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Inleiding 

Quarantainemaatregelen dwingen velen van ons om van thuis uit te werken. Dit vraagt aanpassingen aan 

onze leefgewoontes. 

Het doel van deze fiche is om u enkele maatregelen en aandachtspunten mee te geven die u kunnen helpen 

om deze periode op een serene manier door te komen en uw werk zo goed mogelijk te organiseren.  

Dit document is vooral bedoeld voor werknemers die hun werk thuis moeten doen en bestaat uit 

verschillende praktische fiches. 

Dit document is ook bedoeld voor de CO's en de hiërarchische lijn. Een specifieke fiche is bestemd voor 

hen.  

  

 

Werken in tijden van quarantaine 
Psychosociale maatregelen 

 



DG H&WB – IDPBW (DPBW PsySoc)  26 maart 2020 

 

 

 

Werken in tijden van quarantaine – Psychosociale maatregelen  2  

 

Wanneer kan je met ons contact opnemen? 

Heb je een probleem/heb je een vraag die verband houdt met jouw werk? Neem eerst contact op met jouw 

verantwoordelijke. Als hij geen antwoord of oplossing heeft, kan je contact opnemen met ons voor: 

 

 Moeilijkheden/vragen in verband met werkvoorwaarden 
Vb. afspraken telewerk; wie blijft er in kazernes werken en onder welke voorwaarden, enz.  

 

 Moeilijkheden/vragen in verband met de inhoud van het werk 
Vb. Gaat jouw werk gepaard met risico's voor jouw gezondheid? Zijn de prioriteiten van jouw taken 

duidelijk? 

 

 Moeilijkheden/vragen in verband met werkomstandigheden 
Vb. Heb je de nodige middelen om jouw werk van thuis uit te doen? Beschik je over goede 

werkomstandigheden thuis? Als je in een kazerne werkt, heb je dan de nodige beschermingsmiddelen 

voor jouw werk? 

 

 Moeilijkheden/vragen in verband met arbeidsrelaties 
Vb: Slaag je erin om de nodige contacten te houden met collega's of hiërarchie wanneer je werkt van 

thuis uit? Heb je interpersoonlijke problemen met collega's of leden van jouw hiërarchie? 

 

 Moeilijkheden/vragen in verband met arbeidsorganisatie 
Vb. Zijn de instructies van Defensie voldoende duidelijk? Hebben de berichten van Defensie in het 

kader van Covid-19 een negatieve invloed op jouw werk? 
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Hoe neem je contact op met ons ? 
 

Antenne PsySoc E-mail Diensthoofd 
E-mail Chef de service 

Tf N°s 

Permanence prévention 
psychosociale 

Psychosociale preventie 
permanentie 

09 hr/u - 17 hr/u  

/ NL 0800/96.459 

FR 0800/92.919 
 

Antenne PsySoc Oostende Astrid.Dewilde@mil.be 
  
  

Kapt A. DEWILDE 02/443.03.11 

Kapt N. CLAEYS 02/443.10.41 

AdjtChef J. FIERS 02/443.09.97 
 

Antenne PsySoc Leopoldsburg Lies.Wilmaerts@mil.be Kapt L. WILMAERTS 02/442.51.09 

Kapt G. GILON 02/442.46.42 

AdjtChef D. VAN BAELEN 02/442.39.98 

Adjt E. WECKX 02/442.45.32 
 

Antenne PsySoc Brussel Marie-
Digna.Wijndaele@mil.be 

Cdt MD. WIJNDAELE 02/441.69.76 

AdjtChef S. DILLEENS 02/441.83.73 

AdjtChef D. DE BOECK 02/441.70.00 

1CplChef D. MARTIN 02/441.73.96 
 

Antenne PsySoc Marche-En-
Famenne 

Nicolas.Gillis@mil.be Cdt N. GILLIS 02/442.33.28 

Cdt D. THYS 02/442.30.02 

Adjt M.LUCAS 02/442.29.88 
 

Antenne PsySoc Florennes Thierry.Rucquoy@mil.be Cdt T. RUCQUOY 02/442.64.64 

Adjt O. DELOYER 02/442.62.33 
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Fiche 1 – Mijn gezondheid 
 

Rustig werken thuis begint met het zorgen voor jezelf. Hier zijn enkele eenvoudige tips die je kunnen helpen 

om een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid te behouden. 

