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Je bent een voorbeeld. Als leider, als collega, als burger. 
Draag zorg voor jezelf en voor elkaar.  
Luister en bevraag jouw team.  
Communiceer duidelijk. 
Geef vertrouwen.  
 
Het kost geen geld. En brengt meer op. 
 

DRAAG ZORG VOOR JEZELF 

• Neem voldoende tijd voor zelfzorg: bouw m.a.w. hersteltijd in (bewegen, voldoende 
slaap, sociale contacten, …) zodat chronische stress geen kans krijgt 

• Zoek zelf hulp/klankbord 
• Neutraliseer acute stress door aan de slag te gaan met niet-cognitieve interventies bv. 

lichaamsoefeningen die de (samen)werking van de lichaamshelften verbeteren  & die 
zorgen voor emotionele ontspanning … 

• Las regelmatig een adempauze in. In het pre-Corona tijdperk had dit een eerder 
geitenwollensokken-imago. En dat Corona nu net om zuurstofgebrek draait. Raar maar 
waar, het is wetenschappelijk bewezen dat bepaalde ademhalingsoefeningen helpen om 
zuurstof bewust en gunstig te manipuleren. Daarnaast heeft het een impact op de 
hersenen, op stressreductie. Dus waarom zou je het niet doen ? Leer het zelf en geef het 
door aan je teamleden. Van op afstand. Met respect voor de sociale distancy. 

DRAAG ZORG VOOR ELKAAR 

• Geef zorg en aandacht aan zij die in quarantaine moeten. Bezorg een attentie, stuur een 
kaartje. Wees mens. 

• Waardeer mensen die blijven doorwerken door attenties, positieve boodschappen. Zorg 
ervoor dat dit oprecht is. Start de online-vergadering bv. met een applaus n.a.v. een 
goed werk of resultaat. Vraag de teamleden om ook te applaudisseren voor zichzelf voor 
het team. Stuur filmpjes en leuke icoontjes door naar jouw teamleden. Je kan zelfs een 
boodschap inspreken en versturen om hen te verrassen. Het kost geen geld. Enkel wat 
creativiteit en moed. 

http://www.tweg.be/
http://www.loopbaaningroei.be/
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LUISTER EN BEVRAAG JOUW TEAM ≠ BETWETERIJ 

• Je hebt het misschien altijd beter geweten. Mogelijks ben je daardoor een leider 
geworden. Echter is dit uiterst risicovol en riskeer je vervolgd te worden door je geweten 
als je impulsief en onbewust op het veld staat. Doe het nu anders. Luister actief. Vraag 
door. Laat toe dat mensen bij jou komen met hun bezorgdheden en geef feedback. 

• Organiseer creatieve online denktanks die op regelmatige basis de actuele situatie 
beoordelen. Laat jouw medewerkers nadenken over de manier waarop de komende 
dagen/weken georganiseerd worden. Samen kunnen zij ideeën genereren hoe om te 
gaan met werk en privé. 

• Start online meetings met een (emotionele) check-in. Stel vragen over de persoonlijke 
beleving in deze Corona periode: “hoe is het” … en geef ruimte.   

COMMUNICEER DUIDELIJK  ≠ VAGE COMMUNICATIE 

• Informeer en volg de richtlijnen. Stel deze niet in vraag en maak er geen eigen waarheid 
van.  

• Vertaal richtlijnen van de overheid in duidelijke krachtige interne boodschappen.  
• Zorg dat alle leiders van het bedrijf dezelfde richtlijnen geven, dezelfde attitude dragen. 

Eén stem. Vermijd dat elke leider ruimte voor interpretatie heeft in zijn communicatie 
en/of besluiten. 

• Neem jouw verantwoordelijkheid en verschuil jou niet achter hogere instanties. Als er 
onduidelijkheid is vanuit de regering of de top van het bedrijf, creëer dan zelf 
duidelijkheid door beslissingen te nemen en daarover te communiceren. Je kan niet niet 
communiceren. Alles wat je doet of zegt of niet doet of niet zegt wordt gezien of 
gehoord. 

• Benadruk het belang van weten, van feiten 
• Stel een intern meldpunt aan waar medewerkers permanent, 24/24-7/7, terecht kunnen 

met vragen en meldingen. Registreer dit alles centraal. Deze informatie borgen kan in de 
toekomst nog relevant zijn. 

GEEF VERTROUWEN ≠ CONTROLE 

• Stuur op output en geef vertrouwen. Als medewerkers autonomie krijgen waarbij ze op 
hun competenties, ervaring en kennis kunnen terugvallen dan groeien ze, dan kunnen ze 
de wereld aan. Het zorgt voor een positieve vibe in moeilijke tijden waarbij er stress en 
onzekerheid heerst. Als je daar dan als kapitein éénoog controlerend op zit dan nijp je 
alle energie weg en weet dat je dan zelf tot falen bent gedoemd. Want in deze tijden kan 
je gewoonweg niet alles controleren en maak je zeker en vast denk - en 
interpretatiefouten van op afstand.  

http://www.tweg.be/
http://www.loopbaaningroei.be/

