeren vrij zijn, bv. in het weekend of op
woensdagnamiddag.
• Als je deze actie elk jaar herhaalt, zullen mensen ze herkennen. En
ook terugkeren.
• Deze zichtbare, concrete actie kan draagvlak creëren bij partners,
beleidsmakers, voor Warme Stad.
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voorbeeld 2:
rondreizende warme
william op de bank
pijler

6

7

kind
kinderen
3 - 24 jaar
0 - 24 jaar

wat

leerkracht

leerkrachten

hulpverlener

hulpverleners

jeugd

jeugd

onderwijs

onderwijs

voorwaardelijk

voorwaardelijk

Warme William op de bank is een van de tools van de Warme
William-campagne die kinderen, jongeren en hun omgeving oproept
er te zijn voor elkaar. Iedereen zit wel eens wat minder goed in
zijn vel. Dan is het fijn dat er een Warme William voor je klaarstaat.
Een Warme William is iemand die er is voor een ander en oprecht
aandacht heeft voor die ander.
Warme William zit op zijn bankje waarop staat: “Zit je met iets?
Praat erover. Warme William luistert.” Hij gaat langsheen scholen,
organisaties en publieke plaatsen. Overal waar Warme William
komt, worden ook tips gegeven om ruimer in te zetten op de
psychische weerbaarheid van kinderen en jongeren. In sommige
steden reisde de gevoelsmuur mee, in andere werd er een brochure
met informatie uitgedeeld en op scholen werd een lessenpakket
aangeboden.

doel

Taboes doorbreken en kwetsbaarheid bespreekbaar maken:
• Kinderen en jongeren hebben allemaal een Warme William waar
ze terechtkunnen als het moeilijker gaat.
• Ze kunnen er ook zijn voor elkaar wanneer anderen het moeilijk
hebben.

partners

Fond GavoorGeluk, technische dienst van de stad, scholen,
jeugdwerk, jeugdhulpverlening

budget

De beer op de bank wordt gratis ter beschikking gesteld aan alle
Warme Steden.
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strategie in de
matrix

• Educatie: je vraagt aandacht voor mentaal welbevinden van
kinderen en jongeren en roept op tot échte luisterbereidheid.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Wanneer je aanvaard werd als nieuwe Warme Stad of Gemeente, krijg je meer informatie over hoe en wanneer je de bank met
Warme William kan ontvangen.
• Zorg dat de beer op verschillende momenten op verschillende
plaatsen/ organisaties in de stad kan rondreizen.
• Zorg dat hij altijd vergezeld is met iets of iemand die het bredere
kader kan toelichten en kinderen, jongeren en hun omgeving kan
aanmoedigen er te zijn voor elkaar.

op kleine schaal

• Je kan ook andere communicatiematerialen aanvragen via de
website van Warme William.
• Ook niet-Warme Steden kunnen mits goede motivatie deze communicatiematerialen aanvragen.
• De intensiteit waarmee Warme William de stad rondreist, bepaal
je zelf. Blijft hij lang op één plaats of reist hij regelmatig naar een
andere organisatie?

aandachtspunten

• Het vraagt organisatie en planning om de grote bank met de beer
overal rond te rijden.
• Er is politieke gedragenheid nodig voor de tijdsinvestering die
ambtenaren in het transport van de bank en de beer steken.
• Je kan eventueel met partnerorganisaties afspraken maken rond
het verplaatsen van Warme William.
• Het gebruik van Warme William in alle communicaties rond Warme Stad creëert herkenbaarheid.
• In verschillende steden was de vraag naar de bank met Warme
William groot. Indien het aantal vragen te hoog ligt, kan je ook
met andere gadgets van Warme William al een antwoord bieden.
Die kan je bestellen via de website van Warme William.
• Tot nu toe sprak de beer vooral jongere kinderen aan. Hou hier
rekening mee bij het plannen waar Warme William op bezoek
gaat.

contact

Vlaams Instituut Gezond Leven: Sarah Peene,
Sarah.peene@gezondleven.be, 09 265 00 51.
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voorbeeld 3: complimentenactie voor kleuter-,
basis- en secundair onderwijs

