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Quizzen maar! 

1. Hoe groot is de levenstevredenheid van de Vlaamse jongeren ? 

A. 0-5 % geeft aan niet 

tevreden te zijn 

B. 5-10 % geeft aan 

niet tevreden te zijn

C. 10-15% geeft aan 

niet tevreden te zijn. 

D. Meer dan 15% geeft 

aan niet tevreden te 

zijn. 
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Quizzen maar! 

2. Welke groep scoort het beste qua levenstevredenheid? 

A. Meisjes ASO B. Meisjes TSO

C. Jongens ASO D. Geen verschil in 

studierichting, maar 

jongens doen het 

beter dan meisjes
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Quizzen maar! 

3.  Hoeveel Vlaamse jongeren ervaren psychische klachten 

(bv angstig zijn, zich somber voelen, denken aan de dood)? 

A. 1/20 matige tot 

ernstige psychische 

klachten

B. 1/10 matige tot 

ernstige psychische 

klachten

C. 1/5 matige tot 

ernstige psychische 

klachten

D. 1/3 matige tot 

ernstige psychische 

klachten
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Quizzen maar! 

4. Welke psychische klacht wordt het vaakst genoemd door 

jongeren ?

A. Ik voel me eenzaam B. Ik voel me gauw 

gekwetst of geraakt

C. Ik voel me tegenover 

anderen de mindere

D. Ik erger me snel aan 

iets 
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Quizzen maar! 

5. Wat geven jongeren zelf aan als voornaamste reden 

waardoor ze zich minder goed voelen?

A. Niet kunnen voldoen 

aan verwachtingen 

die aan hen gesteld 

worden

B. Het moeilijk hebben 

op school

C. Thuis problemen 

hebben

D. Gepest worden
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Goed in je vel? Enkele cijfers

➢ Vanaf 15 jaar  welbevinden en energie

➢ 50% psychische problemen oorsprong voor 14 jaar

➢ Inzetten op geestelijke gezondheid bij jongeren

➢ Preventie psychische problemen

➢ Bevorderen mentaal welbevinden

Psychische stoornissen 18%

Depressie
Angst
Slaapproblemen
Eetstoornissen (♀ 15-34j)
Poging tot zelfdoding
Gedachten over zelfdoding

15%
10%
30%
8%
4%
14%



Help?! Stress!!

➢ Stressvolle tijden
➢ Gezin

➢ School

➢ Druk op zichzelf

➢ Media 

➢ …

➢ Omgaan met stress
➢ Ont-spannen

➢ Afreageren



Help?! Stress!!

➢ Ontspannen
➢ Goed voor je

➢ Hoe meer, hoe beter!

➢ Stress vermindert op een positieve manier

➢ Sociale activiteiten, actieve bezigheden, relaxen …

➢ Afreageren
➢ Niet goed voor je

➢ Helpt voor even, maar eigenlijk niet om echt te ontspannen

➢ Vaak spijt achteraf, en meer zorgen

➢ Niet makkelijk om te stoppen



Oefening

➢ Teken/kleur: wat maakt jou blij? Wat maakt je gelukkig?

➢ Bespreek je tekening met je buur. 

➢ Maak de tekening van je buur lelijk. 



Veerkracht

➢ Hoe sterk sta jij op moeilijke momenten? 

Hoog Laag

Stevig in schoenen bij 

problemen of 

veranderingen

Stress stapelt zich op, elke 

tegenslag weegt door

Vinden manieren om met 

een probleem of tegenslag 

om te gaan, gaan door

Moeilijke situaties minder 

goed onder controle, sneller 

moed laten zakken

What doesn’t kill you makes

you stronger
Kans op een dipje, depressie



Veerkracht

➢ Veerkracht kan je trainen!

➢ Leren ‘terugveren’ na tegenslag, eruit leren en zelfs groeien

➢ Tegenslagen horen erbij

➢ Leerervaringen

➢ Zelfvertrouwen toekomstige problemen

➢ Vallen en opstaan



Veerkracht

https://youtu.be/ZrrkLYBdTr8


Oefening

➢ Maak je tekening weer mooi



Je goed in je vel voelen is belangrijk. Voor iedereen. En je kunt het ook écht leren. 

Je vindt de beste tips, oefeningen en testjes voor jongeren op www.noknok.be. 

Goed in je vel met NokNok



NokNok bestaat uit drie onderdelen

1. Op eigen houtje bijleren

2. Trainen

3. Spelenderwijs sterker worden

NokNok in 1, 2, 3
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Vind-ik-leuk box



Over zorgen praten is niet altijd gemakkelijk

(Goedbedoelde) reacties van je omgeving, waar je echter niet verder mee komt 

Het is allemaal zo erg niet. Het had veel erger gekund...

Ik weet perfect hoe jij je voelt!

