
INSPIRONS-NOUS ! 
TER INSPIRATIE



Peer to peer en participatie

Beknopt  :
La pair-aidance met en lien des professionnels et des anciens patients/ usagers 
afin d’améliorer les pratiques au quotidien. 



Peer to peer toegepast: 
Duo for a Job

Beknopt  
❖ vrijwilligers 50+  coachen jongeren met een migratie-achtergrond om werk of 

stage te vinden duoforajob.be
 



GGD - GHOR (Nederland)

Beknopt  
❖ In elk van 25 regio`s op dezelfde wijze gezondheid bevorderen. 
❖ bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid + 

advies aan de gemeenten
❖ Voor iedereen, met aandacht voor de kwetsbaren ggd.nl

 



Huis van het kind (Vlaams+Bxl)

Beknopt  
❖ Gezinnen zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen 

door in elke buurt een samenwerkingsverband vanuit de lokale overheden, vrije 
beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers

❖ Voor alles rond opvoeden en opgroeien
❖ Voor ouders en kinderen uit de buurt

huizenvanhetkind.be
 



Family centres (Zweden)

Beknopt  
❖ Alles onder 1 dak in de buurt met als focus ontmoeting
❖ Voor alles rond opvoeden en opgroeien
❖ Voor ouders en kinderen uit de buurt, aandacht voor de diversiteit



Gov.uk 
(UK)

Beknopt  
❖ Alle diensten van de overheid zo eenvoudig mogelijk overbrengen
❖ Minimaal aantal stappen om administratieve zaken te regelen
❖ Aandacht voor de noden van elke burger in al zijn superdiversiteit



Self-determination theory (ryan&deci) 

Beknopt  
❖ drie universele, psychologische basisbehoeftes aan de basis van motivatie, 

welbevinden en functioneren



Self-determination theory toegepast 

Beknopt  
❖ verhalen van echte mensen, peer to peer = connectie
❖ tips & oplossingen van echte mensen + link naar meer info v experten = competenties 
❖ open einde, geen sturing = autonomie

allesoverseks.be
 



Week van de lentekriebels (Vla)
Beknopt  
❖ een jaarlijkse campagne van een week in het onderwijs 

over seksualiteit: educatieve pakketten, sociale media, 
etc

❖ samenwerking tussen onderwijs- , gezondheids- en 
welzijnspartners

❖ elk jaar een ander thema > actueel houden

Weekvandelentekriebels.be
 



The end
Thanks 
people!


