
GEMOTIVEERDE TRAINERS

Train de trainer – 30 januari 2018
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‘Fit in je Hoofd, Goed in je Vel’ is een campagne van 
het Vlaams Instituut Gezond Leven die de Vlaming 
handvaten wil aanreiken om de eigen veerkracht te 
versterken. De rode draad doorheen de campagne 
zijn 10 zorgvuldig uitgewerkte stappen die 
gebaseerd zijn op de beschermende factoren voor 
geestelijke gezondheid. Van ‘reken op je vrienden’, 
over ‘gun jezelf rust’ tot ‘durf nee zeggen’.

Op het online coachingsplatform www.fitinjehoofd.
be kan iedereen aan de slag met informatie, advies 
op maat en oefeningen om de balans tussen 
draagkracht en draaglast in evenwicht te houden.

Daarnaast worden er regelmatig interactieve 
workshops aangeboden waarin de 10 stappen van 
Fit in je Hoofd centraal staan en de deelnemers tips 
krijgen om hun veerkracht te versterken. Hiervoor 
zijn we op zoek naar gemotiveerde trainers die de 
workshop in de organisatie waar zij werken kunnen 
geven.

Gemotiveerde trainers gezocht

Heb jij een achtergrond en opleiding in de sociale, 
humane of medische wetenschappen, basiskennis 
van geestelijke gezondheid en affiniteit en ervaring 
met het inrichten van workshops?

De Logo´s uit de provincie Antwerpen bieden je een 
train de trainer voor de Fit in je Hoofd workshop 
aan, waarna je deze zelfstandig kunt geven binnen 
de organisatie waar je werkt!

In deze train de trainer maak je kennis met de 10 
stappen van Fit in je Hoofd en leer je in groep aan de 
slag gaan met het versterken van veerkracht.

• Door wie? Anne Verlinden, stafmedewerker 
Geestelijke Gezondheid, Vlaams Instituut gezond 
Leven

• Wanneer: dinsdag 30 januari van 13u tot 16u30
• Waar: Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis, 

Turnhoutsebaan 199, Wijnegem
• Kostprijs: €10 voor medewerkers van organisaties. 

Zelfstandigen betalen €75.
• Betalen: IBAN: BE38 7330 1082 9472 t.n.v. Logo 

Mechelen o.v.v. Train de trainer FIJH
• Je inschrijving is bevestigd na betaling.
• Inschrijven: hier

Meer info:
Logo Kempen: lynn@logokempen.be
Logo Mechelen: esther@logomechelen.be
Logo Antwerpen: elke.keyenberg@logoantwerpen.be  
of lieve.cole@logoantwerpen.be
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