 Slaap 
 -  Rustig en fit blijven gedurende de dag vraagt voldoende slaap. Voor veel mensen zal het wegvallen 

van de verplaatsingen naar de werkplek heel wat tijd besparen. 

 -  Als jouw slaappatroon niet te veel verandert, wordt het nadien gemakkelijker om terug te keren naar 

het "normale" werkritme. 

 -  Een paar tips vóór het slapengaan: 

   Vermijd intense, fysieke activiteit 

   Stop schermactiviteiten 1 uur voor bedtijd 

   Vermijd roken 

   Vermijd opwindende / energiedrankjes 6 uur voor het slapen gaan (cafeïne, guarana) 

   ‘s Avonds: geef voorkeur aan lichte maaltijden, rijk aan groenten en zetmeel, kruidenthee. 

   behoud een avondroutine: tandenpoetsen, lezen, enz. 

 

 Dranken 

 - Vermijd slechte werkgewoontes zoals het drinken van koffie om het uur. 

 -  Geef de voorkeur aan gezonde dranken (Pers bijvoorbeeld een verse sinaasappelsap). 

 -  Zorg ervoor dat alcoholische dranken beperkt blijven (bijvoorbeeld door uw voorraad te beperken). 

 

 Voeding 
 - Je beweegt minder. Gebruik lichte maaltijden 

 

 Beweging 
 - Neem minstens een half uur frisse lucht per dag. 

 -  Blijf fit en beweeg (Vb. video's op het internet geven oefeningen die geen apparatuur of ruimte 

vragen) 

 

 Een gezonde geest in een gezond lichaam 

 - fit blijven, ja maar niet overdrijven !  

  Zie ook fiche 3 – Het moreel hoog houdenl  
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Fiche 2 – Werken in de nabijheid van mijn familie 
 

Thuiswerken, omringd door kinderen en een echtgeno(o)t(e) die zich in eenzelfde situatie bevinden, vraagt 

een degelijke (re)organisatie. Hier zijn een paar eenvoudige tips die je kan nemen om ervoor te zorgen dat 

je gerust kan werken. 

 

 Het opstellen van regels om samen te leven 
 - Leg aan de kinderen uit dat je tijden hebt waarop je moet werken en dat je niet gestoord kan worden. 

 -  Leg uit dat ze niet op vakantie zijn, dat de school niet stopt en dat je op hun medewerking rekent. 

 -  Maak een schema met jouw werktijden, maar ook die van jouw kinderen en echtgeno(o)t(e). 

 -  Stel regels op voor jouw kinderen (en voor u) om op te staan en naar bed te gaan. 

 

 De werkplek installeren 
 - Gebruik een vaste en geschikte ruimte als werkplek. Dit maakt het duidelijker voor de kinderen. 

 -  Gebruik een bordje "niet storen" dat je zichtbaar bij jouw werkplek plaatst. 

 -  Kies een werkplek waar andere familieleden niet regelmatig moeten passeren of zijn.  

 -  Controleer de kwaliteit van de internetverbinding. 

 -  Vermijd afleiding (muziek, Skype-vergaderingen van anderen, direct zicht op de tuin, enz.) 

 

 Structureren van de werkdag 
 - De kinderen weten dat je er bent en zullen af en toe jouw hulp vragen. Werk in blokken van 1 à 2 

uur. 

 -  Neem regelmatig pauzes voor jezelf, maar ook om even samen met familie te zijn. 

 -  Reserveer de werkuren via Skype. Dit vergemakkelijkt het beschikbaar zijn voor het gezin. 