Je beeldt het je allemaal in…

Gewoon niet meer aan denken…

Stel ik me nu niet aan?

Wat gaan de mensen van mij denken...

Ik ben vast de enige die hiermee zit.

Laat je eigen, soms verkeerde, gedachten je niet tegen houden om hulp te zoeken. 

Besef dat anderen vaak uit onwetendheid of onhandigheid uitspraken doen, waar je 

je niet geholpen mee voelt.

Er bestaat hulp, maar te weinig mensen kennen de weg.

Gedachten die door je eigen hoofd spoken



Heb je zelf (momenteel) geen problemen ?

Toch kan deze info ook voor jou nuttig zijn. Draagkracht kun je nooit teveel hebben. Hoe 

meer draagkracht je hebt, hoe steviger je in je schoenen staat. 

Misschien kan je er een vriend(in) wel mee helpen ?

Wat als dat niet genoeg helpt ?

Dan kun je erover praten met een volwassen vertrouwenspersoon of kun je 

professionele hulp zoeken.

Weet dat je zeker niet de enige bent, die hier op een bepaald punt in zijn/haar 

leven nood aan heeft. 
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Waar vind je hulp in Tielt ?

Je eigen omgeving : vrienden en familie

Leerlingenbegeleider of klassenleraar op school

CLB

CAW 

CGG

Huisarts



Je eigen omgeving : vrienden en familie

• Zij kennen jou het best

• Vertrouwen is groot

• Je ziet ze regelmatig

• Vaak makkelijker praten tegen vrienden dan 

tegen onbekenden

• Maar vrienden hebben ook hun grenzen, als 

het nodig is kan je ook bij anderen terecht



• Aanwezig op school en makkelijk bereikbaar

• Ze weten wat ze doen

• WIST JE DAT

Leerlingbegeleiders en leerkrachten vaak samenwerken met CLB, CAW ... 

Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met jou en enkel als dit mag van jou. 

Leerlingenbegeleider of klassenleraar op school



• CLB = Centrum voor Leerlingenbegeleiding

• Professionelen

• Gratis

• Thema’s rond school, studeren, problemen thuis, pesterijen…

• Beroepsgeheim

Vrij CLB Trikant

• Grote Hulststraat 55 in Tielt - Tel: 051/42 66 42 

CLB GO !

• Stationstraat 67 b1 in  Tielt - Tel: 051/40 23 47

• Je kan met beide CLB’s ook chatten : 

https://www.clbchat.be/

Vrij CLB Trikant en CLB GO !

CAW

• CAW = Centrum  Algemeen Welzijnswerk

• Professionelen

• Gratis

• Informatie en begeleiding (gesprekken) over seks, 

drugs, studeren, thuissituatie, vrienden maken, werken, 

alleen gaan wonen…

• Beroepsgeheim

• Kortrijkstraat 118 in Tielt - Tel: 051/40 09 99

• Je kan ook chatten via www.jac.be

• JAC = Jongeren Advies Centrum of jongerenaanbod

van het CAW

https://www.clbchat.be/
http://www.jac.be/


• Niet enkel als je ziek bent, maar ook als je een babbel nodig 

hebt 

• Beroepsgeheim, vertelt niet zomaar iets aan je ouders

HUISARTS

CGG

• Professionele mensen 

• Begeleiding van jongeren die psychische moeilijkheden 

ervaren

• Beroepsgeheim

• Werken vaak ook samen met school, CLB, JAC…

• Grote Hulststraat 55 in Tielt 

• http://www.cggml.be/



WAAR vind je hulp op het INTERNET ?



WAAR vind je hulp via TELEFOON ?

102

0800 13 500

106

0800 99 533

1712

078 15 10 20

1813



Awel

• Bellen, mailen, chatten en een forum over 

alle jongerenthema’s

• Je kan ‘s avonds chatten van 18u tot 22u

• Anoniem

• www.awel.be

Tele-onthaal

• 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 telefonisch 

beschikbaar op het nummer 106

• Chatten kan in het weekend

• Anoniem

• www.tele-onthaal.be

http://www.tele-onthaal.be/


CLB chat

CAW chat

• Thema’s rond school, studeren, problemen 

thuis, pesterijen…

• Vrij CLB en CLB GO hebben een 

gezamenlijke chatmogelijkheid

https://www.clbchat.be

• Thema’s rond seks, drugs, studeren, thuissituatie, 

vrienden maken, werken, alleen gaan wonen…

• Chatten via www.jac.be

• Mail: onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be

https://www.clbchat.be/
http://www.jac.be/
mailto:onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be


Zelfmoordlijn 1813

• Bellen kan je op elke dag en op ieder moment

• Chatten kan elke dag ‘s avonds

• Mailen kan ook

• Je kan er terecht als je het nodig hebt MAAR ook als je 

bezorgd bent om iemand

• www.zelfmoord1813.be

De druglijn

• Voor alle vragen over drank, drugs en andere verslavingen

• Bellen, chatten en mailen

• Je kan er terecht als je zelf vragen hebt maar OOK als 

je bezorgd bent om iemand

• Via www.druglijn.be zie je wanneer ze beschikbaar zijn

http://www.druglijn.be/


TEJO

• Organisatie van een groep jeugdtherapeuten 

• Tussen 10 – 20 jaar

• Wil je ergens over praten, ga GRATIS langs 

• Check www.tejo.be voor het TEJO-huis in de buurt

Nupraatikerover

• Heb je vragen over seksueel misbruik? 

