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Over Mondriaan

Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg. 
Jaarlijks bieden we zorg aan duizenden mensen. We hebben speciale 
behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen (65+)  
met psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met  
verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan forensische  
psychiatrie. Onze belangrijkste taak is mensen te helpen die door  
psychische aandoeningen gedurende kortere of langere tijd belemmerd  
worden in hun welzijn en functioneren. Ons uitgangspunt daarbij is: thuis  
als dat kan, opgenomen als dat echt moet. Onze aanpak is oplossings- en  
samenwerkingsgericht en zoveel mogelijk op de persoon afgestemd.  
Mondriaan is één van de grotere werkgevers in Limburg. We zijn een  
erkend opleidingsinstituut voor psychiaters, psychologen en  
verpleegkundig specialisten. Opleiden en wetenschappelijk onderzoek  
staan in dienst van het continu verbeteren van onze zorg, op basis van  
de nieuwste inzichten. Op www.mondriaan.eu vindt u meer informatie.

http://www.mondriaan.eu


Head up
Veerkracht, zelfvertrouwen en oplossingsgericht 
denken voor jongeren.

Doel van de training

Head up leert jongeren vaardigheden 
en praktische kennis over hoe je kunt 
omgaan met de druk van school. Head 
up helpt je om moeilijke situaties aan 
te gaan en geeft je daardoor meer 
veerkracht om deze te doorstaan.
Head up leert je om met groepsdruk 
om te gaan en je eigenwaarde te 
versterken. Head up helpt je om je 
eigen grenzen aan te geven en om je 
eigen identiteit te leren kennen. 
Daarnaast geeft Head up je tools om 
neerslachtigheid of depressie, 
piekeren en angsten de baas te 
worden.

Wat gaan we doen?

Head up gaat met jou kijken hoe jouw 
gedachten, gedrag en lichamelijke 
reacties werken. Je leert deze beter 
leren kennen en aan te pakken. Je 
leert je eigen gevoelens en die van 
anderen kennen. 
Head up leert je wat je kunt doen als 
je je onrustig of gespannen voelt. Je 
oefent met technieken die je in een 
stressvolle situatie kunt gebruiken. 
Head up verkent met jou welke 

gedachten je kunnen helpen bij lastige 
situaties en welke niet. Samen kijken 
we naar hoe je een plan kunt maken 
om spannende gebeurtenissen op te 
delen in kleine stappen. Tijdens Head 
up leer je dat er meerdere oplossingen 
zijn voor één probleem. Je gaat 
nadenken over wat je belangrijk vindt 
in een vriendschap en welke mensen 
je kunnen helpen tijdens lastige 
periodes in je leven. Head up helpt je 
om je eigen kwaliteiten te leren 
kennen en te gebruiken. Je leert trots 
zijn op wie je bent en hoe je dingen 
aanpakt.

Setting 

Head up is zo gemaakt dat het 
gegeven kan worden als groeps-
training, in individuele sessies of met 
een mentorgroep.

Effecten van Head up

Head up leert je om:
• Veerkrachtiger in het leven te staan
• Effectief te communiceren
• Om te gaan met conflicten
• Op jezelf te vertrouwen
• Je weerbaarder te voelen
• Positief over jezelf te denken
• Stress en piekeren te verminderen
• Angsten de baas kunnen
• Op een gezonde wijze relaties aan  
 te gaan

Voor meer informatie

Mondriaan preventie
Mark Meijer | Joyce van Erp | Arthur 
Kleisterlee | Stephanie Metternich
preventie@mondriaan.eu

Je leert trots zijn op 
wie je bent en hoe je 
dingen aanpakt.