3

pijler

6

kind
kinderen
3 - 24 jaar
2,5 - 21 jaar

wat

7

leerkracht

leerkrachten

sociaal welzijn

sociaal welzijn

vrije tijd

onderwijs

voorwaardelijk

voorwaardelijk

Met deze actie kan op school gewerkt worden aan het ‘jezelf oké
vinden’, wat belangrijk is om je goed in je vel te voelen. We kennen
allemaal dat leuke gevoel als we een oprecht complimentje geven
én krijgen.
Leerlingen worden op een speelse manier aangemoedigd om elkaar
complimenten te geven:
• kleuteronderwijs: door een dobbelsteenspel;
• lager onderwijs: complimentenstickers;
• secundair onderwijs: digitaal complimentenpakket;
• hoger onderwijs: complimentenstickers.
Hierdoor kunnen ook minder positieve emoties bespreekbaar
worden.

doel

Leerlingen krijgen de kans om ook niet-schoolse vaardigheden te
ontwikkelen op school. Met de complimentenactie wordt gewerkt
aan sociale verbinding en zelfvertrouwen.

partners

Stadstrekker, Logo-ondersteuner, scholen
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budget

• Het materiaal kan door lokale scholen aangekocht of geleend
worden:
-- Kleuteronderwijs: het pakket kan gratis ontleend worden bij
Logo Limburg op voorwaarde dat er € 25 waarborg wordt gegeven of voor € 10 wordt aangekocht.
-- Lager onderwijs: stickers kunnen besteld worden voor € 0,10
per stuk.
-- Secundair onderwijs: het digitale pakket kan gratis gedownload
worden via de website van Logo Limburg.

strategie in de
matrix

• Educatie: : leerlingen worden gesensibiliseerd over het belang
van complimenten geven en over het bespreekbaar maken van
emoties.
• Omgevingsinterventie: deze activiteit creëert een omgeving
waar leerlingen de kans krijgen om hun zelfvertrouwen en verbondenheid te versterken.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Maak het aanbod bekend bij scholen.
• Ondersteun geïnteresseerde scholen in de organisatie van de
complimentenactie: breng hen in contact met het Logo, zorg dat
zij het nodige materiaal ter beschikking krijgen …
• Moedig hen aan om hiermee jaarlijks aan de slag te gaan (bv. rond
1 maart, internationale complimentendag).

op kleine schaal

• Je kan ook zonder dit materiaal scholen aanmoedigen om rond
‘complimenten geven’ te werken.
• Het is ook mogelijk complimentenacties voor andere settings uit
te werken: werk, in de stad, in de zorg …

aandachtspunten

• Zorg voor een tijdige, duidelijke communicatie over het aanbod
naar alle scholen.
• Als je zelf iets wil ontwikkelen rond complimenten, zorg dan dat
de juiste expertise hiertoe aanwezig is (geestelijke gezondheid,
communicatie op maat van jongeren …).
• Op 1 maart is het internationale complimentendag, je kan de actie
jaarlijks of meermaals herhalen.

contact

• Logo Limburg: logo@limburg.be, 011 15 12 30.
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voorbeeld 4: toverbostraining voor leerkrachten

pijler

2

6

kind
kleuters
3 - 24 jaar
3 - 6 jaar

7

leerkracht
begeleiders
van kleuters

sociaal welzijn

sociaal welzijn

onderwijs

onderwijs

plausibel

plausibel
op basis van dit
onderzoeksrapport

wat

De Toverbostraining voor leerkrachten helpt hen om de sociaalemotionele ontwikkeling van kleuters te stimuleren aan de hand
van een spel (handpoppen). Kinderen mogen in de klas spelen met
de handpoppen en tegelijkertijd zeggen wat hen bezighoudt en
hoe ze hun emoties beleven en uiten. Zo leren ze hoe ze er op een
constructieve manier mee kunnen omgaan. Kleuterleid(st)ers nemen
deel en krijgen zo inzichten in de belevingswereld van de kleuters.
Als stad of gemeente kan je scholen ondersteunen in de toeleiding
van hun leerkrachten naar deze permanente vorming.

doel

Ondersteuning van kleuteronderwijzers in het stimuleren van
sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters:
• Dat maakt het gemakkelijk voor de leerkracht om emoties bespreekbaar te maken in de klas.
• Draagt bij aan de probleemoplossende en sociale vaardigheden
van kleuters.

