woensdag 25 maart 2020

TIJD
VOOR
ACTIE.
door Elke Van Hoof
We leven nu al even in een nieuwe
realiteit. Sommigen beginnen het te voelen.
Tijd dus om even te recapituleren en naar een
volgende fase te gaan.
Corona veroorzaakt een breuk. Onze dagelijkse
realiteit zoals we die kenden, is helemaal
verdwenen. Ons gevoel van onbezorgdheid
taant door de vele verontrustende beelden van
de impact van het virus.

WE VATTEN
HET
NOG EVEN
SAMEN.
Omdat we in quarantaine leven verwachten we dat de angst, onrust en spanning
langzaam zal opbouwen. Hieronder kan je lezen hoe dat gebeurt.
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In onze whitepaper
OP NAAR DE VOLGENDE FASE! BE PREPARED.
zoomden we hierop in.
Klik hiernaast om deze opnieuw te lezen.

Zoals daar al gesteld weten we niet veel over hoe we het best reageren in deze
situaties. Het blijkt in elk geval belangrijk te zijn om tijdig en gepast te reageren.

FASE 4

MIJN ADVIES
TIJDIG betekent dat de overgang van de ene fase naar de andere direct wordt
gesignaleerd en dat er direct een passende interventie wordt gedaan. Wanneer er
te lang wordt gewacht blijft de spanning stijgen maar ook het te vroeg overnemen
van controle leidt tot escalatie.

OVER DE FASEN.

GEPAST betekent dat de ingezette interventie rekening houdt met de fase in
de crisisontwikkeling, dat er rekening wordt gehouden met het persoonlijk
vroegsignaleringsplan en dat er voortdurend - en bij voorkeur in dialoog- wordt
gezocht naar de-escalatie.
Hier willen we verder inzoomen op wat je kan doen als bedrijf. Ook daar tasten
we in het duister.
Het vraagt oefening van de leidinggevenden om de vaardigheid te ontwikkelen die
nodig is om hun teamgenoten door deze nieuwe realiteit te loodsen. Maar ook als
organisatie dien je jezelf wat aanpassingstijd te gunnen. In tijden van acuut trauma
is er echt niet veel tijd want ons emotioneel brein neemt dan over. Dat houdt zich
niet aan een tijdsnorm of target. En daar gaan we met zijn allen rekening mee
moeten houden.

ENKELE TIPS &
TRICKS

Vanuit OCHO willen we je zo goed mogelijk
bijstaan.
Alle kennis die we hebben binnen Huis voor
Veerkracht is de afgelopen periode gebundeld
om jullie, als organsiatie, zo goed mogelijk te
ondersteunen.
We zijn gestart op 13 maart met het schrijven van
whitepapers. We begeleiden jullie nu graag
verder in de volgende fasen.
Tijd om even te recapituleren dus.

WAT DEDEN
WE AL?

FASE

Wat gebeurt er? Wat is
belangrijk?

Waar vind
ik meer
informatie? Klik
op het icoontje.

CRISIS

Er ontstaat een breuk met de
realiteit zoals we die kenden. In
deze fase is het belangrijk om
vooral de juiste informatie te
vinden en zo snel mogelijk hiernaar
te handelen met transparantie
informatie.

WHITEPAPER:
Angst is een
slechte raadgever

CONTACT

We dienen ons te reorganiseren. In
deze fase is het belangrijk dat we
ons richten op de acties die dienen
te gebeuren om te komen tot die
reorganisatie.

WHITEPAPER:
Angst is een
slechte raadgever

Ideeën en tips van anderen kunnen
ons helpen om zelf onze dagelijkse
routine bij te sturen.
Wanneer rolmodellen goed
worden ingezet verloopt dit proces
versneld.

WHITEPAPER:
Tijd voor structuur!
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Wat gebeurt er? Wat is
belangrijk?

Waar vind
ik meer
informatie? Klik
op het icoontje.

Het stof van de crisis gaat liggen.
De eerste nieuwe routines komen
tevoorschijn. Er duiken steeds
meer uitdagingen op waar we op
dienen te ageren. Tegelijkertijd
stijgt de verontrustende
berichtgeving waardoor de
spanning stijgt. Het is belangrijk
om de spanning binnen het
werkbare bereik te houden zodat
we ons verder kunnen aanpassen.
Ook de bedrijfscultuur dient
behouden te blijven. Hiervoor zijn
nieuwe werkvormen nodig.

WHITEPAPER:
Hoe behoud je de
bedrijfscultuur?

