
2023

O N D E R D E E L  V A N  N O T  M Y S E L F  T O D A Y  

MOOD WALL

HET 
GOEDE
GESPREK
Het bespreekbaar
maken van mentale
gezondheidsproblemen
op de werkvloer. 

RUSTIG

GEFRUSTREERD

NERVEUS

KWETSBAAR

LEEG

SCEPTISCH

HUMEURIG TELEURGESTELD OVERWELDIGD

TEVREDEN

NEGATIEF

GESTREST

GEÏNSPIREERD DANKBAAR

VRIJPOSTIG VROLIJK

ENTHOUSIAST

MEH

MOEDIG

HANGRY

OPTIMISTISCH

WARRIG

GEMOTIVEERD POSITIEF

GELUKKIG

#1

WORK
PLACE
GIVING



MOOD 
WALL
Openheid en veiligheid op de werkvloer dragen bij aan werkgeluk. De Mood Wall is een
prachtig middel om collega’s te motiveren regelmatig stil te staan bij hun eigen
gemoedstoestand. "Hoe voel jij je vandaag?" En vraag vervolgens hetzelfde aan een
collega. Luister oprecht naar elkaar, stel open vragen en kom niet met oplossingen. Juist
door de ongemakkelijkheid te erkennen en elkaar de ruimte te geven, zal er meer openheid
ontstaan.

De Moods zijn magneten en de wall is niet alleen inspirerend om naar te kijken, het biedt
tevens houvast bij het bepalen van je stemming. Door de mood wall op te hangen bij de
entree, in de centrale hal, bij de coffee corner of op een afdeling wordt het bespreken van
mentale gezondheid gestimuleerd. 

De impact van het een mood wall is groot en helpt zowel kleine als grote organisaties.
Mentale gezondheid, iedereen heeft er mee te maken. Door elkaar te inspireren meer te
spreken over gevoelens, op zowel de momenten dat het goed als dat het even minder met
je gaat, neemt de openheid op de werkvloer toe. Organisaties met meer openheid en
vertrouwen vormen de basis voor betere prestaties en meer werkgeluk.

Hoe voel
jij je

vandaag? 
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HOE WERKT
DE MOOD
WALL
De Mood Wall kan op vele manieren gebruikt worden en daagt uit om op
een laagdrempelige, creatieve en zorgvuldige manier met mentale
gezondheid en goede gesprekken om te gaan.

1. Check-in bij de dag- of weekstart 
De meestgebruikte variatie. De Mood Wall zorgt voor inspiratie van stemmingen, laat zien dat
elke stemming ‘OK’ is en nodigt uit om bij jezelf in te checken. 

Start de dag- of week meeting met een check-in rondje: elke collega vertelt haar/zijn huidige
stemming en kan eventueel een korte uitleg geven wat maakt dat deze stemming aanwezig
is. Geef bijvoorbeeld iedereen 30 seconden de tijd. Laat je collega vertellen zonder vragen te
stellen of met oplossingen te komen. Dit biedt de veiligheid om je uit te spreken zonder dat
daar direct ‘iets mee gedaan’ hoeft te worden. Alles is OK.
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Wat maakt dat je je zo voelt?
Wat kan ik (of een ander) voor je doen vandaag?
Waar heb je nu behoefte aan?
Wanneer kwam deze stemming opzetten?
Welke stemming zou je graag aan het einde van de dag hebben?

2. Basis voor Het Goede Gesprek
De begeleidende poster en online communicatie moedigt collega’s aan om met elkaar het
gesprek aan te gaan. Na een check-in bij jezelf ‘hoe voel je vandaag?’ nodigt de Mood Wall
uit om dezelfde vraag aan een collega te stellen. Geef de ander de ruimte om te vertellen.
Luister goed, kom niet met oplossingen en kom eventueel met open vragen. 

Voorbeelden van open vragen:

3. Kunst
Wil je laagdrempelig het thema ‘mentale gezondheid’ in jouw organisatie introduceren, begin
dan simpelweg met het ophangen van de Mood Wall op veelbezochte plekken. Denk aan de
koffiecorner, gemeenschappelijke vergaderruimtes, de kantine, een drukke gang of een
ontvangstruimte. 

De Mood Wall is een parel aan de wand én wekt tegelijkertijd nieuwsgierigheid. Mensen gaan
kijken wat er op staat. Alle gemoedstoestanden bieden inspiratie om bij jezelf in te checken en
dit ook aan de ander te vragen. De variatie aan stemmingen laat zien dat elke stemming ‘OK’
is en zorgt zo voor meer inclusiviteit. Hang de begeleidende poster ernaast om meer houvast
en uitleg te geven over de Mood Wall en wat je ermee kunt.
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4. Verschuiven van de Moods 
Benieuwd welke gemoedstoestanden er vandaag allemaal aanwezig zijn? Hang bij
binnenkomst of in een algemene ruimte de Mood Wall op met een blanco whiteboard
ernaast. Deze laatste kan bijvoorbeeld de titel ‘Begin van de dag’ hebben. Elke collega die
binnenkomt pakt een stemming van de Mood Wall en plakt de magneet op het lege bord. Zo
ontstaat er een mooie ‘wolk van stemmingen’. 