 -  Gebruik tools zoals OneNote om samen te werken met collega's. 

 -  Werk met korte- en middellange-termijn doelstellingen. 

 

 Beheer uw dagelijkse werkuren 
 - Zorg voor normale werkuren. Vermijd ‘s avonds laat te werken. 

 -  Gebruik het weekend om te ontspannen (met het gezin). 

 

 Structureer de dag van de kinderen 

 - Plan werk voor school en wissel af met speelactiviteiten (geef bijvoorbeeld "opdrachten" zoals het 

bouwen van een huis met blokken, etc.). 

 -  Voorzie een afgebakende ruimte voor schoolwerk, werk met blokken van maximaal 50 minuten en 

las pauzes in. 

 -  Volg de instructies en aanbevelingen van de school. 

 -  Wanneer je het schoolwerk moet voorbereiden, blijf dan bij de onderwerpen die jouw kind heeft 

geleerd (het is niet aangeraden om "leerkracht » te spelen).  

 

 Het plannen van (originele) activiteiten met de kinderen 
 - De buitenschoolse activiteiten van je kinderen staan stil. Plan samen activiteiten volgens hun 

interesses (knutselen, voetbal in de tuin, enz.). 

 -  Daag uw kinderen uit (bijvoorbeeld het voorbereiden van een show op het einde van de week, een 

miniconcert voor wie muziek speelt, een kookwedstrijd, enz.) 

 -  Ideaal moment om gezelschapsspelletjes uit te halen. 
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Fiche 3 – het moreel hoog houden 
 

Een quarantaine is een moeilijke tijd voor iedereen. Permanent aandacht geven aan het Coronavirus kan 

ons depressief maken. Hier wat tips om de geest sterk te houden. 

 

 Dedramatiseren 
 - Leg de situatie uit aan uw kinderen. Hen uitleggen "waarom" zal u helpen om beter met de 

quarantaine om te gaan. 

 -  Zoek naar alternatieven en mogelijkheden (aanhalen familiebanden, wegvallen files, late treinen, 

etc.). 

 -  Humor is belangrijk. Op sociale netwerken worden heel wat grapjes gemaakt over Covid-19. Lach 

ermee, samen met familie en kinderen.  

 

 Blijf geïnformeerd  
 - Haal informatie uit betrouwbare bronnen (bijvoorbeeld het journaal). 

 -  Probeer niet permanent op de hoogte te blijven.  

 -  Pas ook op voor fake-news. 

 

 Blijf (veilig !) contacten behouden 
 - Blijf in contact met collega's en chefs. 

 -   Neem af en toe contact op met familie en vrienden. Gebruik toepassingen als Skype die het contact 

menselijker maken. 

 -  Maak een Facebook of WhatsApp groep aan (waar je kunt chatten alsof je gasten hebt, 

kookmomenten voor groepen organiseert, etc.). 

 -  Waarom jouw TV-scherm niet gebruiken voor videofooncontacten ? 

 -  Verspreid menselijk contact over de dag. Doe dit niet enkel 's avonds. 

 

 Communiceer op een inventieve manier 
 - Voor de kinderen, bijvoorbeeld, stel voor om knutselwerkjes te maken voor de grootouders. Toon 

deze met behulp van beelden en laat uitleg geven hierover. 

 -  Pak pen en papier en schrijf brieven naar mensen die je graag hebt. Het ontvangen van post, andere 

dan facturen, is altijd leuk.  

 -  Maak een afspraak met vrienden voor een aperitief ‘s avonds (maar iedereen thuis, per Skype). 

 

 Blijf positief bezig 
 - Luister naar vrolijke muziek. 

 -  Haal je favoriete films en boeken boven. 

 -  Bekijk en sorteer uw vakantiefoto's. Dit werkt ontsnappend. 

 -  Een tuin, een terras? Tijd voor lente-onderhoud! Sommige supermarkten verkopen wat je nodig 

hebt. 