partners

Onderwijskoepels, onderwijsraad, dienst onderwijs van de stad,
Odisee Hogeschool
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budget

Het volledige traject voor professionals (2 dagen) kost € 320 per
persoon. Daarnaast kan de box met handpoppen aangekocht
worden. Zo’n box kost € 345. Er is ook een handboek beschikbaar
voor € 19,99. Neem contact op met Odisee Hogeschool als je vragen
hebt over de kostprijs.

strategie in de
matrix

• Educatie: de toverbostraining sensibiliseert leerkrachten en toont
de mogelijkheden die zij hebben om de socio-emotionele vaardigheden van kleuters te versterken.
• Omgevingsinterventie: door de training aan te bieden in de klas
krijgen kleuters de kans om hun sociaal-emotionele vaardigheden
maximaal te ontwikkelen.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Zorg voor draagvlak bij scholen zodat zij leerkrachten zullen motiveren om deel te nemen.
• Scholen kunnen deze cursus niet (volledig) zelf betalen. Zorg dus
voor een tussenkomst of aanmoediging zodat het haalbaar wordt
voor hen.
• Zorg voor duidelijke communicatie naar scholen en leerkrachten
over de permanente vorming.

op kleine schaal

• Door de training intergemeentelijk aan te bieden kan de kost
gedeeld worden. Contacteer hiervoor het Logo van jouw regio.
• Je maakt al een verschil als je dit eenmalig organiseert. Als elke
school één leerkracht heeft die weet hoe hij of zij moet werken
met de poppen, kunnen er jaarlijks véél kleuters ondersteund
worden in hun socio-emotionele ontwikkeling.

aandachtspunten

• Zorg voor tijdige communicatie: zowel Odisee Hogeschool als de
scholen zelf hebben drukke agenda’s, dus een datum vinden op
korte termijn kan moeilijk zijn.
• Zorg ervoor dat het aanbod bekend is bij de juiste persoon in
de school. Je informeert naast de directie best ook de zorgleerkracht, vormingsverantwoordelijke of spreekt leerkrachten
rechtstreeks aan.
• Zorg voor ondersteuning of aanmoediging van leerkrachten die
deelnamen, zodat zij de ruimte krijgen om met de poppen aan de
slag te gaan op school.

contact

Odisee Hogeschool:
• Laura Demunter – medewerker groepscentrum permanente
vorming Odisee – laura.demunter@odisee.be;
• Els Mertens – opleidingshoofd bachelor kleuteronderwijs Odisee
Brussel – els.mertens@odisee.be.
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voorbeeld 5: start to talk

pijler

4

6

student
studenten
18 - 24 jaar
18 - 25 jaar

student
vrijwillige
studenten

hulpverlener

studentenpsychologen

onderwijs

onderwijs

sociaal welzijn

sociaal welzijn

voorwaardelijk
voorwaardelijk

wat

‘Start to talk’ is een praatgroep door studenten voor studenten. Er
wordt gesproken over onderwerpen die in het dagelijkse leven niet
gemakkelijk aan bod komen. De boodschap van deze studenten is:
“Mensen voelen zich soms beschaamd of zwak omdat ze het moeilijk
hebben. De sociale media waarop iedereen het perfecte leven lijkt
te hebben, maakt het er niet gemakkelijker op. Praten helpt, blijf niet
met je probleem zitten en kom gerust eens langs op een van onze
maandelijkse sessies.”

doel

Studenten kunnen zich kwetsbaar opstellen:
• Door over hun issues te spreken in de praatgroep voelen ze zich
opgelucht.
• Ondanks het feit dat de meeste mensen elkaar niet kennen, merken ze een wederzijds respect en vertrouwen naar elkaar toe.
• Tijdens een sessie beseffen de studenten vaak dat ze niet alleen
zijn en dit schept een diep gevoel van verbondenheid.

partners

Bemsa (Belgian medical student association), UGent
studentenpsychologen, andere studentenvoorzieningen en
instellingen hoger onderwijs
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budget

Er moet geen budget voorzien worden. Studenten doen dit gratis
voor elkaar en kunnen een ruimte gebruiken in OverKop Gent.
Een beperkt budget voor promomateriaal kan wel helpen voor
bekendmaking.

strategie in de
matrix

• Educatie: via de praatgroep worden studenten gesensibiliseerd
over hoe belangrijk het is om kwetsbaarheid bespreekbaar te
maken, om naar elkaar te luisteren en om tijdig hulp te zoeken.
• Omgevingsinterventie: door deze praatgroep creëer je een
omgeving waar het voor studenten gemakkelijker is om steun te
zoeken bij elkaar.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Ondersteun vrijwillige studenten in de organisatie van praatgroepen: locatie, communicatie, afspraken …

op kleine schaal

• Voor deze actie heb je studenten van het hoger onderwijs nodig
in je stad of gemeente.

