BRAINSTORM ‘GEZOND ZIJN, WA’S DA?’
Wat:

Brainstorm met de jongeren over wat ‘gezond zijn’ voor hen betekent, ondersteund door begeleiders.
Meest geschikt voor jongeren vanaf 13 jaar. De procesbegeleider is hier niet bij aanwezig.
Plaats in de kwaliteitscirkel:

Informeren – motiveren (van de jongeren)
Inventariseren – bevragen – meten (de jongeren)
Doelstelling:

• De verschillende associaties van jongeren met ‘gezond zijn’ leren kennen
• Te weten komen wie en wat de jongeren zelf zien als beïnvloedende factoren/determinanten op hun
gezondheid
• Een eerste beeld krijgen van de attitudes en kennis van jongeren m.b.t. voeding, beweging, sedentair gedrag, gezond binnenmilieu en tabak.
• Jongeren betrekken bij het gezondheidsbeleid binnen de organisatie
Nodig:

• 1 begeleider die de oefening leidt
• 1 begeleider die verslag neemt (dit verslag kan verder in de werkgroep gebruikt worden om de acties
aan af te toetsen)
• Wit bord of flip chart
• Kleurstiften
• Foto’s, afbeeldingen
Uitleg:

Leg aan de jongeren uit dat de organisatie werkt aan een gezondheidsbeleid: dit wil zeggen dat er
een werkgroep is die, samen met de jongeren, binnen de organisatie wil bekijken wat kan helpen om
iedereen zich hier zo goed en zo gezond mogelijk in zijn vel te laten voelen. Om dat te doen, is de
inbreng nodig van iedereen in de organisatie, en dus ook die van de jongeren. Daarom deze korte
oefening over wat ‘gezond zijn’ betekent voor de jongeren. Iedereen uit de leefgroep mag meedoen,
maar is niet verplicht. Er wordt verslag genomen van wat de jongeren zeggen. Dat verslag wordt meegenomen naar de volgende werkgroepbijeenkomst om rekening te houden met wat de jongeren over
‘gezond zijn’ denken.
Uitvoering:

Schrijf ‘GEZOND ZIJN’ op een wit bord of flip chart. Vraag aan de jongeren om een paar minuutjes na
te denken over wat ‘gezond zijn’ voor hen betekent. Ze krijgen elk een stift (allemaal dezelfde kleur)
en mogen op het bord of flip chart de woorden die in hen opkomen opschrijven. (Als je inschat dat de
jongeren uit zichzelf niet veel zullen aanbrengen, voorzie dan tijdschriften, afbeeldingen, foto’s.

B R A I N S T O R M ‘ G E Z O N D Z I J N, WA’ S DA ? ’

1

Ze mogen dan de foto’s uitzoeken en uitknippen die zij associëren met ‘gezond zijn’, en die aan het
bord plakken.)
Als iedereen één of meerdere kernwoorden of afbeeldingen aan het bord heeft gebracht, vraag je om
mondeling toe te lichten wat ze onder het woord of de afbeelding verstaan.
Probeer te vermijden dat je de antwoorden van de jongeren herformuleert: voor de werkgroep heb je
de antwoorden nodig zoals de jongeren ze gezegd hebben.
Op dezelfde manier bevraag je wie of wat volgens de jongeren hun gezondheid beïnvloedt. Hoe komt
het dat sommige mensen gezond zijn en andere niet?
Nadat ze zelf een aantal antwoorden hebben gegeven, toon je de foto’s die mogelijk een invloed
hebben op gezondheid en bespreekt die met de jongeren. Vraag wat ze denken bij elke foto en wat
de foto te maken heeft met ‘gezond zijn’. Het is niet de bedoeling om deze foto’s uit te leggen aan de
jongeren.
Noteer de reacties van de jongeren goed. Dit verslag kan gebruikt worden in de werkgroepen om de
gezondheidsacties aan af te toetsen.

“Dat eerste spel met die foto’s vonden de gasten
wel geestig, en dat geeft dan wel voldoening dat
die gasten daar wel aan mee willen werken. (…)
Ik had gezegd, “je gaat dat zien hé, dat gaat die
gasten niet interesseren en we gaan moeten trekken en sleuren,…” Maar achteraf bleek dat dat
heel goed meegevallen was.”
(begeleidster OVBJ)

“De oefening met de jongeren was voor de
oudste jongeren zeer doenbaar en leuk. Er
kwamen verrassende dingen naar boven.
Door de oefening kwamen we te weten wat
de jongeren onder gezondheid verstaan, er
kwam ook discussie naar boven waardoor
we ook hun mening leerden kennen. De foto’s
waren wel noodzakelijk.”
(begeleider en coördinator OVBJ)
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FOTO’S BIJ BRAINSTORM ‘GEZOND ZIJN, WA’S DA?

(Gezonde voeding)
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(©Vlaams Instituut Gezond Leven)

(Beweging, sport)

(Sedentair gedrag/lang stil zitten of neerzitten)
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(Blij zijn met jezelf, je goed voelen)

(Roken)
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(Fabrieken in de buurt waar je woont hebben o.a. een invloed op de lucht die je inademt en dus ook
op je gezondheid.)
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