
Gereedschapskist – De ander 

Zoek andere manieren die helpen om in verbinding te blijven met elkaar nu dat fysiek niet altijd mo-gelijk is. Maak gebruik van elkaars (veel) kracht en kwaliteiten

Blijf in verbinding met elkaar Blijf verbinden

Verlaag je drempel om 

contact met de ander te 

maken

Blijf contact tussen 

mensen centraal stellen

Multidisciplinaire samen-

werking luisteren naar 

elkaar, enthousiasme 

tonen, geïnteresseerd 

zijn in elkaar, waardering  

uitspreken

Zorg voor verbinding met elkaar in welke vorm en waar dan ook

Hou regelmatig contact 

over gewone dingen met 

je collega’s en dierbaren

Eind volgende week heb 

ik collega’s geïnformeerd 

over deze Volante dag

Zorg komende periode 

met elkaar voor elkaar

Overwin obstakels door 
er voor elkaar te zijn in 

persoonlijke verbinding en 
zoek naar mogelijkheden

Neem wekelijks contact 
op met een naaste of 

familielid van iemand in je 
caseload met de vraag hoe 

vind u het gaan

Werk samen binnen de 
Triade, evalueer dit elk 
kwartaal. Zoek samen 

naar draagvlak betreffen-
de  de thema’s. Laat je 

uitdagen

Echte aandacht voor de 

ander/cliënt ,wees daarin 

creatief. Durf out of de 

box te denken/handelen 

omdat het essentieel is: 

echte aandacht, face

tot face.

Er leiden meerdere 

wegen naar 

Rome

Contact is meer dan 

elkaars hand schudden, 

elkaar in de ogen kijken en 

voelen hoe het met je gaat 

kan ook via de digitale 

wegen. Een kans!

Wees de komende maanden respectvol aar elkaar



Gereedschapskist – Jij zelf 
Geef nooit op

Wees lief voor jezelf verspreid positiviteit

Blijf in je eigen kracht 

geloven

Blijf optimistisch

Wees compassievol met jezelf

Zorg dat je digivaardig 

bent. Probeer dingen uit, 

wacht niet af welke tools 

je aangeboden worden. 

Maak het eigen en schat in 

op bais van je professiona-

liteit hoe deze in te zetten 

om tot zorg op afstand  te 

komen. Ervaar hoe dat 

dichtbij kan zijn.

Blijf realistisch en in het hier en nu. Geloof in eigen kracht en vraag niet meer van jezelf dan je wilt dragen

Boek tijd in bij thuiswerk 
om na een digitaal pati-
entencontact weer uit te 

kunnen zoomen

Als je thuis moet werken, 
werk af en toe met een 

collega samen thuis

Zorg voor humor

Wandel dagelijks in een 

gezonde omgeving en 

geniet van de natuur en 

beleef daarbij wat er ook 

kan in deze tijd

Droom groot en vertaal naar kleine en concrete stappen waarbij je direct aansluit bij behoefte van de ander of situatie

Carpe Diem

Kijk niet te ver vooruit. 

Neem tijd voor 

ontspanning

Blijf in verbinding met elkaar

Denk elke dag: 
corona gaat voorbij

Onderschat behoefte aan 

lichamelijk contact nooit

Kleine momenten groot 
maken

Als je online werkt verbind 

je met het grotere geheel 

en zet je lichaam aan

Wees mild voor jezelf en 

voor elkaar

Laat je niet frustreren 
over zaken waar je geen 

controle over hebt en 
laat los

Heb plezier op het werk

Kijk niet alleen naar wat 
heeft de ander nodig van 

mij. Maar kijk ook naar wat 

heb ik nodig om door te 
kunnen gaan.

Werken aan gewoontes en 

routines .Kijk wat bij je past 

en wat vol te houden is. 

Hoe kun je rust vinden in 

datgene waar je invloed 

op hebt.

Maak elke dag een 
wandeling in de 

natuur

Maak iedere dag een stevige wandeling van minimaal 30 minuten

Verander de wereld en begin bij jezelf.

Wees compassievol met jezelf
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veilige hech-
ting (ik hoor 
erbij en voel 

me veilig)

Autonomie en 
compe- 

tentie (ik kan 
iets goed; ik 
mag leren)

realistische 
grenzen 

(iemand stelt 
een grens)

zelfexpressie 
(ik mag staan 

voor wie ik 
ben en wat 

ik voel)

Spontaniteit 
en spel 

(ik heb recht 
op vrolijkheid)

Zelf coheren-
tie (ik ervaar 
zingeving en 
samenhang 

in mijn leven)

rechtvaardig-
heid (ik word 
eerlijk behan-

deld)

Aan welke basisbehoefte werd tegemoet gekomen?


