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Begeleidende Fiche Teamtalk over corona 

1. Hoe sessie Teamtalk over corona inleiden 

Gebruik eventueel onderstaande tekst om een Teamtalk sessie in te leiden bij je team. 

Vandaag hebben we onze eerste Teamtalk sessie.  

 

Via deze sessie wil ik graag te weten komen hoe jullie denken over corona en de maatregelen en 

veranderingen die corona met zich heeft meegebracht op de werkvloer. Hierover houden we dan 

een goed gesprek.  

 

Het is de bedoeling dat ik jullie zoveel mogelijk aan het woord laat. Ik ga aan de hand van de tool 

enkele vragen stellen om het gesprek op gang te brengen en probeer het gesprek in goede banen te 

leiden.  

 

We gebruiken hiervoor een website waarop enkele vragen staan. Er zijn geen juiste of foute 

antwoorden enkel meningen.  

 

Aan de hand van jullie smartphone gaan we in eerste instantie alle vragen anoniem beantwoorden, 

nadien overlopen we de vragen opnieuw en kijken we hoe jullie als groep geantwoord hebben.  

 

Neem jullie smartphone en surf via de browser op jullie telefoon naar www.teamtalk.be en volg de 

aanwijzingen op het presentatiescherm.  

 

 

Tip!  

 

Lees als begeleider steeds de vraag hardop voor zodat alle deelnemers de vraag zeker goed 

begrepen hebben! 

 

 

2. Overzicht vragen, antwoorden en aandachtspunten 

Vraag 1 

Vera werkt in het gemeentehuis. Ze ziet enkele bezoekers zonder mondmasker rondlopen in het 

gemeentehuis. 

Wat zou jij doen in Vera haar plaats? 

A. Ik zeg hier niets van tegen de bezoekers. Het is niet mijn taak of verantwoordelijkheid. 

B. Ik spreek de bezoekers aan en vraag hen vriendelijk een mondmasker te dragen. 

C. Ik meld dit aan een leidinggevende zodat die acties kan ondernemen om de regels voor 

bezoekers in het algemeen te verduidelijken. 

D. Ik ga snel de andere kant uit, ik wil zelf niet besmet worden.  

http://www.diverscity.be/
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Aandachtspunten voor de leidinggevende bij de bespreking 

• Wees aandachtig voor medewerkers die verantwoordelijkheid van zich willen afschuiven. 

Is dit omdat ze niet weten hoe te reageren of omdat ze de maatregelen niet belangrijk 

vinden? 

• Wat wordt er binnen de gemeente verwacht van de medewerkers op dit gebied? 

• Wat is een vriendelijke manier om deze te communiceren naar gasten? 

 

Notities bij bespreking 

 

 

 

 

 

 

Vraag 2 

De vrouw van Sven is op haar werk in contact gekomen met iemand die positief testte op Corona. 

Zij moet nu verplicht in quarantaine. Sven moet morgen werken en weet niet goed wat hij nu moet 

doen? Wat zou jij doen mocht je in Sven zijn plaats zijn? 

A. Ik meld dit aan een leidinggevende maar moet zelf niet in quarantaine. Ik respecteer de 

veiligheidsmaatregelen op de werkvloer. 

B. Ik hoef dit niet te melden maar besteed wel extra aandacht aan de veiligheidsmaatregelen. 

C. Ik meld dit aan een leidinggevende en ga ook in quarantaine.  

D. Ik meld dit niet, want ik ben bang dat ze op het werk niet goed zullen reageren.  

 

 

Aandachtspunten voor de leidinggevende bij de bespreking 

• Ga na of de medewerkers de regelgeving kennen? In regel is Sven niet verplicht iets te 

melden aan zijn leidinggevende aangezien zijn vrouw zelf niet positief getest is. Sven moet 

voorlopig dus ook niet in quarantaine.  

• Als deze niet gekend is, weten de medewerkers dan waar ze deze informatie kunnen 

vinden? https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/  

• Herhaal indien nodig nog eens kort de regelgeving rond in quarantaine gaan. Deze vind je 

op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ zoekwoord quarantaine.  

• Zijn er andere maatregelen die de medewerkers niet goed begrijpen? 