• Ken je iemand met zo’n probleem? 

• Je kan hierover (anoniem) chatten op 

www.nupraatikerover.be

http://www.tejo.be/
http://www.nupraatikerover.be/


Alles over seks

• Alle informatie over seks

• De jongerensite van sensoa

• Info over de leuke en minder leuke dingen

• www.allesoverseks.be

Lumi

• Voor alle vragen over dit thema kan je 

hier terecht

• Bellen, chatten en mailen

• www.lumi.be 



Child Focus

• Gebruik het gratis noodnummer 116 000 

om een verdwijning of seksuele uitbuiting 

te melden of in vertrouwen over seksueel 

misbruik praten. 

• www.childfocus.be

• Info en advies rond veilig internetten

• Bellen – chatten – mailen

• www.clicksafe.be

1712

• Voor alle vragen over geweld

• Bellen en mailen

• 1712 is anoniem

• http://teens.1712.be/

http://www.childfocus.be/
http://www.clicksafe.be/
http://teens.1712.be/


• Een aanspreekpunt als er geweld is ten opzichte 

van kinderen en jongeren

• Anoniem – vertrouwelijk – beroepsgeheim

• Gratis nummer 1712

Vertrouwenscentrum kindermishandeling

teleblok

• Examenstress? Dan kan je hier terecht!

• Info en chat voor studenten

• http://www.teleblok.be/

http://www.teleblok.be/


• Voor kinderen van ouders met psychische 

problemen

• Info

• Bellen – chatten - mailen

• http://www.ikmaakdeklik.be

ikmaakdeklik

KOPP

• Organisatie voor Kinderen en Jongeren met 

ouders met Psychische en Psychiatrische 

problemen

• Je kan er terecht voor info, gesprekken en 

steun

• www.koppvlaanderen.be

http://www.ikmaakdeklik.be/
http://www.koppvlaanderen.be/


Kinderrechten

• Word jij niet correct behandeld?

• De klachtenlijn onderzoekt klachten over 

onrecht tegenover kinderen en jongeren 

• Bel 0800 20 808

• www.jongerenrechten.be

tzitemzo

• Jouw recht uitgelegd

• In t’zitemzo kan je alle vragen stellen 

over kinderrechten, maar ook over de 

Belgische wet en kinderen. 

• Langskomen, bellen, e-mail of chatten

• 09 233 65 65

• www.tzitemzo.be

http://www.jongerenrechten.be/
http://www.tzitemzo.be/


Jeugdinfotheek

• Alle jeugdinformatie op 1 site

• www.jeugdinfotheek.be

Onderwijskiezer

• Tips en heel veel info over alle mogelijke richtingen

• Zowel basisonderwijs, secundair onderwijs als 

hoger onderwijs komen aan bod

• www.onderwijskiezer.be

• Info rond jongerenthema’s (studentenjob, 

studiekeuze, geld, pesten, en andere belangrijke 

dingen)

• www.watwat.be

WAT WAT

http://www.watwat.be/


NokNok

Geluksdriehoek 

Voel je je niet goed in je vel? Info en tips 

• 12-16 jaar 

• www.noknok.be

• Alle leeftijden

• www.geluksdriehoek.be

http://www.noknok.be/
http://www.fininjehoofd.be/


WANNEER onderneem je actie ?

NU … is altijd een goed moment om het aan te pakken, waar jij 

zelf of een vriend(in) ook mee zit.

Hoe sneller je iets onderneemt, hoe beter !



DE FACEBOOKPAGINA WEL in je VEL Tielt

Hier vinden jullie al het voorgaande terug. Zodat je het vlot kunt 

vinden, wanneer dat nodig is voor jezelf, een vriend, familie ...

In een Sociaal Huis kan elke burger (dus ook jij) terecht voor alle 

vragen rond welzijn. Elke stad of gemeente heeft een eigen Sociaal 

Huis. In Tielt heten sinds 01/01/22 het Sociaal Huis en de sociale dienst 

OCMW voortaan samen “Welzijn Tielt”.

https://www.welzijntielt.be/


Bedankt voor jullie aandacht !


