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CHECK IN
Wie is er ingelogd ? Jouw naam, bedrijf, functie, VP

Hoe gaat het?

Wat houdt jou vandaag bezig?



De VP in coronatijden

1. Deel 1: Concepten 

2. Deel 2: Juridisch kader

3. Deel 3: Toolbox voor VP

4. Afsluit
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• Welke is jouw ervaring met het thema?

• Welke situaties, cases heb je meegemaakt?

• Wat is voor jou essentieel, belangrijk om te bespreken?

• Jouw verwachting? 

• Jouw vraag?

Begin with the end in mind



Deel 1

Concepten – Corona en PSR

• PSR – refresh

• Valt “Corona” onder de definitie van PSR



Psychosociale risico’s (PSR)
Refresh

Deel 1 Concepten – corona & PSR
• PSR – refresh
• Valt “corona” onder de definitie van PSR?
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Psychosociaal risico op het werk (PSR)

De kans

dat een of meerdere werknemers 

psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, 

ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van 

de arbeidsorganisatie,

de arbeidsinhoud, 

de arbeidsvoorwaarden, 

de arbeidsomstandigheden 

en de interpersoonlijke relaties op het werk, (arbeidsverhoudingen)

waarop de werkgever een impact heeft 

en die objectief een gevaar inhouden.
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Arbeids-

voorwaarden

Arbeids-

omstandigheden
Arbeidsinhoud 

Interpersoonlijke 

relaties

Arbeidsorganisatie

• Visie, missie, waarden

• Structuur van organisatie, organogram

• Reorganisaties, fusies, …

• Beleidsmiddelen

• Rollen en verantwoordelijkheden

• Management- en communicatiestijl

• Kwaliteits- of maatschappelijke normen (ISO, IIP, …)

• Werkprocedures (high level)

• …

• Arbeidsreglement, 

“policies”, “codes”, …

• Type contract 

• Type uurrooster

• Leermogelijkheden

• Doorgroeimogelijkheden

• Evaluatieprocedures

• Afstemming taken met 

competenties

• Privé-werk balans

• Tijdskredieten

• …

• Inrichting van 

werkplaatsen

• Arbeidsmiddelen

• Geluid

• Verlichting

• Klimaat

• Werkhoudingen

• …

• Complexiteit en 

afwisseling van taken

• Emotionele eisen

• Mentale en fysieke 

belasting

• Werkbelasting (te veel 

of te weinig)

• Objectieven 

(duidelijkheid, 

realiseerbaarheid)

• Autonomie, initiatief, 

regelmogelijkheid

• Rolduidelijkheid voor 

jezelf en anderen

• …

• Interne relaties 

(tussen WN, met N+1, 

HL, met andere 

afdelingen, …)

• Relaties met klanten, 

leveranciers, …

• Informele 

communicatie

• Onderlinge steun 

(tussen collega’s en 

verantwoordelijken)

• Conflicthantering

• …

Positieve en negatieve

beïnvloedende elementen (5A’s)
Risicobron of energiebron
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PSR schematisch

Schade

Voorbeelden:

• Concentratieverlies

• Chronische stress

• Onaangename werksfeer

• Gebrekkige productie

• Verloop

• Uitstroom

• …

Risicofactoren 
(werkgerelateerd)

• arbeidsorganisatie

• arbeidsinhoud

• arbeidsvoorwaarden 

• arbeidsomstandigheden 

• interpersoonlijke relaties 

op het werk 

(arbeidsverhoudingen)

Gevaar

Voorbeelden:

• Laissez-faire 

managementstijl

• Te hoge werkhoeveelheid

• Disbalans privé-werk

• Conflicten

• Pesterijen

• …

(Positieve en negatieve)

beïnvloedende elementen 

van arbeid (5A’s)

(Positieve en negatieve)

gevolgen

De als problematisch 

ervaren werksituatie



Valt “Corona” onder de definitie van PSR?

Deel 1 Concepten – corona & PSR
• PSR – refresh
• Valt “corona” onder de definitie van PSR?
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Is de Coronaperiode een PSR?

• Coronaperiode - een belangrijke psychosociale impact

• Mensen rapporteren positieve en negatieve gevolgen:
▪ voelen stress, angst, onzekerheid, … 

▪ verbondenheid, blijdschap, dankbaarheid, …

• De beïnvloedende factoren bevindt zich extern en dus 

buiten de werkcontext (geen 5A)

• Het primair gevaar situeert zich op het niveau van de 

volksgezondheid
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Is de Coronaperiode een PSR?

• Impact voor ondernemingen en instellingen is wel 

voelbaar en groot als gevolg van maatregelen 

voortvloeiend uit de bescherming van de 

volksgezondheid
▪ op personeel, 

▪ op de dynamiek binnen en tussen de teams, 

▪ op andere personen waarmee wordt samengewerkt 

(leveranciers, klanten, etc.),…

▪ op dienstverlening/productie

▪ op werkomgeving

▪ …

• Dus nee, het gegeven “corona” is geen PSR

• De vele veranderingen op niveau van onderneming 

kunnen wel aanleiding geven tot ontstaan van PSR’s
▪ Kans op schade

▪ Blootstelling elementen van (wijzigingen van) 5 A’s

▪ Objectief gevaar

▪ Impact werkgever → niet altijd, te evalueren
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Arbeidsorganisatie

• Sociaal-economische context: de precaire economische situatie van sommige bedrijven kan 
leiden tot onveiligheid.

• Welzijnsbeleid: hoe het bedrijf zijn beleid op het gebied van gezondheid, veiligheid, 
psychosociaal, enz. heeft aangepast aan de behoeften van zijn werknemers. 

• Telewerkbeleid: gedwongen telewerken, geïmproviseerd telewerken, ...

• Procedures: het aanpassen van processen (wie doet wat, hoe coördineert u, hoe werkt u met 
leveranciers en klanten die moeten worden beoordeeld, welke controle, enz.)

• Communicatie: crisiscommunicatie (kwaliteit en kwantiteit van de informatie)

• …
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Arbeidsvoorwaarden

• Werkzekerheid: grotere werkonzekerheid voor sommige werknemers (uitzendkrachten, 
contracten voor bepaalde tijd, enz.)

• Werktijden: mogelijke veranderingen in de werktijden (bijvoorbeeld om het contact tussen 
medewerkers of met klanten te beperken)

• Tijdelijke werkloosheid: met als mogelijk gevolg een daling van het inkomen.

• Verzoening van privé- en beroepsleven: telewerken met kinderen, ruimte delen tussen 
collega's, komische momenten van het privéleven afbreken tijdens teleconferenties, enz.

• Voorwaarden voor telewerk: in sommige minder dan optimale gevallen is het recht op 
afsluiting moeilijk toe te passen of zelfs onbestaand (bijvoorbeeld druk om constant 
beschikbaar te zijn, moeilijk af te sluiten uit angst om beoordeeld te worden, enz.)