• Zorg voor professionele begeleiding van de studenten.

• Misschien is iets gelijkaardigs ook mogelijk met leerlingen van het
middelbaar?

aandachtspunten

• Ondersteun de vrijwilligers voldoende. In Gent gaven professionele psychologen van de studentenvoorzieningen tips & tricks
mee aan de vrijwilligers.
• Zorg voor een beperkt aantal studenten per groep zodat de
vrijwilliger die goed kan faciliteren. Indien er veel interesse is van
studenten moeten dus extra vrijwilligers gezocht worden en dat
blijkt niet gemakkelijk.
• Zorg voor draagvlak en promo zodat voldoende studenten toegeleid worden. In Gent ging dit heel vlot door mond-tot-mondreclame.
• Zorg voor goede doorverwijzing (naar bv. studentenpsychologen)
indien na het groepsmoment bijkomende begeleiding nodig blijkt.

contact

Logo GezondPlus: Sarah Peene, 02 422 49 49,
sarah.peene@gezondplus.be.
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voorbeeld 6: mindmates

4

pijler

6

kind
studenten
3 - 24 jaar
18 - 24 jaar

leerkracht

medewerkers
instellingen hoger
onderwijs

onderwijs

onderwijs

sociaal welzijn

sociaal welzijn

Op basis van dit onderzoek.
Er zijn ook cijfers beschikbaar van het bereik van MindMates.
doeltreffend

doeltreffend

wat

Via het bijbrengen van kennis en vaardigheden wil MindMates
studenten ondersteunen in hoe ze zorg kunnen dragen voor hun
eigen welbevinden en hoe ze ook vrienden en medestudenten
daarbij kunnen helpen.
MindMates wil studenten aanmoedigen om een steunend netwerk
te creëren waarin er openheid is om te spreken en te luisteren naar
elkaar, ook als het moeilijk gaat. Er werden in dit kader verschillende
acties opgezet vanuit KU Leuven en UCLL:
• MindMates, KU Leuven
• Verwensoep, KU Leuven
• Peer support workshops, KU Leuven (4 x 1,5 uur, 15 studenten)
• KU Leuven, plannen i.v.m. e-treatment
• Screening studenten
• Nieuwe medewerker studentenvoorzieningen “welbevinden”,
UCLL
• Fit in je hoofd-campagne, UCLL
• UCLL, denken over peer-werking
• Verbinding tussen UCLL en Warme Stad via stageplaatsen
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doel

Instellingen hoger onderwijs vormen een vangnet voor studenten:
• Ze durven spreken over hun kwetsbaarheid.
• Ze weten waar ze terechtkunnen als ze hulp nodig hebben.
• Ze hebben de kans medestudenten te ontmoeten.
• Studenten met risico op mentale problemen kunnen gedetecteerd worden.

partners

Studentengezondheidscentrum KU Leuven, KU Leuven, Fonds
GavoorGeluk, FORTUNE fonds, LOKO, UCLL

strategie in de
matrix

• Omgevingsinterventie: door deze actie maak je het voor studenten gemakkelijk om een steunend netwerk te creëren waarin er
openheid is om te spreken en te luisteren naar elkaar, ook als het
moeilijk gaat.

aan de slag

Contacteer MindMates om te bekijken of er iets gelijkaardigs
mogelijk is in jouw stad of gemeente.

op kleine schaal

• Een of enkele van de acties van MindMates kan/kunnen ook al
een positief effect hebben.
• Dit is niet mogelijk als er in jouw stad of gemeente geen instellingen hoger onderwijs zijn.

