
OMGAAN MET ANGST 
DOOR CORONA IN JE ORGANISATIE
Angst om als zorgverlener zelf ziek te worden, om als vrijwilliger of mantelzorger 
iemand anders ziek te maken of om als lid van een organisatie terug deel te nemen 
aan activiteiten… Hoe kan je binnen jouw organisatie omgaan met deze angsten?

ENKELE TIPS   
OM MET ANGSTIGE PERSONEN IN GESPREK TE GAAN: 
• Eerst en vooral, zorg goed voor jezelf. Jezelf goed voelen is een voorwaarde om 

open te kunnen communiceren.

• Stem je spreekvolume en lichaamstaal af op de persoon waarmee je in gesprek 
gaat. 

• Luister naar de persoon die angstig is. Laat mensen “op verhaal komen”.

• Communiceer Open, Eerlijk, Neutraal en “laat Oordelen, Meningen, Adviezen thuis”. 
Indien je toch tips wilt meegeven, wacht dan het juiste moment af en vraag of de 
persoon hiervoor openstaat.



• Benoem het gedrag van de persoon waarmee je praat: beschrijf de buitenkant  
“ik zie dat je …“ en bevraag de binnenkant “voel je je …”. 

• Vraag wat de persoon nodig heeft om zich veilig te voelen bv. een lokaal dat goed 
verlucht kan worden, afstand, alcoholgel, ...

• Probeer in een gesprek te komen tot “wat nog wel kan” en te bevragen wat de 
persoon zelf denkt nodig te hebben.

• Zoek waar de motivatie ligt om terug naar activiteiten te gaan. Wat is de 
onderliggende behoefte, wat willen mensen en wat kan er binnen de grenzen van 
wat nog mag?

• Tijdens het gesprek is het belangrijk te luisteren, samen te vatten en door te vragen 
naar “de angst”: wat speelt er precies, wat zit er “achter de angst”?

Nadat je uitgebreid hebt geluisterd, kan je volgende vragen stellen:

• Wat zou je zelf kunnen ondernemen om de situatie te veranderen? 

• Wat zou je beste vriend zeggen als we deze erbij halen?

• Welke situatie houd je in stand en wat levert jou dit op? 

• Wat is de kleinst mogelijke stap die je kan zetten richting jouw angst?

• Hoe zou je jezelf belonen als je iets waar je angstig voor was toch hebt gedaan?  

Meer informatie om voor jezelf en collega’s te zorgen,  
kan je terugvinden via de volgende link:  
www.zorgenvoormorgen.be/zorgen-voor-zorg-en-welzijnswerkers

Wil je zelf een vorming geven rond het verminderen van angst? Vraag het 
filmpje dat psychotherapeute Katrin Derboven maakte voor vzw Eerstelijnszone 
Pallieterland aan via info@elzpallieterland.be. Ook deze folder kan je via dit 
mailadres aanvragen.

De folder kwam tot stand dankzij de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, 
dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. 
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