• …
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Arbeidsomstandigheden

• Terbeschikkingstelling van apparatuur: computer, telefoon, internetverbinding, toegang tot 
bepaalde programma's, enz.

• Ondersteuning bij het gebruik ervan (benaderend, beheerd in geval van nood, verhoging van 
het gevoel van inefficiëntie bij (nieuwe) gebruikers, enz.)

• Ergonomie van andere werkplek: is deze voldoende geschikt/aangepast?

• Werkplekken (ter plaatse): vrees om naar dezelfde plaatsen te gaan als andere mensen (bv. 
sociale ruimtes (toiletten, kleedkamers, kantines, enz.) vanwege het risico op besmetting

• …
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Arbeidsinhoud

• Werklast: verhoging of verlaging van de werklast

• Werkonderbrekingen: toename door meer oproepen of e-mails of overweldigende IT-diensten, 
enz.

• Autonomie en manoeuvreerruimte: mogelijkheid om het werk te organiseren, pauzes in te lassen 
en de werktijd naar wens te beheren, mogelijkheid om moeilijkheden of ideeën naar voren te 
brengen, enz,

• Taakinhoud: voortgang in de toegewezen taken of in de manier waarop deze worden uitgevoerd.

• Emotionele eisen: contact met het publiek, contact met lijden of dood, blootstelling aan geweld 
van buitenaf zoals onbeleefdheid, verbale en fysieke agressie, bedreigingen,  de emotionele 
belasting die kan voortvloeien uit het verlies van een collega als gevolg van Covid-19

• …
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Interpersoonlijke relaties

• Wijziging van de modaliteiten van de samenwerking

• Contacten: bijna uitsluitend virtueel

• Relaties tussen collega's: spanningen, misverstanden (ontstaan of versterkt door het 
ontbreken van direct contact) tussen degenen die werken en degenen die niet werken, of 
tussen degenen die werken op de bouwplaats en degenen die telewerken, in geval van niet-
naleving van de veiligheidsregels, enz.

• Relaties met de hiërarchie: mogelijke verslechtering van de relatie tussen werknemers en 
hun hiërarchie, afhankelijk van hoe deze laatste wordt ervaren (informatie, werkorganisatie, 
taakverdeling, beschikbaarheid, ondersteuning, aandacht voor welzijn, enz.)

• Relaties met derden: mogelijke onbeleefdheid en agressiviteit

• …
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Wat is het effect van de gezondheidscrisis op de 

blootstelling aan PSR?

• Niet alle bedrijven worden op dezelfde manier beïnvloed.

▪ (Gedwongen) opschorting van activiteiten

▪ Reorganisatie

▪ Zichzelf opnieuw heruitvinden

▪ Weinig invloed en (bijna) identieke werking

▪ (Sterke) stijging van de activiteiten 

▪ …

Geen enkel bedrijf is immuun voor de impact die de crisis kan hebben

op zijn personeel, op de dynamiek binnen en tussen de teams, op veranderingen in hun 

omgeving (leveranciers, klanten, enz.) 

en dus …. op hun blootstelling aan psychosociale risico's.



Deel 2 Juridisch kader

De VP in deze coronaperiode

• VP als actor in psychosociaal welzijnsbeleid

• VP & corona”

• 4 opdrachten van VP



VP als actor in het psychosociaal welzijnsbeleid
Refresh

Deel 2 Juridisch kader - De VP in deze coronaperiode
• VP als actor in psychosociaal welzijnsbeleid
• VP & “Corona”
• 4 opdrachten van VP
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Actoren psychosociaal welzijnsbeleid?

WG Eindverantwoordelijke

HL Implementatie beleid

WN Bijdragen aan beleid

CPBW Voorafgaand advies

IPA Coördinatie en advies

PA-AA Gezondheid bewaken

Pa-Psy Advies preventiebeleid

VP Opvang WN
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VP “opvang voor WN bij PSR”

Recht tot overleg met PA-Psy

Onafhankelijk

Oplossingsgericht

Beroepsgeheim

Kan verzoek van WN overmaken aan PA-Psy
- Verzoek heeft betrekking op WG of HL van VP

- Autonomie van VP in gedrang of nadeel voor VP

Faciliterende en adviserende rol

Deontologie

Opdrachten zijn vastgelegd

Hangt functioneel af van de IDPB (IPA)



VP & “corona”

Deel 2 Juridisch kader - De VP in deze coronaperiode
• VP als actor in psychosociaal welzijnsbeleid
• VP & “Corona”
• 4 opdrachten van VP
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Andere rol van VP 

in deze coronaperiode?

De opdrachten en taken van de VP veranderen niet!

Wat anders? 

• Andere type vragen tot advies welke primair 

verbonden zijn aan het gegeven “corona” zijn 

mogelijk

• Inschatting maken van gemeld probleem
• Verbonden aan PSR of louter “corona” of mengvorm?

• Het gegeven “corona” als beïnvloedende factor mee in 

rekening te nemen?

• VP bevoegdheid of niet?

• Psychosociale interventie
• Actie- en interventiemogelijkheden? Doorverwijzen?

• Psychosociale interventie afwegen i.f.v. 

communicatiemogelijkheden, dringendheden, 

beschikbaarheid van andere personen, …

• Rapportering
• Mogelijks tussentijdse rapportering wenselijk zodat 

WG/HL/IPA beschikken over actuele info om actieplan 

bij te sturen

• Parameter “corona” opnemen i.f.v. adequaat actieplan

op korte en/of lange termijn



25

Ben ik als VP bevoegd?

WN meldt een werksituatie welke als 

stresserend, problematisch, belastend, … wordt ervaren

Primair als gevolg van PSR
(al dan niet positief of negatief beïnvloed 

door het corona-gegeven)

Primair als gevolg van confrontatie 

met “corona” 
(werksituatie is onderschikt of niet relevant)

VP is bevoegd VP in sé niet bevoegd

VP kan opdrachten

volwaardig vervullen
VP weegt af of welk opdracht 

eventueel wordt vervuld



4 opdrachten van VP in deze periode

Deel 2 Juridisch kader - De VP in deze coronaperiode
• VP als actor in psychosociaal welzijnsbeleid
• VP & “Corona”
• 4 opdrachten van VP
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4 opdrachten van VP in deze periode

• Voorafgaande fase

• Informele interventies

Uitvoeren van psychosociale interventies

• Registreren van meldingen

Register van OGGW door derden t.a.v. WN

• # interventies en # meldingen register (jaarverslag IDBP)

• Conclusies uit incidenten/interventies (evaluatie) 

Jaarlijks terugkoppelen

• Bij PSR-thema

Deelname CPBW





29

Formele interventie | PA-Psy

PSR met collectief karakter PSR met individueel karakter PSR met name OGGW

Informele interventie | VP of PA-Psy

Gesprekken
Verzoening

met de betrokken persoon

Interventie 

bij een andere persoon

Voorafgaande fase| VP of PA-Psy

Luister- en informatiefase



Uitvoering conform 

richtlijnen in uw onderneming 

en aanbevelingen van FOD WASO
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Aanpassen van de interne procedures

De crisissituatie verplicht VP (en PA-Psy)

om de uitvoering van de interne procedure te herzien.

