
 

VOORZIENinGGZ 2 juli 2020 

 

Positieve Psychologie en veerkracht versterken. 

De vakantie staat voor de deur dus het is tijd om de aandacht even te verschuiven naar wat positieve 

psychologie. In deze themabrief staan een aantal technieken en spelletjes om op een positieve manier 

met geestelijke gezondheid bezig te zijn.   GGZ …gewoon, omdat het kan, iets van alledag, even 

tussendoor, omdat je nog een activiteit zoekt voor morgen, omdat de jongeren zich vervelen, omdat 

… 

Heel kort wat theorie, met daaronder concrete inspiratie. 

 

POSITIEVE PSYCHOLOGIE: Voor de menselijke groei is het belangrijk om te focussen op de positieve 

eigenschappen en vaardigheden van de mensen. Als we deze kunnen versterken, staan we steviger als 

we negatieve ervaringen meemaken. Als we ons goed voel hebben we de meeste mogelijkheid om te 

groeien en te leren. Deze versterkte vaardigheden kunnen we dan gebruiken als we ons minder goed 

voelen. 

WEERBAARHEID: Dit is het in staat zijn om met de eisen van de samenleving om te gaan, eigen keuzes 

te kunnen maken en met tegenslagen om te kunnen gaan. 

Weerbaarheid bestaat uit de optelsom van veerkracht, assertiviteit en zelfvertrouwen. Deze 3 

concepten komen voort uit onze universele psychologische basisbehoeften, namelijk: nood aan 

verbondenheid, nood aan competentie en nood aan autonomie. 

Veerkracht is het vermogen om zich aan te passen aan stressvolle omstandigheden en 

tegenslag. Je veert als het ware terug recht. Veerkracht is een dynamisch begrip dat kan verschillen 

van moment tot moment. Je kan je veerkracht vergroten. Positieve psychologie kan hierbij helpen. 

Assertiviteit is de vaardigheid om eigen gedachten, gevoelens en wensen aan de andere over 

te maken. 

Zelfvertrouwen is het gevoel van eigenwaarde. Het vertrouwen dat je ergens goed in bent en 

dat je zelf in staat bent eigen keuzes te maken. 

 

HET BELANG VAN SPEL – EEUWIG JONG! 

Spel is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling. Door middel van spel kan een kind zelf regie en 
controle behouden in de ervaring en leert het sturen en de eigen invloed uitoefenen. Het helpt 
reflecteren en verwerken van lastige situaties. Het kind neemt een actieve rol op in zijn of haar 
ervaring in plaats van een (machteloze) toeschouwer te zijn aan de zijlijn. Dit is ook terug te vinden in 
de filosofie van ervaringsgericht leren.   
 
Waar acties in het dagelijks leven consequenties heeft, biedt spel een veilige zone waarbinnen, met 
trial en error, geëxperimenteerd kan worden met kennis, emoties, sociale interacties,… 
 



 

Via spel oefent een kind belangrijke vaardigheden zoals:  
1) Sociale competenties (empathie, communicatie en probleemoplossend vermogen, 

samenwerken) 

 Vb onderhandelen wie de dokter mag spelen of wie de mama… 

 Vb hoe kunnen we die toren bouwen zonder dat hij omvalt… 

 Vb voelt het fijn als ik mijn speelgoed of spel deel met een ander… 

2) Emotionele zelfregulatie 

 Vb. Leren omgaan met succes- en verlieservaringen…  

3) Taalontwikkeling 

 Vb fantasiespel, doe-alsofspel,… 

4) Motorische ontwikkeling 

 Denk maar aan zowat alle sporten… 

5) Cognitieve vaardigheden 

6) Plezierbeleving 

7) Creativiteit: dingen gebruiken waar ze niet voor dienen leidt dikwijls naar de fijnste spelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Zoals de figuur hieronder aangeeft, zijn er verschillende vormen van spel-leren gaande van ‘volledig 
kind-gestuurd vrij spel’ tot ‘door volwassenen ontworpen spelen’. Allen maken gebruik van de 
natuurlijke speelse interesse van kinderen om bij te leren over de wereld waarin ze opgroeien. Waar 
spel-leren vooral helpt om verworven kennis effectief toe te passen (pragmatische kennis) en sneller 
nieuwe relevante kennis op te doen, helpt de laatste categorie (directe instructies zoals taakjes, 
toetsen of huiswerk) vooral om feitenkennis te vergaren.  
 

 

INSPIRATIE 

SPEEL HET KWALITEITENSPEL:  Voor kinderen en jongeren is het soms erg moeilijk om zicht te krijgen op 

hun eigen kwaliteiten, ze zijn erg bescheiden of overschatten zichzelf heel erg. Jongeren hebben de 

neiging om heel concreet te denken met betrekking tot talenten vb. ik kan goed tekenen, ik kan goed 

voetballen. Het is interessant om dit met jongeren open te trekken en deze talenten te verbreden naar 

algemene kwaliteiten. Je kan ook samen met de jongere situaties bedenken waarin deze kwaliteiten 

het meest naar voor komen. 

