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• We beginnen om 16u00. Welkom alvast!
• Mute / Unmute: zet je zelf op mute (“stil”) om interferentie te vermijden. 
• Start Video / Stop Video: zet je webcam af omwille van Internet 

bandbreedte. 
• Chat: dit is de manier om te communiceren tijdens het plenaire deel. Je 

kan een bericht sturen naar iedereen of naar specifieke mensen.
• Technische hulp: stuur een chat bericht naar “Bert Verdonck (co-host)” of 

een WhatsApp bericht naar 0476 83 83 33.
• Praktisch: neem pen en papier voor nota’s en oefeningen.

Spelregels
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Coronacrisis: 
Behoud / Verhoog de Vibe van je Team

Jan Vermeiren
Founder the Compassionate Leader
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Introductie

Tia Meyvis

Voorzitster van de jongeren commissie van Young FORWARD
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• Netwerken in groepjes (breakout rooms)
• 3 grootste over het hoofd geziene dynamieken die impact hebben op 

individuen en teams
• 5 tips om de vibe van je team te verhogen
• Q&A

Agenda
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• Groepjes van 3 of 4 personen -> breakout rooms. 
• Melding -> accepteer -> in breakout room (uit main

room)
• In breakout room:

• Per persoon: 2 minuten voorstelling + vragen van 
anderen

• Zet microfoon en webcam aan
• Deel: je naam, functie, bedrijf, hobby en wat je op 

dit moment het meest bezighoudt.
• Bovenaan: resterende tijd –> melding wanneer 

tijd op is -> automatisch terug in main room 
• Hulp nodig? -> “Ask for help” button.

Netwerken in groepjes (breakout rooms)



3 grootste over het hoofd geziene dynamieken 
die impact hebben op individuen en teams
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Vier Vibes

Negatieve Vibe

Neutrale Vibe

Positieve Vibe

Inspirerende Vibe

Early ∣ Mid   ∣ Late

Early Late

Early Late

Early Late

∣ Mid   ∣

∣ Mid   ∣

∣ Mid   ∣
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• Neem pen en papier
• Er komen zodadelijk 10 stellingen.
• Je schat in wat jouw team gemiddeld op deze stelling zou

antwoorden.
• Scoor deze van 0 tot 10 waarbij

• 0 helemaal oneens is
• 10 helemaal eens

DIY Vibe Assessment: Instructies
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1. Er is ruimte voor mijn ideeën en suggesties.

2. Ik heb het gevoel dat ik erbij hoor en helemaal word aanvaard.

3. Ik voel me zeker over mijn professionele toekomst.

4. Wanneer ik om hulp vraag, dan helpen collega’s of andere
medewerkers me met plezier.

5. Mijn vaardigheden en talenten worden gewaardeerd en ingezet.

DIY Vibe Assessment deel 1
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6. Ik word door mijn manager en collega’s gestimuleerd om de beste
versie van mezelf te worden.

7. De doelen van het team zijn duidelijk en het is ook duidelijk voor
mij hoe ik eraan kan bijdragen om deze te halen.

8. Het is gemakkelijk voor mij om spanningen te benoemen en deze
op een constructieve manier op te lossen.

9. Ik durf me kwetsbaar op te stellen.

10. Ik kan openlijk spreken over de fouten die ik heb gemaakt en over 
mijn blinde vlekken, schaduwkanten en zwakheden.

DIY Vibe Assessment deel 2
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• Tel nu alle getallen op zodat je een score op 100 krijgt.
• Vibes

• Negatieve vibe: lager dan 36
• Neutrale vibe: tussen 36 en 65
• Positieve vibe: tussen 66 en 85
• Inspirerende vibe: hoger dan 85

DIY Vibe Assessment: Score
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Vier Vibes

Veilig-
heid

Ondersteund Voelen

Negatieve Vibe

Neutrale Vibe

Positieve Vibe

Inspirerende Vibe

Early ∣ Mid   ∣ Late

Early Late

Early Late

Early Late

∣ Mid   ∣

∣ Mid   ∣

∣ Mid   ∣
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1. Niet weten hoe spanningen te transformeren

2. De verbindingscyclus niet kennen

Hindernissen voor het stijgen van de vibe
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1. Praktische / Proces Spanning

2. Persoonlijke Spanning

3. Interpersoonlijke Spanning

Drie Soorten Spanningen
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1. Spanningen voelen niet fijn -> negeren

2. Alle spanning wordt als een praktische spanning gezien

3. Spanningen worden vaak kluwens -> werkt vertragend
en vibe verlagend

Problemen met spanningen
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Voorbeeld van kluwen van spanningen

Praktische
spanning

Persoonlijke
spanning

Interpersoonlijke spanning
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Verbindingscyclus
Hechten
(Attach)

Verbinden
(Bond)

Scheiden
(Separate)

Rouwen
(Grief)

Van George Kohlrieser, Susan Goldsworthy and Duncan Coombe



5 Tips om de Vibe te
Behouden of Verhogen
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Tip 1: Spanningen transformeren via het D.U.E.T. Proces