Hou rekening met 

de aanbevelingen 

van FOD WASO

Hou rekening met 

de richtlijnen 

van uw onderneming
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Communicatie tussen PA-Psy/VP en VZ

Aangepaste communicatiekanalen

Principes van telewerken wordt geadviseerd

Rekening houden met maatregelen onderneming

Toch persoonlijke gesprekken 

• Respect voor sociale afstand

• Beschermingsmaatregelen van onderneming toepassen

Gesprek/onderhoud

kan per telefoon/video-conferencing/…

Ook als deze normaal verplicht persoonlijk dient te 

gebeuren

• Vb Voorafgaande fase en intentie tot formele 

interventie

• Vb gesprekken bij formele interventie

Documenten

Persoonlijke overhandiging wordt 

vermeden

Wel via mail, smartphone, post, … i.f.v. 

type document en/of type interventie
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Overmaken van documenten van PA-Psy/VP naar VZ tijdens de coronaperiode

Documenten ter bevestiging van persoonlijk onderhoud, aanwezigheidsattest, 

bevestiging ontvangst verzoek, …

• Persoonlijke overhandiging vermijden

• Voorafgaand/informeel verzoek/formeel verzoek

• Per e-mail versturen van document dat elektronisch werd ondertekend

• Versturen van gescand ondertekend document per e-mail

• Versturen van ondertekend document per brief

• In eerste instantie, versturen van foto van ondertekend document via 

smartphone en, indien VZ dit wenst, overhandiging van fysiek document na 

de periode van afzondering

PA-Psy/VP VZ
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Overmaken van documenten van VZ naar PA-Psy/VP tijdens de coronaperiode

Documenten m.b.t. verzoek

• Persoonlijke overhandiging vermijden

• Voorafgaand/informeel verzoek/formeel verzoek PSR

• Per e-mail versturen van document dat elektronisch werd ondertekend

• Versturen van gescand ondertekend document per e-mail

• Versturen van ondertekend document per brief

• In eerste instantie, versturen van foto van ondertekend document via 

smartphone en, indien PA-Psy/VP dit nodig acht, de overhandiging van fysiek 

document na de periode van afzondering

• Formeel verzoek OGGW

• Enkel d.m.v. aangetekende brief

VZ PA-Psy/VP
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Termijnen?

Geen aangepaste termijnen tijdens de coronaperiode

Aangepaste communicatiekanalen moeten toelaten de wettelijke termijnen na te leven.

Als omstandigheden het toch niet toelaten zal TWW rekening houden met context en 

omstandigheden (vb afwezigheid medewerkers, sluiting onderneming, …)

Realisatie van maatregelen:

• Kan eventueel uitgesteld worden tot na coronaperiode

• Af te wegen i.f.v. type maatregelen en/of overlegmogelijkheden

Wettelijke termijnen

• Voorafgaande fase: 10 dagen na contact

• Informeel: nihil

• Formeel: diversen
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Codex, boek 1, titel 3

Afdeling 2.– Fase voorafgaand aan een verzoek tot psychosociale interventie

Art. I.3-11.- Uiterlijk tien kalenderdagen na het eerste contact hoort de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale 

aspecten de werknemer en informeert hij hem over de mogelijkheden tot interventie bedoeld in artikel I.3-9.

Indien deze raadpleging plaatsvindt tijdens een persoonlijk onderhoud overhandigt de tussenkomende partij aan de werknemer, op 

diens vraag, een document ter bevestiging van dit persoonlijk onderhoud.

De werknemer kiest, in voorkomend geval, het type interventie waarvan hij gebruik wenst te maken.

WN initieert en legt contact

Binnen 10 kalenderdagen WN horen

Luisteren: betreft PSR (m.i.v. OGGW) of niet (bevoegdheid?)

Informeren: psychosociale interventies

Persoonlijk onderhoud? 

WN kan bevestiging onderhoud vragen (document)

WN beslist 
- Wel of geen interventie

- Type interventie

Voorafgaande fase| VP of PA-Psy

Luister- en informatiefase
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Voorafgaande fase

Termijn van 10 dagen

• Termijn respecteren

• Aangepaste communicatiekanalen hiertoe gebruiken

• Als omstandigheden het toch niet toelaten zal TWW rekening houden met context en 

omstandigheden (vb afwezigheid medewerkers, sluiting onderneming, …)

Attest persoonlijk onderhoud

• Attest van gesprek is alleen nodig op vraag van WN en in geval van persoonlijk gesprek. 

• Gesprek telefonisch of elektronisch? Dit artikel is niet van toepassing.

• Wat als de VP of PA-Psy toch een attest wenst te bezorgen?

• ofwel verzending per e-mail met elektronische ondertekening

• ofwel verzending van gescande, ondertekende document per e-mail

• ofwel verzending van ondertekende document per gewone post

• ofwel in eerste instantie een foto van ondertekende document via de smartphone 

en eventueel overhandiging van fysiek document (na crisisperiode)

Andere?

• De voorzorgsmaatregelen die in uw onderneming van toepassing zijn respecteren
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Informele interventie | VP of PA-Psy

Gesprekken
Verzoening

met betrokken persoon

Interventie 

bij een andere persoon

Codex, boek 1, titel 3

Afdeling 3.– Verzoek tot informele psychosociale interventie

Art. I.3-12.- De informele psychosociale interventie bestaat in het op een informele wijze zoeken naar een oplossing door de 

verzoeker en de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten, door middel van inzonderheid:

1° gesprekken die het onthaal, het actief luisteren of een advies omvatten;

2° een interventie bij een andere persoon van de onderneming, inzonderheid bij een lid van de hiërarchische lijn;

3° een verzoening tussen de betrokken personen voor zover zij hiermee akkoord gaan.

Het type informele psychosociale interventie gekozen door de verzoeker wordt opgenomen in een document dat wordt gedateerd 

en ondertekend door de tussenkomende partij en door de verzoeker die daarvan een kopie ontvangt.

Informele wijze oplossing zoeken

Schriftelijk interventieverzoek is gedateerd en getekend

WN ontvangt kopie

3 type interventies
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Informele interventie

Getekend en gedateerd interventieverzoek met copie voor VZ

• VZ geeft keuze van gewenste interventie per e-mail of telefoon door.