Omdat dit anoniem gedaan kan worden, voelt iedereen zich veilig genoeg om zijn stemming
aan te geven. Tegelijkertijd biedt het een goed inzicht in hoe mensen zich op het werk voelen
en hoe ze aan het werk gaan. Door dit inzicht kunnen er eventueel vervolg interventies ingezet
worden. Zo kan bijvoorbeeld zichtbaar worden dat bij veel collega’s een behoefte ligt om
dieper op een bepaald thema in te gaan.

5. Check-uit aan het einde van de dag
Deze interventie kan goed in combinatie met nr 1 en 4 ingezet worden. Doe aan het einde van
de dag een korte check-uit met collega’s waarin iedereen zijn stemming vertelt. Dit kan in 5
minuten; er hoeven geen uitgebreide verklaringen voor gegeven te worden. Dit is een mooie
manier om op de hoogte te zijn van elkaars gemoedstoestanden en kan een uitnodiging zijn
om op een ander moment met elkaar het gesprek aan te gaan.

Als jullie met het fysiek verschuiven van de magneten werken, kun je een extra whiteboard
naast de Mood Wall hangen met de titel ‘Einde van de dag’. Hier kunnen collega’s hun
stemming op plakken wanneer ze het pand verlaten of uitchecken. Zo ontstaat er wederom
een ‘wolk van stemmingen’. Zo kunnen jullie goed zien hoe collega’s zich voelen na een
werkdag. Ook dit kan weer inzicht geven voor vervolg interventies.

6. Leer je collega's (beter) kennen
Deze opdracht gaat niet over je stemming op dit moment, maar hoe een bepaalde stemming
er bij jou en je collega’s uit kan zien. Kies een stemming uit en vraag tijdens een team
meeting aan collega’s hoe hun gedrag is op het moment dat ze zich zo zouden voelen. ‘Hoe
ziet gestrest er bij jou uit?’, ‘Waarmee kan een collega jou dan helpen’?, ‘Waar heb je dan
behoefte aan?’ zijn vragen die jullie kunnen gebruiken. 

Dit is een leuke en laagdrempelige manier om elkaar beter te leren kennen. Het geeft inzicht
in jullie team en hoe je elkaar kunt ondersteunen.

TEVREDEN VRIJPOSTIG VROLIJK MEH HANGRY WARRIG GELUKKIG

Met deze opdrachten komt het
bespreken van mentale gezondheid op
verschillende manieren naar voren. Dit
zorgt voor meer openheid, vertrouwen
en verbinding in de organisatie. Wees
vooral ook creatief en verzin jullie eigen
opdrachten bij de Mood Wall! 
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SAMENWERKING
MIND
Voor het programma Not Myself Today en het deelprogramma Het Goede Gesprek werkt
Workplace Giving samen met MIND: dé maatschappelijke organisatie op het gebied van
psychische gezondheid. 

MIND is kennis- en sparringpartner om de programma’s sterk neer te zetten en toepasbaar
te maken op de actualiteiten.

MIND streeft ernaar de psychische gezondheid van Nederlanders te bevorderen en alle
mensen die hiermee te maken hebben te ondersteunen. Als onafhankelijke
maatschappelijke organisatie strijden zij voor een samenleving die investeert in psychische
gezondheid en alles doet om onnodig psychisch leed te voorkomen. Zij geven een stem aan
alle mensen met (beginnende) psychische klachten en bieden informatie, advies en
ondersteuning.

NOT MYSELF TODAY

Meer bewustzijn en
begrip realiseren voor
mentale gezondheid. 

Vermindert stigma
rondom mentale
aandoeningen. 

Bevordert en
ondersteunt een veilige

werkomgeving.

Not Myself Today is een initiatief van de Canadian Mental Health Association.

Het staat vast dat investeren in het werkgeluk en gezondheid van je medewerkers een
verschil maakt. Op de organisatie én op de maatschappij.

Workplace Giving biedt het programma in Nederland aan om deze bewezen aanpak op het
gebied van mentale gezondheid te verspreiden. 
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https://wijzijnmind.nl/


CONTACT 
www.mood-wall.nl

info@mood-wall.nl

HELP JIJ MEE?
Mis jij een mood? We horen het graag! Ook zijn we benieuwd hoe jullie de Moods
gebruiken. Een leuke opdracht? Foto's? Mail naar info@mood-wall.nl. Iedere maand
verloten we mooie prijzen voor de leukste ideeën.
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