 -  Knutselen/Doe-het-zelf is ook een activiteit die de geest ontspant. 
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Fiche 4 – Ik ben aan het stressen. Wat moet ik doen? 
 

Stress is een normale fysiologische reactie op een abnormale situatie. Angst is een reactie op een vage of 

onbekende dreiging. Iedereen kan, op zijn of haar eigen manier, deze toestand van stress of angst (leren) 

beheersen. Naast het advies in de andere fiches zijn hier enkele nuttige oefeningen die helpen met stress 

om te gaan. 

 

 Anti-stress ademhalingsoefeningen 

 

 1.  Adem diep in (tot in de buik in plaats van oppervlakkig) en zeg in jezelf "Adem in". 

 2. Hou je adem even vast voordat je uitademt. 

 3. Adem langzaam en diep uit en zeg in jezelf: "Adem uit". 

 4. Adem terug langzaam in, houd even vast en voel hoe alle delen van je lichaam zich ontspannen. 

 5. Als je uitademt, voel je de spanning en de stress uit je lichaam wegvloeien. Bij elke uitademing voel 

je je steeds meer ontspannen. 

 6. Pauzeer tussen elke ademhaling en vind je eigen ritme. 

 

 Als je wordt afgeleid door gedachten of gevoelens, laat deze gewoon toe en breng je aandacht terug  

op je ademhaling. 

 

 Zodra je deze oefening voldoende onder de knie hebt, kan je overwegen dit dagelijks 5 tot 15 minuten 

in een rustige omgeving te doen. Deze techniek gebruiken in stressvolle situaties zal u helpen om beter 

met stress om te gaan en de spanning voelbaar te verminderen. 

 

 Concentreer je volledig op de uitademing tijdens de oefening. Je moet volledig en diep uitademen 

voordat je weer kunt ademen. 

 

 Bewuste ademhalingsoefening 

 

 Het wordt aangeraden om deze oefening zittend te doen om uw alertheid te vergroten. Als je de 

techniek eenmaal onder de knie hebt, kun je deze later ook gebruiken om beter de slaap te vatten op 

momenten dat je hier moeite mee hebt 

 

 1. Adem diep in en uit. 

 2. Tel elke uitademing, niet hardop maar in stilte. Als je eenmaal de vierde uitademing hebt bereikt, 

begin je weer van voren af aan. 

 

 Als je merkt dat je gedachten afdwalen, je raakt afgeleid, je begint te dagdromen of emoties te voelen, 

concentreer je dan weer op het tellen van je adem. 

 

 Als je de telng verliest, begin dan weer bij 1. 

 

 Doe deze oefening en ga door met tellen voor 10 minuten. Probeer het geleidelijk aan op te voeren tot 

20 minuten. 
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 Alternatieve ademhalingsoefening 

 

 Deze oefening is goed voor de meeste mensen, maar vooral nuttig voor diegenen die veel spanning of 

hoofdpijn ervaren. De eerste oefening bestaat uit 5 cycli, die je vervolgens kunt uitbreiden naar 10 en 

dan 25 cycli. 

 

 1. Zoek een comfortabele zithouding. 

 2. Plaats uw wijsvinger en middelvinger van uw rechterhand in het midden van uw voorhoofd. 

 3. Sluit je rechterneusgat af met je rechterduim. 

 4. Adem langzaam in door je linker neusgat. 

 5. Sluit je linker neusgat met je rechter ringvinger en open tegelijkertijd je rechter neusgat. 

 6. Adem langzaam en zo goed mogelijk uit door je rechterneusgat. 

 7. Houd je linker neusgat dicht, adem in door je rechter neusgat. 

 8. Sluit je rechterneusgat met je rechterduim en open je linkerneusgat. 

 9. Adem uit door je linker neusgat. 

 10. Adem in door je linker neusgat, en start de volgende cyclus. 

 

 Oefening om spanning tegen te gaan 

 

 Overdag kan je verschillende keren een korte pauze nemen. Bijvoorbeeld wanneer je begint te gapen 

of te zuchten. Dit zijn vaak tekenen dat je niet genoeg zuurstof in je systeem krijgt. 