• VZ en VP/PA-Psy spreken af hoe ze documenten zullen doorgeven.

• VP/PA-Psy vult verzoek in, ondertekent en stuurt op; VZ bevestigt

Uitwisseling van interventieverzoek

• ofwel verzending per e-mail met elektronische ondertekening

• ofwel verzending van gescande, ondertekende document per e-mail

• ofwel verzending van ondertekende document per gewone post

• ofwel in eerste instantie een foto van ondertekende document via de smartphone en 

eventueel overhandiging van fysiek document (na crisisperiode)

Andere?

• De voorzorgsmaatregelen die in uw onderneming van toepassing zijn respecteren

Rechtsgeldigheid van verzoek (digitaal/elektronisch)

• Minder rechtszekerheid

• Risico’s op aansprakelijkheid echter zeer laag



Psychosociale interventies in de praktijk
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Impact op de verzoeken en de inhoud ervan

• Weinig meldingen en verzoeken in het 

algemeen

• Stijging van ervaren agressie door derden

• Latente situaties kunnen aangewakkerd 

worden of reeds aanwezige situaties 

kunnen verergeren

• Reactivatie van oude trauma’s of niet 

verwerkte gebeurtenissen is mogelijk

• Evalueer of je bevoegd bent om verdere 

stappen af te wegen: wel of geen PSR?

VP heeft het recht om zich 

ongemakkelijk te voelen bij een verzoek 

of het psychologische leed van WN. 

Als dat zo is, kan je een verzoek tot 

interventie doorgeven.

Sommige situaties kunnen 

problematisch lijken voor VP, 

maar zijn dat niet voor WN

Belangrijk: identificeer en respecteer 

het verzoek (hulpvraag) van WN
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Impact op de rol van VP

• De opdrachten van de VP veranderen niet

▪ Verzoek komt van WN

▪ VP neemt geen spontaan contact op met WN om te zien hoe het met WN gaat. 

• vb op vraag van HL/WG, eigen inititiatief

▪ Beroepsgeheim blijft van toepassing, 

• zelfs in situaties die verband houden met de gezondheidscrisis 

• geen overdracht van informatie zonder de uitdrukkelijke toestemming van WN 

▪ De rol van VP ligt nog steeds hoofdzakelijk op het niveau van het werk

▪ Voor persoonlijke, familiale of financiële problemen, ... doorverwijzen naar 

professionals.
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Telewerken heeft de voorkeur!

Dus ook voor de gesprekken in het kader van uw rol als VP

▪ Gesprekken via telefoon, skype, teams, What'sApp, etc.

▪ Verzending van documenten via e-mail, post, enz.
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Bij face-to-face-gesprekken

 Respecteer de afstandregels

 Stimuleer het dragen van mondmaskers

 Vraag de werknemer om alleen te komen 

 Vermijd de uitwisseling van documenten 

 Volg de maatregelen van toepassing in uw onderneming
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Voorafgaande fase. Realiseerbaar?

Via aangepaste communicatiekanalen

En/of beschermingsmaatregelen van onderneming toepassen

Te evalueren:

Is uitstel mogelijk?

Type interventie?

Welke thematiek? Gevoeligheid van het thema? Urgentie?

Welke communicatiekanalen zijn er?

Welke is de kennis, ervaring van VP/VZ om te werken met de alternatieve kanalen?

Andere mogelijkheden om voordelen van persoonlijk face-to-face-gesprek te compenseren?

…

Voorafgaande fase| VP of PA-Psy

Luister- en informatiefase

Doorgaans vlot realiseerbaar
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VP is bevoegd? Mogelijke acties?

Voorafgaande fase| VP of PA-Psy

Luister- en informatiefase

Primair als gevolg van PSR
(al dan niet positief of negatief beïnvloed door 

het corona-gegeven)

Primair als gevolg van confrontatie met 

“corona” 
(werksituatie is onderschikt)

Mogelijkheden VP:

• Alle type psychosociale interventie zijn 

mogelijk conform aard PSR en keuze WN

• Indien wenselijk of nodig overleg met PA-Psy

of doorverwijzen naar PA-Psy

Mogelijkheden VP:

• Voorafgaande fase

• Informeel gesprekken? door VP af te wegen 

of VP dit kan/wil aanbieden

• Alle psychosociale interventies m.b.t. 

aspecten verbonden aan werksituatie

• Informatie geven waar mogelijk

• (Hulp bieden bij) doorverwijzing

Positie VP → probleem van VZ

~neutraal, onafhankelijk 

~ situatie van VZ als insteek

~ eigen situatie van VP doet niet terzake Positie VP → gedeeld probleem

~ collectieve karakter “iedereen zit in 

hetzelfde schuitje” kan benoemd worden

~ Eventueel link naar eigen situatie (gevoel 

van verbondenheid)
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VP is bevoegd? Hulpbronnen

Gratis aanbod via Attentia:
• Brochure Attentia “Hoe gaat u om met stress tijdens thuiswerk?”

• Poster “8 tips om met stress om te gaan tijdens COVID-19”

• Posters en brochures van aanverwante thema’s

✓ https://www.attentia.be/nl/ondersteunend-materiaal-posters-en-stickers-corona

Ander aanbod via onderneming: 
Ga na welke bijstand bij psychosociaal onwelzijn als gevolg van corona door jouw bedrijf wordt 

aangeboden zodat je adequaat kan informeren en doorverwijzen.

Voorafgaande fase| VP of PA-Psy

Luister- en informatiefase

https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/

App “Houvast” (via App Store en Google Play)
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Informele interventie. Realiseerbaar?

Informele interventie | VP of PA-Psy

Gesprekken
Verzoening

met de betrokken persoon

Interventie 

bij een andere persoon

Doorgaans vlot realiseerbaar
Uitstel mogelijk?

Ten gronde evalueren

Uitstel mogelijk?

Te evalueren

Via aangepaste communicatiekanalen

En/of beschermingsmaatregelen van onderneming toepassen

Te evalueren:

Is uitstel mogelijk?

Type interventie?

Welke thematiek? Gevoeligheid van het thema? Urgentie?

Welke communicatiekanalen zijn er?

Welke is de kennis, ervaring van VP/VZ/BP/AP om te werken met de alternatieve kanalen?

Andere mogelijkheden om voordelen van persoonlijk face-to-face-gesprek te compenseren?

…
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Informele interventie. Realiseerbaar?

Informele interventie | VP of PA-Psy

Gesprekken
Verzoening

met de betrokken persoon

Interventie 

bij een andere persoon

Doorgaans vlot realiseerbaar
Uitstel mogelijk?

Ten gronde evalueren

Uitstel mogelijk?

Te evalueren

Als VP faciliteer je de interventie. Jij leidt het proces.
Het is jouw verantwoordelijkheid om te bewaken of het proces voldoende loopt en haalbaar 

is. 