Speelwijze: leg 6 willekeurige kwaliteiten neer voor de jongere. De jongere moet telkens de 

bovenste kaart van de stapel trekken en al dan niet verwisselen met één van de 6 kaarten die voor 

hem ligt. De jongere verwisselt de kaart indien deze kwaliteit meer bij hem past dan één van de 6 

kwaliteiten die voor hem liggen. De kwaliteit die het minst goed bij hem past verdwijnt dan naar de 

aflegstapel. Zo ga je heel de stapel kaarten af en heeft de jongere op het einde de 6 kwaliteiten voor 

zich liggen die het beste bij hem passen. 

 

ROTS EN WATER: Je kan de elementen van rots en water toepassen in de eenvoudige alledaagse 

spelletjes (vb. reisje rond de wereld, schipper mag ik overvaren, 123piano, tikkertje, Doktertje-

knoop,…) 

Even opfrissen: Wat is rots… en wat is water? De training heet Rots en Water vanwege de 

houding die je kunt kiezen in het contact met anderen.  Het is een wetenschappelijk 

onderbouwde training in weerbaarheid en positieve sociale vaardigheden. 

 

Bij de rotshouding span je je spieren aan, je lichaam wordt zo hard als een rots. Je brengt je 

adem omlaag naar je buik. Je zet je voeten stevig op de grond. Je gaat je eigen weg. Je sluit je 



 

af voor de mening en gevoelens van anderen als je die niet als juist ervaart. Dit is positief als 

er sprake is van groepsdruk, maar negatief als je deze houding aanneemt omdat je niet in staat 

bent om ideeën en gevoelens uit te wisselen.  

 

Bij de waterhouding ontspan je je spieren zoveel mogelijk, maar je staat wel stevig op de grond. 

Ook hier breng je je adem naar je buik. Je bent rustig en in balans. Vanuit een gevoel van 

zelfvertrouwen ben je bereid met anderen te werken en gevoelens en ideeën te delen. Binnen 

de waterhouding staan communicatie en verbondenheid centraal. 

 

EMOTIE-SPELLETJES: (VOOR LAGERE SCHOOLKINDEREN) 

Het herkennen, uiten en  reguleren van emoties is bij kinderen in volle ontwikkeling.  

Baby’s starten met heel basaal lust en onlust te voelen, naarmate kinderen ouder worden leren ze 

meer differentiatie in hun emoties. De 4 basisemoties (blij, bang, boos, verdrietig) worden op 

kleuterleeftijd geleerd en later komen daar nog veel verschillende variaties en nuances bij. Voor de 

ontwikkeling van kinderen is het belangrijk om verschillende emotievaardigheden te leren:  ‘wat voel 

ik’, ‘hoe uit ik deze emoties’, ‘hoe geraak ik terug in evenwicht’, ‘welke emotie zie ik bij andere 

kinderen’, ‘wat voel ik als iemand anders zich boos voelt’. Onderstaande spelletjes kunnen helpen bij 

het leren van uiten van emoties en herkennen van emoties. 

1. 1-2-3 emotie: een variant op het gekende spelletje 1-2-3 piano. Iedereen staat op de achterlijn. 

1 kind staat aan de andere kant van het terrein. Deze roept 1-2-3 emotie en draait zich om. De 

andere jongeren lopen naar voor en moeten op het moment het kind zich omdraait stilstaan 

en een emotie uitbeelden. Wie dit niet doet moet terug naar de achterlijn. Het doel van het 

spel is om als eerste aan de overkant te raken. 

2. De bus (cursus Aandacht in Actie, Arktos): maak met stoelen een bus na, met een chauffeur 

vooraan en passagiers op de verschillende stoelen. 1 jongere krijgt een emotiekaart (vb. boos), 

waarop de jongere met deze emotie de bus moet opstappen en de handelingen uitvoeren (vb. 

boos de deur opendoen, boos hallo zeggen, boos het kaartje in het automaat zetten). Indien 

de passagiers denken te weten welke emotie het is, mogen zij deze mee uitbeelden (vb. boos 

een gesprek beginnen). Tot dat iedereen weet over welke emotie het gaat. Fijn om na te 

bespreken welk gevoel deze uitgebeelde emotie geeft op anderen. (vb. wat voel je als iemand 

boos de bus op komt, bang? Grappig? Onder de indruk?) 

 

MINDFULNESS  EN YOGA:  

Er is al heel wat onderzoek gebeurd naar de effecten van mindfulness en yoga bij kinderen en 
jongeren. De meeste onderzoeken wijzen op de positieve effecten op angst, depressieve klachten 
en lichamelijk welbevinden. 
 
Mindfulness is ook een onderdeel van de gedragstherapeutische therapie Acceptance en 
Commitment Therapie. In deze wetenschappelijk onderbouwde therapievorm wordt mindfulness 
standaard ingezet.  
 

 BODYSCAN: de bodyscan in een leuke mindfulness oefening om met kinderen te doen om 

volledig tot rust te komen, bijvoorbeeld voordat ze moeten gaan slapen. De bedoeling is 

dat je met het kind elk lichaamsdeel overloopt en deze tot volledige ontspanning probeert 

te brengen.  
OP YOUTUBE STAAN VERSCHILLENDE FILMPJES DIE JE HIERBIJ KUNNEN HELPEN. 