aandachtspunten

• Studenten met een ondersteuningsvraag zetten niet makkelijk de
stap naar hulp. Bovendien betreft deze ogenschijnlijk eenvoudige
stap een heel proces van bewustwording, afwegen, contact opnemen, hulp toelaten …
• Het project is nog onvoldoende gekend en dus moeten we MindMates ruimer bekend maken en verder duurzaam implementeren
bij studenten/aan de KU Leuven.

contact

• MindMates: mindmates@kuleuven.be;
• Logo Oost-Brabant: Barbara Specht,
barbara@logo-oostbrabant.be, 016 89 06 05.
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voorbeeld 7: slogan-actie

pijler

6

kind
kinderen
3 - 24 jaar
0 - 24 jaar

wat

hulpverleners

hulpverlener

jeugdwerkers
welzijnswerker

vrije tijd

vrije tijd

sociaal welzijn

sociaal welzijn

voorwaardelijk
voorwaardelijk

In Turnhout en Leuven werden partnerorganisaties van Warme Stad
gevraagd om slogans in de stad aan te brengen die het belang van
mentaal welbevinden bij kinderen en jongeren in de kijker zetten.
Het resultaat: “De wereld is mooier met jou” of “Niet hoe je valt, wel
hoe je opstaat” … Hartverwarmende slogans die aan ramen en gevels
prijken en voorbijgangers doen stilstaan.

doel

Het belang van mentaal welbevinden bij kinderen en jongeren in de
kijker zetten. We brengen een warme boodschap aan kinderen en
jongeren en vragen voorbijgangers om aandacht te hebben voor
het mentale welzijn van jongeren. Zo willen we ook kwetsbaarheid
bespreekbaar maken.
Tegelijk werk je ook aan verbinding tussen organisaties, jongeren en
hun omgeving.

partners

Partners van ‘Warm Leuven’, o.a. Amber, Arktos, Basisschool
Pee & Nel, Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Brabant, GO!
Middenschool Ter Beuke, Huisartsenwachtpost Oost-Brabant,
jeugddienst-Vleugel F, Link in de Kabel, Wijkgezondheidscentrum
Caleido, Wijkgezondheidscentrum De Central,
Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt.

budget

Afhankelijk van wensen en mogelijkheden (€ 200 euro - € xx):
• materiaal om slogans aan te brengen
• persconferentie (zaal, catering)
• eventueel raamstickers om actie te kaderen/’branden’
• prijs voor de 3 beste slogans
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strategie in de
matrix

• Educatie: je vraagt aandacht voor mentaal welbevinden van kinderen en jongeren bij de burger in de straat (voorbijgangers) én
bij intermediairs (die de slogan bedenken).

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Organiseer een ketting van deelnemende organisaties: organisaties ontvangen een slogan van een andere organisatie. Ze maken
de slogan zichtbaar aan de straatkant of intern in de werking. Op
hun beurt bedenken de organisaties zelf ook een slogan, vaak
samen met kinderen of jongeren. Zo dagen ze tegelijkertijd een
andere werking uit. En zo leren de verschillende organisaties
elkaar kennen.
• Maak praktische afspraken over het materiaal en de zichtbaarheid
van de slogans.
• Optioneel:
-- persmoment;
-- wedstrijdelement: bekronen van de 3 beste slogans;
-- wandelroute langs de slogans uitstippelen en publiceren.

op kleine schaal

• Zeer zichtbare, laagdrempelige actie. Er zijn bijna geen kosten aan verbonden voor deelnemers (noch personeel, noch
materiaal).
• Als je onvoldoende organisaties hebt, kan je dit intergemeentelijk
organiseren.

aandachtspunten

• Spreekt veel mensen aan, maar heeft niet intentie om handvaten
aan te reiken of kennis te verhogen.
• Tijdelijke actie. Eventueel fototentoonstelling organiseren zodat
de slogans niet te snel verdwijnen.
• Praktische uitdagingen: welke materialen gebruik je best om slogans aan te brengen (bv.: krijt verdwijnt na regen), wat mag/mag
niet van eigenaar … Wat doen met slogans die niet van toepassing zijn?
• Tijdig met planning beginnen.
• Eventueel een aantal slogans ter beschikking stellen.
• Wedstrijdelement inbouwen (bv. prijzen voor de 3 beste slogans
om organisaties te motiveren om deel te nemen).

contact

Logo Oost-Brabant: Barbara Specht,
barbara@logo-oostbrabant.be, 016 89 06 05.
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