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B E L E I D  

Hoe zuurstof in je
beleid krijgen?

Als directie of leidinggevende lag de focus de
voorbije maanden volledig op Covid-19. De
onvoorspelbaarheid van het virus en het risico
voor bewoners en medewerkers zorgden voor
heel wat druk en onzekerheid en vereisten
gedegen crisismanagement. 

Nu de curve werd afgevlakt stellen zich nieuwe
uitdagingen. Volstaat de herstelkracht van mijn
teams en mezelf hierin?  
Hoe organiseer ik ondersteunende reflectie? 
Hoe houden we iedereen verder aan boord? 
Hoe komen we als organisatie verbonden en
gesterkt uit deze crisis?

We bieden, naast persoonlijke reflectieruimte,
ondersteuning bij het opstellen van een
personeelsondersteuningsplan.



Z U U R S T O F L I J N  

Een eerste
adempauze 

U bent ongetwijfeld trots op uw zorgenden.
Maar zijn ze ook sterk in zelfzorg? 
We bieden elk van uw medewerkers een
telefonisch en discreet luisterend oor. 

Zorgverleners kunnen in alle anonimiteit bellen
naar het nummer 09 / 397 09 87, op ma-di-do-
vrij van 9 uur tot 12 uur en komen terecht bij het
Netwerkpunt. 

De medewerkers zullen met de nodige zorg naar
de vraag luisteren en   doorverbinden met een
collega die de gepaste ondersteuning kan
bieden.



Z U U R S T O F T A N K  

Samen als team
zuurstof tanken

In elk team werd de voorbije maanden alles op
alles gezet om de strijd tegen Covid-19 aan te
gaan. De impact van deze crisismodus op het
team en elke individuele zorgverlener is groot. 

Daarom bieden wij vanuit de CGG's en het CAW
samen ondersteuning aan teams die getroffen
zijn. Tijdens deze verbindende teamsessies
wordt stilgestaan bij het uitzonderlijke van de
voorbije maanden, wat dit gedaan heeft met het
team en hoe elk deze periode beleefd heeft.
Hoe brengen we deze verschillende ervaringen
samen in een blijvend veerkrachtig team? 



Z U U R S T O F F L E S  

 Voor wie in
ademnood zit 

Voorbij de eigen veerkracht?

Bij enkele medewerkers houdt de durende
stress risico in tot ernstige klachten. 

Hopelijk brengen de vorige drie strategieën deze
mensen  in beeld. 

Mede door uw toeleiding bieden we hen een
toegankelijk kort individueel zorgtraject aan. 



Aanbod geldig in de volgende ELZ's 

Gent 
Scheldekracht
Oost - en West- Meetjesland
Schelde en Leie
Vlaamse Ardennen 
Panacea.

Voor de concrete realisatie gaan we graag met u
in overleg. 
Bovendien willen we dit complementair
aanbieden aan wat uw EDPBW reeds realiseert.

contact :

Netwerkpunt  -  Het PAKT
09 397 09 87

Een gelijkaardig aanbod wordt in geheel Oost-
Vlaanderen aangeboden.
Advies & Coaching ADS 
0499/90 49 44