  

 Zuchten en gapen zijn twee manieren om spanning los te laten, dus dit werkt ontspannend. Je kunt zelfs 

proberen te gapen om te ontspannen, maar zorg ervoor dat je rechtop zit als je dat doet. 

 

 Buikademhaling en geleide visualisatie 

 

 1. Plaats je handen zachtjes op de plek boven je buik waar je een holte tussen je ribben voelt. Ga 

comfortabel zitten en begin te ontspannen door enkele minuten diep te ademen. 

 2. Stel je elke keer je inademt, voor dat je energie inademt en dat die inwendig wordt opgeslagen. Stel 

je dan voor dat deze energie bij elke uitademing door alle delen van je lichaam stroomt. 

 3. Doe deze oefening dagelijks gedurende minstens 5 tot 10 minuten. 
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Fiche 5 – Uw team goed beheren 
 

Onze werkgewoonten worden verstoord. Militairen en burgers moeten maximaal thuisblijven. U vraagt 

zich misschien af hoe u, als commandant of leidinggevende, met deze situatie moet omgaan. Hier volgen 

enkele concrete tips om het werk zo efficiënt mogelijk te houden. 

 

 Geruststellen 
 - Uw medewerkers bevinden zich in een ongewone situatie: thuiswerken, ontdekken en gebruiken 

van nieuwe hulpmiddelen, geen gesprekken meer met elkaar kunnen voeren, niet langer hun gewone 

taken kunnen uitvoeren (manoeuvres, oefeningen, training). Het is daarom belangrijk hen gerust te 

stellen. 

 -  Geef eenvoudige, duidelijke en vooral realistische en haalbare richtlijnen (SMART-richtlijnen). 

 -  Denk aan de emotionele kant van je communicatie. Toon begrip voor degenen die meer tijd nodig 

hebben om zich aan te passen. 

 

 Zich houden aan de essentie 
 - De specifieke situatie houdt in dat elke leidinggevende van een team, moet beperken tot die "mission 

essential"-activiteiten. Neem de nodige tijd om de essentie van het bijkomstige te scheiden.  

 - Ook hier, communiceer duidelijk uw verwachtingen en prioriteiten aan uw 

ondergeschikten/collega's. 

 

 Het gebruik van tools voor telewerk – vergaderingen op afstand 
 - Het houden van Skype-bijeenkomsten is mogelijk. Geef de voorkeur aan kleine groepen, bij grotere 

groepen kun je enkel informatie delen. (5-6 personen maximaal). 

 -  Begin met een "check-in" waarbij mensen worden uitgenodigd om hun ervaring te delen. 

 -  Zorg dat je jouw medewerkers kunt zien, horen is vaak niet genoeg. 

 -  Neem de vergadering op. Zo kan u later gestelde vragen beantwoorden waarop u niet onmiddellijk  

een antwoord had. 

 -  Gebruik deze face-to-face contacten om informatie te geven over de situatie (en de evolutie ervan), 

en de genomen beslissingen toe te lichten. 

 -  Nodig de juiste mensen uit. Mogelijks verdeel je je punten over meerdere meetings, afhankelijk van 

wie er aan de meeting moet deelnemen. 

 -  Houd bij wie je na de vergadering nog wil contacteren. Je hoeft je medewerkers niet per se aan te 

pakken in het bijzijn van iedereen. Soms is het beter achteraf opnieuw verbinding te maken. Zeker 

bij gevoelige onderwerpen. 

 -  Stimuleer het gebruik van OneNote voor de info-stroom. 

 -  Het gebruik van Skype voor vergaderingen of afstand veronderstelt ook dat elke deelnemer thuis 

een geschikte werkplek heeft geïnstalleerd. Dit is niet altijd voor iedereen mogelijk. Houd hier 

rekening mee. 