Evalueer voortdurende de interventie en stuur bij als interventie volgens jou niet adequaat 

loopt. Je kan steeds beslissen om een interventie te temporiseren, op te schorten, stop te 

zetten, … als de interventie niet goed loopt.

Bevraag tijdig bij de ander(en) wat voor hem/haar goed loopt en niet om goed te kunnen 

bijsturen.
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Register voor feiten OGGW door derden

Relaties met derden kunnen moeilijker worden 
al dan niet als gevolg van veranderingen in de bedrijfsvoering

Onbeleefdheid, onaangepast gedrag, agressie of geweld door derden 

t.a.v. WN kan toenemen

Nut van register in de verf blijven zetten

Registraties aanmoedigen

Parameter “corona” toevoegen in registratie indien van toepassing?

Kan een belangrijke input worden om een betere communicatie met 

derden tot stand te brengen over wijzigingen in werkmethoden, 

nieuwe regels of ingevoerde procedures
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Jaarverslag IDPB - # interventies en meldingen

Register OGGW door derden
• # meldingen volgens type OGGW

Psychosociale interventies
• # voorafgaande fases (zonder verzoek)

• # informele interventies volgens type Parameter “corona” toevoegen indien 

van toepassing?

Minimaal jaarlijks terugkoppelen.

Tussentijdse rapportering i.f.v. 

coronaperiode wenselijk? 



54

(Her)evaluatie – conclusies uit interventies en meldingen

Rol voor VP?

Conclusies van 

• Register OGGW door derden

• Informele interventie

Collectief en anoniem

Conclusies over gemelde schade, gevaren, 

beïnvloedende arbeidsfactoren, 

risicogroepen, …

Suggesties van primaire, secundaire en 

tertiaire preventieMR op organisatie- en 

groepsniveau

Essentieel bij evaluatie!

Wat houdt direct en indirect verband met 

coronaperiode?

Minimaal jaarlijkse evaluatie van preventiemaatregelen van psychosociaal beleid

MAAR! WG heeft de plicht om blootstelling aan PSR te onderzoeken bij elke 

belangrijke wijziging…





Adviesrol van VP op het CPBW

Hoe invullen in deze periode?
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Deelname CPBW

Enkel bij PSR-thema

VP heeft raadgevende stem

Advies geven m.b.t. aangepast beleid inzake psychosociaal welzijn in deze 

Corona-periode zodat actieplan kan bijgestuurd worden

- Welk actieplan wordt in jouw onderneming uitgerold?

- Welke adviezen kan je formuleren op basis van de meldingen en registraties die via de 

vertrouwenspersoon worden gemeld?

- Welke initiatieven zijn ad hoc wenselijk en nodig? Welke tijdelijk, welke op langere termijn?

- …

Deelname CPBW of vraag tot advies

• Mogelijks tijdelijk op andere manier

• Afhankelijk van huidige werking van overlegorgaan



Welk advies kan elke VP geven?
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Stressreacties 

Fysiek, emotioneel, 

mentaal, gedrag, 

motivatie

Een ongekende en 

oncontroleerbare stressor

Coronatijden

Hoe kan een 

onderneming toch 

het verschil maken? 

?

Impact op het psychosociaal welzijn.

Hoe maak je als bedrijf het verschil?
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3 fundamenten

Communicatie is key
Zet in op autonomie en 

competentie
Connectie als basis 

01 02 03
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1. Connectie als basis 

Ga in gesprek

Benadruk het menselijke aspect 

Wees authentiek 

✓

✓

✓

HOE?

“In the face of a difficult situation, 

rarely can a response make anything better. 

What makes things better is connection.”

Brené Brown
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2. Communicatie is key

“Je kan niet niet communiceren.”

Geef perspectief op wat er op korte termijn gepland wordt✓

✓ Creëer duidelijkheid in alle onzekerheid

Blijf transparant communiceren, ook al is er nog veel onduidelijk ✓
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3. Zet in op autonomie en competentie 

Het ABC van essentiële psychologische basisbehoeften

Autonomie Betrokkenheid Competentie

✓ Laat voldoende los, geef 

vertrouwen.

✓ Krijg daardoor 

vertrouwen terug.

✓ Connectie en 

communicatie staan ook 

hier centraal. 

Connectie

Communicatie

✓ Stimuleer talenten door 

in te zetten op sterktes.

✓ Geef positieve feedback, 

vier successen (ook al is 

dit vanop afstand).

✓ Connectie en 

communicatie staan ook 

hier centraal. 

Het ABC model van de Zelf-Determinatie Theorie (Deci en Ryan) 
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Wrap up

/ 0 1

Connectie is net datgene wat een 

moeilijke oncontroleerbare 

situatie draagbaarder maakt. 

C O N N E C T I E

/ 0 2

Transparante communicatie in 

tijden van onzekerheid is key:

het creëert duidelijkheid en geeft 

perspectief op korte termijn.   

T R A N S P A R A N T I E

/ 0 3

Maak medewerkers mentaal 

veerkrachtig door in te zetten op 

het ABC van de psychologische 

basisbehoeften (Autonomie, 

Betrokkenheid, Competentie) 

V E E R K R A C H T



4 opdrachten: 

van curatief naar preventief
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Tertiair
schade

beheren

Secundair
gevaar beheren

schade voorkomen

Primair
risicofactoren beheren

gevaar voorkomen

VP: van een curatieve naar preventieve rol

VP adviseert op basis van informatie

& ervaringen over een optimaal 

psychosociaal welzijnsbeleid

VP geeft feedback 

over interventies

en meldingen

(anoniem & collectief)

VP begeleidt in zoektocht naar 

oplossing bij PSR/OGGW

VP registreert interventies en 

meldingen

Anonieme en collectieve terugkoppeling over meldingen van psychosociaal ‘gevaar’ en 

‘schade’ waarbij gedifferentieerd wordt m.b.t. het gegeven ‘’corona’ laat toe om  het 

psychosociaal beleid ad rem bij te sturen.

Bewaak mee dat psychosociaal welzijn een onderdeel blijft van het huidig welzijnsbeleid!



Deel 3

Toolbox voor VP

• Een goed gesprek in deze tijden

• Een waaier aan gevoelens & emoties

• Stressbeheer

• Traumatische stress

• Rouw

• Telewerk



Een goed gesprek

Deel 3 Toolbox voor VP
• Een goed gesprek in deze tijden
• Een waaier van gevoelens & emoties
• Stressbeheer
• Traumatische stress
• Rouw
• Telewerk
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Structuur van een gesprek

Opvang en begripvol luisteren is veel meer dan 

een feitenverzameling.

Vaak volstaat de emotionele ontlading!