1. Detect and face the tension

2. Understand and solve the tension

3. Embrace and transform the root of the tension

4. Take action

Interpersonal tension Practical tension Personal tension
Compassion Technique Compassionate

Problem Solving ABC of Destressing

Compassion Quadrants

Compassionate 
Communication

Inner Balance Technique

Self CareApply the Proposal

Compassionate
Problem Solving
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Van de Negatieve naar de Neutrale Vibe
1. Detect and face the tension

2. Understand and solve the tension

3. Embrace and transform the root of the tension

4. Take action

Interpersonal tension Practical tension Personal tension
Compassion Technique Compassionate

Problem Solving ABC of Destressing

Compassion Quadrants

Compassionate 
Communication

Inner Balance Technique

Self CareApply the Proposal

Compassionate
Problem Solving
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Van de Neutrale naar de Positieve Vibe
1. Detect and face the tension

2. Understand and solve the tension

3. Embrace and transform the root of the tension

4. Take action

Interpersonal tension Practical tension Personal tension
Compassion Technique Compassionate

Problem Solving ABC of Destressing

Compassion Quadrants

Compassionate 
Communication

Inner Balance Technique

Self CareApply the Proposal

Compassionate
Problem Solving
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Van de Positieve naar de Inspirerende Vibe
1. Detect and face the tension

2. Understand and solve the tension

3. Embrace and transform the root of the tension

4. Take action

Interpersonal tension Practical tension Personal tension
Compassion Technique Compassionate

Problem Solving ABC of Destressing

Compassion Quadrants

Compassionate 
Communication

Inner Balance Technique

Self CareApply the Proposal

Compassionate
Problem Solving
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“Het vermogen om jezelf, individuen, teams en organisaties

op een veilige en stimulerende manier

naar een hoger niveau van performantie en welzijn te brengen

wanneer spanningen zich voordoen.”

Tip 2: Compassionate Leadership
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• Of: er voor zorgen dat er meer spanningen worden opgelost dan worden
gecreëerd.

• Voor sommige mensen is dit vermogen hoog, voor anderen laag. Maar 
het kan ontwikkeld worden!

• De vibe van de leider heeft een grote impact op de vibe van het team of 
de organisatie.

• Tip: rekening houden met stellingen van DIY Vibe Assessment.

• Doe dit Vibe Assessment ook eens voor jezelf! 

Compassionate Leadership
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• Begin van meeting: rondje doen
• Check de gemoedstoestand
• Geen reacties er op (vermijd willen “fixen” of iemand als

slachtoffer te zien)
• Als je merkt dat er iets speelt dat (het resultaat van) de 

meeting blokkeert, stel dan de vraag aan de 
desbetreffende persoon: “Wat heb je nodig?”

Tip 3: Gebruik Check Ins
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• We connecteren als mens (niet als human “resource”)
• Meer begrip voor elkaar
• Door te delen,

• Lost een negatief gevoel voor een deel al op
• Inspireert een positief gevoel anderen

• Het verdunt de laag van persoonlijke (en soms interpersoonlijke) 
spanning die in de weg zit om praktische spanningen op te
lossen

• Het helpt om door de rouwfase te komen

Tip 3: Voordelen Check Ins
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• Regels en kaders zijn nodig
• Duidelijkheid
• Geeft speelveld van autonomie aan

• Regels en kaders worden vaak éénzijdig opgelegd
• Mits goede uitleg over waarom, worden die aanvaard

• Afspraken: instemming van beide partijen
• Een afspraak bestaat enkel als iemand anders inspraak heeft gehad, 

anders is het een regel
• Mensen schikken zich al dan niet naar regels …
• en worden gemotiveerd door afspraken

Tip 4: Regels versus Afspraken



28

• Informele momenten
• Gewoon praten
• Samen online een ontspannend filmpje bekijken
• Samen online game spelen
• Samen online iets leren
• Check op individuele basis de interesse en behoefte
• Gebruik de juiste tools hiervoor

Tip 5: Organiseer verbindingsmomenten
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• 3 grootste over het hoofd geziene dynamieken die impact hebben op 
individuen en teams

• Vibes
• Spanningen
• Verbindingscyclus

• 5 tips om de vibe van je team te verhogen
• D.U.E.T. proces: technieken om spanningen op te lossen
• Compassionate Leadership
• Check ins
• Regels versus afspraken
• Verbindingsmomenten

Recap
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• Je kan het boek afhalen op het 
FORWARD secretariaat (datum wordt
nog meegedeeld).

• Ondertussen ontvang je al het e-book 
via e-mail.

Boek en e-book
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• DIY Vibe Assessment.
• Slides.
• Opname van deze sessie.
• Lijst met tools.

• Indien je dit wenst, stuur een e-mail naar: 
connect@thecompassionateleader.org

Extra
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Contact

connect@thecompassionateleader.org
+32 (0) 3 337 40 60
www.thecompassionateleader.org

Jan Vermeiren


