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PROGRAMMA

 Wat is veerkracht? 

 A-B-C-D kompas voor veerkracht

In moeilijke periodes ontdekken we vaak 
sterktes die onder gunstige omstandigheden 
onopgemerkt zouden zijn gebleven. 

Horatius 65 - 8 VC



VEERKRACHT

Veerkracht is de kunst om 
• mee te deinen op de golven van verandering,  
• tegenslagen te boven te komen en  
• van die ervaringen te leren.

VEERKRACHT IN VERSCHILLENDE DISCIPLINES

 Techniek: elasticiteit 

  
Ecologie: mate waarin een ecosysteem met 

verandering om kan zonder in elkaar te 
stuiken. 

  
Menswetenschappen: mogelijkheid van 

menselijke systemen om een crisis te boven 
te komen en zelfs aan te wenden als 

groeikans.

ABCD KOMPAS 
VOOR 
VEERKRACHT

Accepteren
Aanvaarden wat gebeurt. 

Aanpassen waar nodig en  
Anticiperen op wat komen gaat.

Betekenis geven
Stilstaan bij wat Belangrijk is en  

hoe we Betekenis kunnen 
verlenen aan wat er gebeurt.

Connectie maken 
Verbinden met de mensen 
rondom ons. Durven steunen 
op anderen én steun verlenen 
aan anderen. 
Verbinden met een hoger doel.

Doen
In de doe-modus blijven door 

kleine stappen te zetten en bij te 
sturen op basis van 

voortschrijdend inzicht.



Accepteren

• Als je terugkijkt op deze corona crisis en de effecten dat dit had op jou, 
je gezin, familie, werk en leven… Wat waren dan de voornaamste 
uitdagingen voor jou?  

• Hoe ben jij erin geslaagd om daarmee om je daaraan aan te passen? 
Wat heeft daarbij geholpen? 

• Waar hebben de studenten zich aan moeten passen? 

• Hoe heb je ze veerkrachtig zien omgaan met deze situatie? 

• Welke sterktes heb je bij hen ontdekt?

Betekenis geven

• Wat heb je geleerd van het afgelopen jaar over wat echt belangrijk voor je is? 

• Wat heb je geleerd dat er belangrijk is voor onze studenten? 

• Waar wil je in de toekomst meer belang aan hechten? 

• Wat neem je je concreet voor? 

• Een crisis houdt ook altijd een kans in voor verandering…  
Welke goede dingen zijn er tijdens dit ongewilde sociale  
experiment naar boven gekomen die je zou willen koesteren?

Connectie maken

• Welke samenwerking heeft echt veel betekend voor jou? Op welke manier? 

• Hoe vraag je hulp aan anderen? 

• Hoe slaag je erin om connectie te blijven houden met de studenten? 

• Wat helpt om hen gemakkelijk naar jou, elkaar en of anderen te  
laten stappen voor extra ondersteuning? 

• Waar doe jij het voor? Waar komt jou engagement vandaan? 

• Wat zijn de drijfveren van de studenten om in  
het onderwijs te stappen?



Doen

• Welke dagelijkse gewoontes helpen je om op je best te blijven? 
Wat nog?  

• Wat zijn kleine zaken die je vanaf morgen al kan doen om je eigen 
veerkracht nog te versterken?  

• Wat wil je zeker met de studenten blijven doen dan helpt om hun 
veerkracht verder te versterken?
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Accepteren
Waar moet jij je aan aanpassen?

Hoe lukt jou dat?
Hoe is je dat in het verleden al 

eens gelukt?

Betekenis geven
Wat is er belangrijk voor jou?
Hoe wil je hierop terugkijken?

Wat leer je hieruit?

Connectie maken 
Op wie kan je steunen?
Wat wil je hen vragen?
Wie kan jij zelf helpen?
Waarom doe je het?

Doen
Wat zijn goede dagelijkse 

gewoontes om te onderhouden?
Wat kan je doen als het eens 

lastig wordt? 

VEERKRACHTIGE UITSPRAKEN

• Life is one damn thing after another … but also one solution after another. 

• In moeilijke omstandigheden ontdekken we vaak sterktes die onder gunstiger omstandigheden onopgemerkt 
hadden gebleven. 

• Veerkracht is de kunst om mee te deinen op de golven van verandering, tegenslagen te boven te komen en van 
die ervaringen te leren. 

• Als je mist, mis dan ook de les niet. Dalaï Lama 

• Het grootste goed dat je voor anderen kunt doen, is niet alleen het delen van je eigen rijkdom, maar hen hun 
eigen rijkdom laten ontdekken. Benjamin Disraeli 

• Onze grootste glorie bestaat er niet in om nooit te falen, maar wel om telkens weer rechtop te staan. 

• Behandel mensen zoals ze zijn en ze zullen zo blijven. Behandel ze zoals je zou willen dat ze zijn en ze zullen zo 
worden. Goethe 

• Een reis van 1000 mijlen begint met een eerste stap. Lao Tse 

• Problemen zijn oplossingen in werkkledij. Henry J. Kaiser 

• Hij die een reden heeft om voor te leven, kan haast met elke situatie om. Friedrich Nietzsche



ABCD VOOR VEERKRACHT

 Werd ontwikkeld door Ilfaro BV. 

 Bedankt om te refereren naar ons wanneer je dit model gebruikt in vormingen. 

 Meer info: 

 www.ilfaro.be 

 anton.Stellamans@ilfaro.be 