• Ondersteunen van WN

• Referentiekader laten verruimen 

• Nieuwe inzichten laten verwerven

• Andere perspectieven laten ontdekken

• Andere/meerdere manieren helpen ontdekken 

om met situatie om te gaan

• Geen diagnose of kwalificatie van PSR/OGGW

Opzet Voorbereiding

Gesprek

Opvolging

inleiding

kern

afsluiting
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voorbereiding gesprek opvolging

inleiding kern afsluiting

• Geschikte plaats en moment 

(ongestoord en vertrouwelijk 

gesprek is mogelijk) 

• Inhoudelijke voorbereiding

• Inrichting van ruimte

• Ev. documenten/formulieren 

voorzien

• Balans tussen ruimte geven en 

ruimte nemen

• Openstaan en focus op komend 

gesprek

• Gesprek leiden

• Afspraken opvolgen (indien van 

toepassing)

Openen van gesprek

• Doel en verloop van het gesprek

• Tijd afspreken

• Deontologie en beroepsgeheim

Verloop van gesprek sturen

• Doel van gesprek nastreven

• Structuur handhaven 

• Participerend observeren

• Gesprekstechnieken toepassen

• Tijd bewaken

• Samenvatten

• Beslissing benoemen

• Eventueel:

• Formulieren invullen

• Documenten overhandigen

• Vervolgafspraken maken

Een standaardgesprek
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Ideaal… persoonlijk face-to-face gesprek

Publieke zone |>360cm

Sociale zone|120-360cm

Persoonlijke zone|45-120cm

Intieme zone|0-45cm

Neutraliserende opstelling is mogelijk

• “Virtuele driehoek” of 10-voor-2-positie 

• Persoonlijke zone

NON-

VERBAAL

woorden

Boodschap die je overbrengt

toon van stem,

intonatie, 

spreektempo, 

pauzes

(lichaams)bewegingen, 

oogcontact, 

houding, 

mimiek, 

hoe je eruit ziet

VERBAAL

PARA-

VERBAAL

Elk gedrag 

is een vorm van 

communicatie

Informatie van diverse vormen van gedrag
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Maar… promotie van sociale zone en telewerken  

Geen neutraliserende opstelling

Beperktere informatie over gedrag

Verlies of inperking van non-verbaal gedrag

Mogelijks ook inperking in kwaliteit van verbaal 

en para-verbaal gedrag

→ In beide richtingen!

→ Belang van verbale en paraverbale

technieken stijgt

Live: Sociale afstand, eventuele buffers (vb. 

plexiglas), welke positie is mogelijk?, …

Online: Geen ‘virtuele driehoek’, 2D, frontaal (of 

verschillende schermen naast elkaar), geen direct 

oogcontact (via camera), …

Telefoon: geen visuele voorstelling, …

Andere zaken te bewaken?

Bewaken om niet louter over de ‘feiten’ te 

praten. Ook aandacht besteden aan ervaring en 

gevoel.

Keuze van communicatiekanaal volgens type 

gesprek en deelnemers nog beter afwegen

Technische faciliteiten?

Voordelen?

Sneller tot de essentie

Temporisatie doorgaans vlotter (omwille van 

situatie, kanaal en type techniek)

Wegvallen van visueel contact laat soms toe om 

meer diepgaande/vertrouwelijke info te delen

Niet eenduidig. Afhankelijk van type gesprek, kanaal/medium, technische faciliteiten, deelnemers, …
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Actief 
luisteren

i

i

ii

i

Parafraseren

Spiegelen

Open vragen

Samenvatten

In eigen woorden herhalen

Zo dicht mogelijk bij boodschap van persoon blijven

Sleutelwoord herhalen (inhoud of gevoel)

Bijkomende informatie en duiding toelaten 

Toont interesse

Zet aan tot antwoorden en nadenken

Ondervraging vermijden!

Op een rijtje zetten wat er gezegd is (inhoud & gevoel)

Structuur en ordening aanbrengen

Belang van basis gesprekstechnieken (actief luisteren)

Doorvragen

“Vertel meer daarover”
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Emoties geven je informatie

Laat emoties van de ander toe

Benoem emoties 

Besef van en inzicht in emoties kan verhelderend zijn

Emoties helpen bij verwerking

Erkenning van emoties geeft erkenning aan beleving van ander 

Maak de emotie bespreekbaar

Omgaan met emoties
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Geef de persoon de tijd om emoties te uiten, 

ga niet te snel over naar de beschrijving van de feiten.

Hou rekening met het tempo van de persoon, 

ga niet te snel op zoek naar oplossingen.

Wees meer aandachtig voor het (para)verbale, zeker als de 

toegang tot het non-verbale ontbreekt of beperkt is.

Geconfronteerd met psychisch leed 

wil een persoon vooral gehoord worden. 

Hij heeft niet noodzakelijk advies of antwoorden nodig.



Een waaier aan gevoelens & emoties

Deel 3 Toolbox voor VP
• Een goed gesprek in deze tijden
• Een waaier van gevoelens & emoties
• Stressbeheer
• Traumatische stress
• Rouw
• Telewerk
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Geen ruimte voor recuperatie 

Verlies van naasten 

Financiële onzekerheid

Blijvende technische werkloosheid

Aanhoudend thuiswerk (met kinderen)

Angst voor virus op het werk 

Blijvende onduidelijkheid

Gefaseerde exitstrategie

…

Langdurige weerstandsfase 

Sociaal isolement 

Technische werkloosheid 

Thuiswerk met kinderen 

Angst voor het virus en infectie

Onduidelijkheid over maatregelen

Onduidelijkheid over termijn van 

maatregelen

…

Corona slaat toe

Impact van deze pandemie

Stress, frustratie, emotionele

uitputting, gevoel van nutteloosheid, 

angst, verveling, prikkelbaarheid, 

verlaagde performantie, 

slaapproblemen, concentratieverlies, 

verdriet, besluiteloosheid, depressive, 

stigmatisatie, posttraumatische

stressstoornis, …

Gevolgen
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Wat kan een persoon kwetsbaarder maken? 

• Mate van blootstelling aan de pandemie

• Eerdere ervaringen met stressvolle gebeurtenissen 

• Steun van de omgeving

• Fysieke gezondheid

• Leeftijd

• Persoonlijke geschiedenis van psychische aandoeningen

• Waargenomen gevolgen van de crisis (op de persoon zelf, zijn entourage, zijn bedrijf, ...)

• Perceptie van vermogen om om te gaan met deze situatie

• Persoonlijke kenmerken (persoonlijkheid, persoonlijke waarden, enz.)

• …
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Is het normaal om je slecht of goed te voelen?

Source: https://www.health.belgium.be/fr/petit-guide-pratique-du-confine

Of je nu wel of niet direct geconfronteerd wordt met het virus en de pandemie. 

Het is normaal om verschillende emoties te voelen, 

of ze nu positief of negatief zijn.