 -  In de ongewone situatie waarin we ons bevinden, moet je enig begrip opbrengen voor een collega 

wiens kind onverwacht langskomt of het gesprek verstoort. 

 

 Blijf in contact 
 - Met je eigen hiërarchie en met je collega's 

 -  Vergeet niet om contact op te nemen met je medewerkers. Het is een manier om hen te waarderen. 

Vergeet zeker niet degenen die alleen thuis zitten of zich in een moeilijke familiale situatie bevinden. 

 -  Vermijd e-mails. Telefoon of videogesprekken zijn veel menselijker. 
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Fiche 6 – Geen taken in telewerk: wat te doen? 
 

Rustig thuis rustig werken begint met het zorgen voor jezelf. Hier zijn enkele eenvoudige tips die je kan 

nemen om een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid te houden. 

 

 Richtlijnen 
 - Zorg ervoor dat u duidelijke instructies van uw leidinggevenden hebt ontvangen.  

 -  Als je geen instructies hebt ontvangen, neem dan contact op met je leidinggevende. Blijf niet zonder 

informatie of taken. 

 

 Blijf fit 
 - Zolang dit is toegestaan, kun je tijd uittrekken om te joggen of buiten te fietsen. 

 -  Het internet biedt tal van handleidingen en video's met fysieke oefeningen om thuis te doen. 

Hiervoor is vaak geen apparatuur nodig en deze oefeningen kunnen alleen of met het gezin in een 

kleine ruimte worden uitgevoerd. 

 

 De J-ICCS 
 - J-ICCS moeten jaarlijks worden uitgevoerd voor alle militairen. Nu beschik je over de tijd om dit 

in orde te brengen. Hier is de lijst met verplichte J-ICCS: 

  1. Eerste hulp 

  2. Brandbestrijding 

  3. Gedrag & Waarden 

  4. Militaire Veiligheid 

  5. Cybersecurity  

 - J-ICCS zijn toegankelijk via het internet of intranet via de volgende link: https://beladl.mil.be 

  Eenmaal op de site klikt u op "Repository". De J-ICCS staan links vermeld. 

 

 Het bepalen van langetermijndoelstellingen 
 - Als je job je niet toelaat om te telewerken tijdens de quarantaine, waarom zou je je dan niet 

concentreren op andere nuttige taken? Het maken van nieuwe affiches voor de keukens, het 

verbeteren of opfrissen van documenten die verwijzen naar het dagelijks leven in de kazerne.  Veel 

dingen kun je proactief doen. 

 -  Maak ook gebruik van deze tijd om projecten op te pakken die wegens tijdgebrek aan de kant zijn 

blijven liggen. 

 

 Bieden van ondersteuning aan de eenheid 
 - Beschik je over vaardigheden die geen deel uitmaken van je huidige baan, kun je deze misschien 

aanbieden ten behoeve van uw eenheid. Bvb. Steun aan S1, S2, S3 of S4 kan meer dan welkom zijn 

en kan vanop afstand worden geleverd. Spreek met uw leidinggevende! 

 -  Waarom geen nuttige training aan je eenheid aanbieden via Skype te volgen of deze voorbereiden 

om te geven eens de ongewone situatie voorbij is? 

 

 Blijf in contact 
 - Het in quarantaine zitten zonder taken mag je er niet van weerhouden om contact te houden met je 

collega's. De groepscohesie kan worden behouden via sociale netwerken. Een Facebook of 

WhatsApp groep voor het peloton, service etc. kan u ook bij elkaar brengen en houden. 

 

 Voel je niet schuldig 

 - De quarantaine en het niet kunnen telewerken is niet uw schuld of die van uw chef. 

 - Dit is ook het moment om uw films, muziek, etc. op orde te zetten. Dit is niet verboden. 

https://beladl.mil.be/