De spanning stijgt, net als de
vermoeidheid. De nieuwe
werkvormen laten niet toe om
evenlang en even intens
productief te zijn. Irritaties en
frustraties komen naar boven en
kleine onenigheden dreigen
uitvergroot te raken. In deze fase is
het erg belangrijk om de
rolonduidelijkheid weg te werken,
de targets aan te passen en
transparant te blijven
communiceren. Het is hier ook
belangrijk om alarmsignalen in het
vizier te houden om medewerkers
die het erg moeilijk beginnen te
krijgen, tijdig te identificeren.
Gebruik hiervoor de APGAR-score.
(zie verder)

WHITEPAPER:
Op naar de volgende
fase! Be prepared.

WHITEPAPER:
Sterker met Corona!

FASE

INGRIJPEN

Wat gebeurt er? Wat is
belangrijk?

In deze fase komen angst, onrust
en onzekerheid in het vizier. Niet
iedereen kan zich even vlot
aanpassen. In deze fase wordt het
duidelijk dat sommigen het
moeilijk krijgen en extra
ondersteuning nodig hebben. In
deze fase is het extreem belangrijk
dat interventies, die helpen om ons
onwelbevinden hanteerbaar te
houden, op grote schaal worden
ingezet. Dat verschilt al
naargelang de problematiek.

Waar vind
ik meer
informatie? Klik
op het icoontje.

Binnenkort lanceren
we enkele gratis
webinars.
Bovendien is er elke
dinsdagochtend
om 8u een
live Q&A sessie
met Elke Van Hoof.
Meer informatie: zie
verder.

Ben je al lid van OCHO? Dan word je
automatisch op de hoogte gehouden via
e-mail. Nog geen lid? Schrijf je dan snel in.

Houd zeker onze LinkedIn pagina in de
gaten!

DE APGAR SCORE.
HOE ZIT DAT NU
WEERAL?
De Apgar-score is een cijfer van één tot vijf dat in de neonatologie gebruikt wordt
om de gezondheid van pasgeboren baby’s te beoordelen.
Apgar staat voor appearance, pulse, grimace, activity en respiration.
In het kader van stress kun je ook een alternatieve Apgar-test gebruiken om na te
gaan of er sprake is van toxische stress.
Aan de hand van de volgende vragenlijst kun je de vinger aan de pols houden.
Wanneer meer dan twee van de volgende vijf domeinen plots veranderen, is het tijd
om actie te ondernemen.
Slaapschuld. Als je lange tijd niets meer hebt gegeten, krijg je zin om te
eten. Hetzelfde geldt voor slaap. Als je lang wakker bent, krijg je de
Appearance (voorkomen): gewicht, slaappatroon, (genees)middelenmisbruik,...
behoefte om te slapen.
Performance (presteren): over- of onderpresteren
Growth tension (groeispanning): het kunnen en willen opnemen van nieuwe
dingen
Affect control (affectcontrole): beheersen van emoties en frustratie
Relationships (relaties): verandering in sociale interactie
Let op: deze test heeft geen enkele diagnostische waarde. Het is alleen een
hulpmiddel om de druppel die de emmer doet overlopen tijdig te herkennen.

De regel is dat wanneer 2 of meer van de 5 categorieën
abrupt veranderen, we onmiddellijk dienen te denken
aan toxische stress. Dan is het belangrijk dat opvang
geregeld wordt. Gebruik hiervoor de reeds opgezette
trajecten van voor de Corona-crisis.

WE LATEN
JE NIET
LOS.

We passen wel onze werking
aan omdat van hieruit een
aanpak op maat nodig zal zijn.
Hoe pakken we dit aan?

LIVE Q&A met Elke Van Hoof
Elke dinsdagochtend om 8u zal ik beschikbaar zijn om samen te kijken
naar oplossingen voor de uitdagingen waar je die week voor staat.
Iedereen is welkom. Alles is bespreekbaar. We laden de opname van
de Q&A-sessies nadien op in de OCHO Library. OCHO leden die een
formule OCHO Academy, OCHO Academy Xtra of OCHO Academy
Xclusive hebben, hebben de opnames steeds ter beschikking. De Q&A
sessies zijn in het Engels.
Webinarreeks “When your team becomes remote. TIps to guide
them.” met Katrien Voorspoels
Tijdens deze live webinarreeks van 2 sessies wordt aandacht gegeven
aan de beginselen van leidinggeven op afstand. We kijken natuurlijk
ook naar de nieuwe voorwaarden die verschijnen onder de Coronapandemie. Iedereen is welkom. De opname van de live-sessies wordt
nadien per e-mail ter beschikking gesteld aan de leden van OCHO
Academy Xtra en OCHO Academy Xclusive. Op die manier kunnen ze
gedeeld worden met je managers. Deze webinars gaan door in het
Engels.
Training “Omgaan met angst en onzekerheid voor medewerkers”
Voor de leden van OCHO Academy Xtra en OCHO Academy
Xclusive, voorzien we een training voor je medewerkers om beter om
te gaan met angst en onzekerheid. We stellen de opname eveneens
ter beschikking voor uitrol binnen je organisatie. Meer info volgt nog.