Het is normaal 

om vreugde te voelen...

Het is normaal 

om je slecht te voelen



Stressbeheer
Hoe kan ik als VP ondersteuning bieden?

Deel 3 Toolbox voor VP
• Een goed gesprek in deze tijden
• Een waaier van gevoelens & emoties
• Stressbeheer
• Traumatische stress
• Rouw
• Telewerk
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Stress

Reactie van de persoon op de eisen 

die hem door de situatie worden gesteld 

en waaraan hij meent te moeten voldoen, 

terwijl hij vreest daarvoor niet de nodige middelen te hebben.“ Definitie “Stress”, De Keyser en Hansez, 1996

Stress 
performance 

curve
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Hoe WN ondersteunen als VP? 

01 02 03

“Wat maakt deze coronatijd 

nu zo stressvol voor mij?” 
“Hoe kan ik mijn stressoren 

hanteerbaar maken?”

“Hoe kan ik mijn

veerkracht verhogen” 

Stressdetectie Stressmanagement Veerkracht verhogen
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“Het is normaal dat ik deze periode als stressvol ervaar”

Stressreacties

FYSIEK
Maagklachten, …

EMOTIONEEL
Angst, verdriet, frustratie, …

MENTAAL
Concentratieproblemen, …

GEDRAG EN MOTIVATIE
Kort lontje, … 

Een ongekende en 

langdurige periode 

Tijdens en na Corona  

Vergelijkbaar met 

stressreacties op gekende

stresssituaties

▪ Het is normaal en OK 

om allerhande 

emoties te ervaren in 

deze tijden. 

▪ De kunst is om 

minimale grip te 

behouden. 

Conclusie

Stressdetectie01
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“Zo reageert mijn brein”

PREFRONTALE CORTEX

STRESSBREIN

Limbisch systeem

Reptielenbrein

(PERSOONSGEBONDEN) 

STRESSBRONNEN

Angst voor het virus

Thuiswerk met kinderen

…

ONDUIDELIJKHEDEN

Virus

Termijn maatregelen

Jobonzekerheid

…

STRESSBREIN 

NEEMT HET OVER VAN 

REFLECTERENDE BREIN

Stressdetectie

ANGST

▪ Nuttige, normale emotie

▪ Houdt ons in leven 

doordat we goed 

reageren op een 

bedreiging 

01
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“Ik breng in kaart hoe ik stress beleef”

Stressor (draaglast)

Stressvolle situaties 

of gebeurtenissen 

Missing link

Ons denken

Betekenisgeving 

Reacties

Fysiek

Emotioneel

Mentaal

Gedrag en 

motivatie 

Jij als persoon

Gedachten

Waarden

Behoeften 

Stressdetectie01
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“Ik maak mijn stressoren hanteerbaar”

Stressmanagement

Bewust zijn van en omgaan met wat binnen en 

buiten je controle ligt
“We can’t control everything that happens, 

but we can change our experience of those things.”

Herevalueren hoe je je waarden/behoeften wil 

vervullen
1) Welke waarde/behoefte is verbonden aan deze stressor?

2) Hoe belangrijk is deze waarde? Welke behoefte vervult het?

3) Kan ik deze waarde/behoefte anders invullen?

02
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✓
Bewustwording van negatieve door mindfulness 

(gebruik bv. een app op je smartphone hiervoor, zoals ‘Headspace’)

✓

Doseer de inname van nieuws en informatie

✓

Verleg je focus door te bewegen. 

Beweeg en onderneem fysiek actie tegen je gedachten. 

✓

Zoek zaken op die positieve gedachten in gang brengen (bv. Muziek, 

film, boek, telefoongesprek met vriend(in), koken,…)

Stressmanagement

Tips

✓

✓

Onderhoud het contact (met familie en vrienden), houdt balans tussen 

hulp bieden en zorg voor jezelf

Zet nieuwe routines op om het ritme van de dagen te bepalen waarbij 

je je richt op energiegevers

02

“Ik maak mijn stressoren hanteerbaar”
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“Ik zet in op mijn energiegevers”

Energiegevers

Vb. Wandelen

Vb. Nieuwe 

gerechten koken 

Vb. Stretchen

…..

1. Identificeer jouw energiegevers

2. Noteer er minstens 10

3. Integreer er minstens 2 per dag

Veerkracht 03
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“Ik zet in op intrinsieke motivatie, zingeving en groei”

Veerkracht 

Inspiratievragen

▪ Als deze coronaperiode achter de rug is en ik er op terugkijk, wil ik kunnen zeggen 

dat ik…

▪ Welke nieuwe gewoontes heb ik ontwikkeld en wil ik vasthouden? 

▪ Wat gooi ik weg? Wat houd ik bij? 

▪ Welke verandering(en) wil ik creëren?

▪ Wat wil ik bijdragen aan mijn gezin/mijn sociale omgeving/mijn team/…? 

▪ Wat is belangrijk voor mij? Wat maakt dat dit belangrijk is voor mij? (Find your Why)

▪ Wat wil ik elke dag/wekelijks/… doen zodat ik tegemoet kom aan zaken die mij 

motiveren/zingeven? 

▪ Welke kansen biedt het mij?

▪ Wat kan ik leren? Wat kan ik leren van anderen?

03



Traumatische stress
Hoe kan ik als VP ondersteuning bieden?

Deel 3 Toolbox voor VP
• Een goed gesprek in deze tijden
• Een waaier van gevoelens & emoties
• Stressbeheer
• Traumatische stress
• Rouw
• Telewerk
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Kan deze crisis worden beschouwd als een 

potentieel traumatiserende situatie?

Kenmerken van een kritisch incident:

• Een plotselinge, ongewone en onverwachte 

gebeurtenis...

• Een bedreiging voor zijn fysieke integriteit en/of die 

van anderen

• Een incident buiten de gebruikelijke menselijke 

ervaring

• En door een omwenteling in het dagelijks leven...

De huidige situatie kan door sommigen worden ervaren 

als een "kritiek incident" of een "schokkende ervaring".
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Verwerkingsproces

De meeste mensen gaan door een 

normaal assimilatieproces, ook al 

kan het enkele maanden duren.

Voor sommigen is dit proces van 

assimilatie moeilijker, wat tot 

trauma's kan leiden.
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Mogelijke reacties i.v.m. trauma

• Vermoeidheid, slaapproblemen, hoofdpijn, maagpijn, misselijkheid, darmproblemen, …

• Relapse, flashbacks, onvermogen om zich te concentreren, moeilijkheid om beslissingen 

te nemen, obsessieve gedachten, nachtmerries, …

• Gevoelens van schuld en schaamte, emotionele blokkade, intense woede, 

moedeloosheid, verlies van controle over de emoties, …

• Angst, vermijdingsgedrag, veranderingen in eet-, werk- en slaapgewoonten, sociaal 

isolement, alcohol- en drugsmisbruik, …

• …

Tool: instrument om posttraumatische stress in te schatten
Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk, 

FOD WASO, mei 2007, p 36 e.v. 
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Opvang bij trauma

Het is belangrijk 

om de reacties van mensen niet te beoordelen 

en ervoor te zorgen dat hun emoties goed beheersen en verwerken

om te voorkomen dat ze leiden tot overmatige angst en/of posttraumatische 

stressstoornis.