 



 

 KINDERYOGA: Bij yoga wordt er gebruikt gemaakt van verschillende houdingen gericht op 

kracht, evenwicht en ontspanning. Aan de hand van verschillende dieren worden deze 

houdingen aangeleerd aan kinderen.  
BIJ GOOGLE AFBEELDINGEN VIND JE AL HEEL VEEL INSPIRATIE ALS JE OP “KINDER YOGA” OF “KINDER DIEREN YOGA” ZOEKT. 

 
ONTSPANNING: 

1. Wellness: Geen geld om naar de sauna te gaan? Dan 

brengen we de wellness gewoon naar ons toe. Een 

voetbadje, wat komkommerschijfjes en yoghurt, een 

penseel voor een lichte gezichtsmassage, wat nagellak, 

een verfrissend drankje. Veel heb je niet nodig om in alle 

luxe ontspannend en verbindend voor elkaar te zorgen 

op een mooie zomerdag. Laat je creativiteit de vrije loop. 

Jongeren kunnen zo ook leren hoe ze voor zichzelf of een ander ontspanning en rust kunnen 

creëren. Achteraf kan eventueel een nabespreking gebeuren.  

Het effect is meestal des te groter als je ervoor een hele actieve bezigheid deed, zoals 
bijvoorbeeld dansen. 
P.S.: Kinderen met trauma kunnen soms onverwacht of angstig reageren op lichamelijke 
aanrakingen. Wees je hiervan bewust als je bovenstaande aanbiedt, zodat je niet ongewild 
meer stress teweegbrengt.  

 
EDUCATIEF SPEL: WEGWIJZER 

Het doel van het spel is om jongeren wat meer kennis bij te brengen zodat ze gemakkelijker hun weg 

kunnen vinden in de verschillende organisaties van de geestelijke gezondheidszorg wanneer ze te 

kampen krijgen met (psychische) problemen. Met dit spel hopen de makers ook het taboe dat rond dit 

thema hangt te verkleinen. Dit hopen ze te doen door de leerlingen in groepsverband op een veilige 

manier opdrachten te laten uitvoeren die bij dit thema horen, waarbij soms ook onderling zaken 

besproken zullen moeten worden. 

Gratis na registratie- 16-18j- Alle info op: https://www.klascement.net/downloadbaar-

lesmateriaal/106073/wegwijzer-educatief-spel/?previous 

NOG MEER IDEEËN: 

Wil je echt spelenderwijs aan de slag gaan rond een bepaalt thema dat relevant is voor je groep, dan 

moet je eens een kijkje nemen bij ‘de Aanstokerij’. Deze organisatie zet helemaal in op duurzame 

vorming via spel. Ze hebben een mooie website (https://aanstokerij.be/nl) met webshop waar je heel 

gericht kan zoeken op thema, leeftijd, setting, enz. Deze spelen zijn niet gratis verkrijgbaar maar als je 

een relevant thema hebt, kan het de investering waard zijn.  

Ze bieden ook spelbegeleidingen aan (vb een escape game voor 10- tot 13-jarigen over veilig en 

verantwoord sociaal media gebruik). 

Ook http://dansendedierenbos.nl/ geeft nog inspiratie. Het gaat in de basis over een yogaboek, maar 

op hun website vind je ook al enkele ideeën terug. 

  

https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/106073/wegwijzer-educatief-spel/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/106073/wegwijzer-educatief-spel/?previous
https://aanstokerij.be/nl
http://dansendedierenbos.nl/


 

Enkele interessante websites boordevol tips en tricks om spelenderwijs om te gaan met geestelijke 

gezondheid vind je hier: 

- Fit in je Hoofd   https://www.fitinjehoofd.be/ 

En ook https://www.fitinjehoofd.be/leef-zonder-filter 

- NokNok, tips tegen mentale dips:            https://www.noknok.be/ 

o NokNok heeft zelfs een pagina gewijd aan spelen voor jeugdbeweging of groepen 

jongeren > 12 jaar rond de thema’s:  IK (K)EN MEZELF! - MIJN GRENZEN -  REKEN OP 

ANDEREN - TIJD VOOR MEZELF  

 

Bronnen: 

- Fit in je Hoofd   https://www.fitinjehoofd.be/ 

- Nederlands centrum jeugdgezondheid (2020), themadossiers: weerbaarheid, 

geraadpleegd op 29/06/2020, https://www.ncj.nl/themadossiers/weerbaarheid/ 
- https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/(319809)-Werken-met-groepen.pdf 

- https://www.klascement.net/lesmateriaal/?q=geestelijke%20gezondheid&previous#object_

79060 

- https://www.unicef.org/sites/default/files/2018-12/UNICEF-Lego-Foundation-Learning-

through-Play.pdf  

 

veel speelplezier!! 

 

Wij zijn er trouwens gewoon, de hele vakantie. 

 

Hou  je goed! 
Yuneco Caro Outreach 
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