AGENDA

(onder voorbehoud van wijzigingen)

DATUM

vrij 27/3
8u

WEBINAR
(gratis)
duurtijd: +/- 45 min

WHEN YOUR TEAM
BECOMES REMOTE. Tips to
guide them. Part 1

di 31/3
8u

LIVE Q&A SESSIE
met Elke Van Hoof

woe 1/4
8u

WHEN YOUR TEAM
BECOMES REMOTE. Tips to
guide them. Part 2

di 7/4
8u

LIVE Q&A SESSIE
met Elke Van Hoof

Hoe kan ik
deelnemen?

Klik op de link
en schrijf je in.

Klik op de link
en schrijf je in.

Klik op de link
en schrijf je in.

Klik op de link
en schrijf je in.

VOORDELEN VOOR OCHO LEDEN
OCHO COMMUNITY LIGHT: GRATIS
Voordelen
Je hebt gratis toegang tot de online training "Het 7Stappenplan"
Je ontvangt onze nieuwsbrieven, vlogs,... en blijft op
de hoogte van al onze acties.

Extraatjes
Je ontvangt via e-mail de links
naar al onze gratis webinars in
het kader van de Corona-crisis.

OCHO ACADEMY: € 600 / JAAR
Voordelen

Extraatjes

De voordelen van OCHO Community Light +
De voordelen van OCHO
Je hebt toegang tot 3 online trainings (Stresscrafting,
Community Light +
Slaapschuld.
Als
je lange tijd
niets meer hebt gegeten,
krijg
jewebinars
zin om teworden
Insourcing
& De Chief
Happiness
Officer)
De live
Q&A
eten.
Hetzelfde
voor
slaap.
Als je een
lang wakkeropgeladen
bent, krijginjedede
Je hebt
toegang
tot degeldt
online
OCHO
LIBRARY,
OCHO Library.
opslagplaats
van
al te
ons
materiaal (video's, keynotes,
Je kan deze op eender welke
behoefte
om
slapen.
oefeningen, downloads, checklists, tips,... dat je mag
moment consulteren.
inzetten in je strategisch welzijnsbeleid.

OCHO ACADEMY XTRA: € 1.020 / JAAR
Voordelen
De voordelen van OCHO Academy +
3 ontbijtsessies, 3 webinars & 1 congrestival

Extraatjes
De voordelen van OCHO Academy +
Je ontvangt de opname van de
webinars "Leiding geven op afstand"
en "Omgaan met angst en
onzekerheid voor medewerkers". Je
mag deze inzetten binnen je bedrijf.

OCHO ACADEMY XCLUSIVE: € 1.200 / JAAR
Voordelen
De voordelen van OCHO Academy XTRA +
2 avondsessies

Extraatjes
De voordelen van OCHO
Academy Xtra +
Meer info volgt.

ONDERSTEUNING
NODIG?
Wat kunnen we betekenen?
Ondersteuning voor je medewerkers (online)
Behandelen van toxische stress en angst (online) via een wetenschappelijk
onderbouwde interventie
Webinars rond welzijn op het werk (o.a. omgaan met angst en onzekerheid,
ondersteuning voor mantelzorgers, opvangen van toxische stress,…)
Online Training Sterker Met Stress, een volwaardig coaching programma
Strategisch advies

CONTACTEER ONS

TEL: 016/20.23.27
E-MAIL: info@huisvoorveerkracht.be

OVER ELKE VAN HOOF,
HUIS VOOR VEERKRACHT
& OCHO
Prof. dr. Elke Van Hoof is zaakvoerder van Huis voor Veerkracht, een Living Lab voor
meer veerkracht op de werkvloer, en daarbuiten.
Daarnaast is ze de drijvende kracht achter OCHO (Organisation for Chief Happiness
Officers), een netwerk voor iedereen die zich wil inzetten voor meer welzijn op de
werkvloer. OCHO is dè referentie voor alle Chief Happiness Officers om deze missie
hoger en beter op de agenda te zetten.
Meer informatie kan je vinden op www.huisvoorveerkracht.be en
www.ochocommunity.com.