Een goede ondersteuning en opvolging zijn dan ook zeer nuttig.

Als de symptomen aanhouden, moet de persoon 

worden doorverwezen naar een hulpverlener!

Tool: leidraad debriefing
Van meningsverschil tot hyperconflict, 

FOD WASO, september 2009, p 100 e.v.



Rouw – omgaan met verlies
De onderneming, een team rouwt
Een collega rouwt

Deel 3 Toolbox voor VP
• Een goed gesprek in deze tijden
• Een waaier van gevoelens & emoties
• Stressbeheer
• Traumatische stress
• Rouw
• Telewerk
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Jouw advies wordt gevraagd

De onderneming, een team rouwt…
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(familielid van) werknemer is ziek of overlijdt

• Neem de nodige voorzorgsmaatregelen voor collega's die mogelijk fysiek contact 

hebben gehad met de betrokken WN

• Communiceer het nieuws op voorwaarde dat betrokken WN of familie van WN 

toestemming geeft

▪ Communiceer op een duidelijke, transparante en to-the-point manier.

▪ Collega’s regelmatig op de hoogte houden bij langdurige afwezigheid (vb. opname 

ziekenhuis) 

• Bij overlijden

▪ Wees creatief in het presenteren van condoleances: bloemenkrans sturen, een 

condoleanceboodschap, een virtueel condoleanceregister binnen de onderneming 

opzetten, …

▪ Organiseer een eerbetoon: collega’s foto’s van WN laten verzamelen en 

tentoonstellen op een geschikte plaats in het bedrijf of intranetpagina voorzien, 

herinneringen laten neerschrijven op een bord of intranetpagina, …
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Er zijn voor zieke of rouwende WN

• Contact

▪ Als WN dit wil, hou contact. Kijk wat de beste manier is om contact te houden

▪ WN wenst geen contact? 

• Respecteer deze wens

• Beschikbaar blijven als WN van gedacht verandert

• Luisteren naar WN als hij de behoefte voelt om te praten

▪ Je weet niet wat te zeggen? Wees dan eerlijk en openlijk...

• "Ik weet niet wat ik je moet zeggen, maar ik deel je pijn."

▪ Geef geen advies aan WN als hij of zij er niet om vraagt.

• WN hervat het werk?

▪ Wees begripvol 

▪ Zorg dat WN zich welkom voelt.
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De collega zoekt jouw ondersteuning

Een collega rouwt…
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4 kwadranten bij verwerking

Fysiek Emotioneel

Mentaal Spiritueel

WN gaat veel beredderen en doen WN wordt overspoeld door tranen

WN gaat aldoor praten of informatie
zoeken

WN heeft aandacht voor godsdienst, 

zingeving, rituelen, symbolische taal

Bij een crisis zijn we geneigd onze toevlucht te nemen

tot het kwadrant waarin we ons het veiligst voelen.

(voorkeurskwadrant)
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Wat heeft de WN nodig?

• Bied een veilige plek 

▪ om gevoelens te uiten

▪ om te praten over de zaken waarmee de WN bezig is

• Rouwproces ondersteunen

▪ Respecteer het unieke proces van deze persoon

▪ Moedig niet aan om een bepaalde fase te doorleven of af te sluiten. 

▪ Help wel met de bewustwording van het proces en help (h)erkennen wat er gebeurt 

en om geduld te hebben.

• Balans in de 4 kwadranten helpen vinden

▪ Bied ruimte en veiligheid om de 4 kwadranten aan bod te laten komen

▪ Stimuleer om de 4 kwadranten te benutten bij de verwerking (≠ forceren)



Telewerk
Raakvlak ergonomie en psychosociaal welzijn
Wat als jouw advies wordt gevraagd?

Deel 3 Toolbox voor VP
• Een goed gesprek in deze tijden
• Een waaier van gevoelens & emoties
• Stressbeheer
• Traumatische stress
• Rouw
• Telewerk
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Advies bij telewerken

✓ Herken uw stressoren en handel ernaar

✓ Focus op concentratiemanagement

✓ Stel prioriteiten (begin de dag met de belangrijkste taken)

✓ Plan goed gedefinieerde tijden om de verschillende taken, activiteiten te 

doen (rekening houdend met niveau van energie die ze vereisen)

✓ Vermijd afleiding (e-mail, telefoon, enz.)

✓ Focus op structuur en routine

✓ Blijf in contact, onderhoud sociale contacten

✓ Aparte werkperiodes en rustperiodes
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Advies bij telewerken - FAME

A

F
ATTENTION BREAK | ATTENTIEPAUZE

Verlaat uw computer of kantoor echt even 

Even veranderen van omgeving is belangrijk

FUEL | BRANDSTOF

5% uitdroging leidt tot 25% concentratieverlies

Genoeg drinken en gezond eten zijn cruciaal

MOVEMENT | BEWEGING

Bewegen, lopen, bijv. door af en toe naar het koffiezetapparaat of de koelkast te 

gaan.

EMOTION SHIFT | EMOTIONELE VERSCHUIVING

De emotionele toestand observeren en bespelen. 

Vb: favoriete nummer afspelen, praten met je partner of een virtuele koffiepauze 

met collega.

M

E



Afsluit

• Extra tools 

• Contactgegevens

• Vragen



107 Download brochures & posters (gratis)
https://www.attentia.be/nl/ondersteunend-materiaal-posters-en-stickers-corona

https://www.attentia.be/nl/ondersteunend-materiaal-posters-en-stickers-corona
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Contactgegevens

Primair als gevolg van PSR
(al dan niet positief of negatief 

beïnvloed door het corona-gegeven)

Primair als gevolg van 

confrontatie met “corona” 
(werksituatie is onderschikt)

wellbeing@attentia.be 

psy.prev@attentia.be

02 738 75 31

corona@attentia.be

02 400 02 80
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Zijn er nog vragen? 
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CHECK OUT
Wat neem je mee?
Wat liep goed? 

Wat kan beter? 



Bedankt!

Graag tot een volgende opleiding!

www.attentia.be ● linkedin.com/company/attentia ●
facebook.com/AttentiaGroup ● twitter.com/attentianl

http://www.attentia.be/
http://linkedin.com/company/attentia
http://facebook.com/AttentiaGroup
http://twitter.com/attentianl