 

Notities bij bespreking 
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Vraag 3 

Dit vind ik de lastigste coronamaatregel op het werk; 

A. Het mondmasker steeds dragen. 

B. Het gebrek aan contact met collega’s. 

C. Steeds denken aan de afstandsregels. 

D. Ontelbare keren je handen moeten wassen.  

 

Aandachtspunten voor de leidinggevende bij de bespreking 

• Ga als leidinggevende na met welke maatregelen jouw medewerkers het meeste last mee 

hebben zodat je hen hier in de toekomst kan bij ondersteunen. 

 

Notities bij bespreking 

 

 

 

 

Vraag 4 

Mo werkt vandaag samen met Jan. Beiden dragen een mondmasker om zichzelf en elkaar te 

beschermen. Het valt Mo op dat het masker van Jan vaak onder de neus hangt. Hij vraagt zich af of 

hij hierover iets zou zeggen tegen Jan. Hoe zou jij dit aanpakken? 

A. Ik zeg hier niets van. Het is je eigen verantwoordelijkheid om het mondmasker correct te 

dragen. 

B. Ik vraag aan de leidinggevende of hij Jan hierover kan aanspreken. 

C. Ik vraag Jan of hij zijn masker ook over zijn neus wil zetten. 

D. Ik zeg en doe niets, ik ben bang voor de reactie van Jan.  

 

Aandachtspunten voor de leidinggevende bij de bespreking 

• Het is belangrijk dat er afspraken gemaakt worden in het team: hoe mag/kan/moet ik een 

collega hierop wijzen? 

• Kunnen er binnen het team conflicten en moeilijke situaties besproken worden? 

Notities bij bespreking 

 

 

 

Vraag 5 

Fouad gaat vandaag samen met Kevin een werkorder uitvoeren op verplaatsing. Ze rijden samen 

met de wagen. Wanneer Kevin instapt zet hij zijn mondmasker niet op. Ook houdt hij geen 

rekening met de afstandsregels in de wagen. Wat zou jij doen in Fouad zijn plaats? 

A. Ik zet heel duidelijk mijn mondmasker op en hoop dat Kevin mijn hint begrijpt en de regels 

zal volgen. 
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B. Ik vraag Kevin zijn mondmasker op te zetten en afstand te houden.  

C. Ik vraag aan een leidinggevende om dit te bespreken met Kevin.  

D. Ik zeg niets, Kevin en ik werken elke dag samen.  

 

Aandachtspunten voor de leidinggevende bij de bespreking 

• De kans is groot dat je hier te maken hebt met ‘gewoontegedrag’. Medewerkers staan ze 

niet bij stil omdat dit normaal geen probleem is. Bespreek met de medewerkers hoe we 

zulke gewoontes kunnen doorbreken. 

• Laat de medewerkers nadenken over mogelijke oplossingen om het ‘gewenste gedrag’, 

namelijk de regels volgen, zichtbaarder te maken. 

Voorbeelden: pictogrammen, bepaalde zitplaatsen afschermen, iemand die er iets van 

zegt, etc. 

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Kevin eraan herinnerd wordt wat de afspraken zijn 
zonder dat dit als kritiek overkomt? 
 

Notities bij bespreking 

 

 

 

Vraag 6 

Tijdens deze coronacrisis ben ik vooral aangenaam verrast door... 

A. De flexibiliteit van collega’s om zich steeds aan te passen 

B. De steun die ik krijg van collega’s als die nieuwe manier van werken wat moeilijker lukt. 

C. De extra tijd die we nu hebben om te wandelen, te fietsen of te Netflixen door het wegvallen 

van andere activiteiten.  

D. De extra ondersteuning die onze werkgever ons aanbiedt.  

 

Aandachtspunten voor de leidinggevende bij de bespreking 

• Deze vraag is een kort intermezzo. 

• Dit geeft ruimte aan de medewerkers om onderling ook wat positieve elementen te 

belichten. 

• Deze vraag kan ook een inzicht geven of dat de medewerkers genoeg steun ondervinden 

vanuit de werkgever 

 

Notities bij bespreking 
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Vraag 7 

Een collega van Tiffany is vandaag niet op het werk. Die zit thuis in quarantaine. Tiffany stelt luidop 

de vraag of het wel terecht is dat die collega in quarantaine zit. Wat doe jij als collega? 

A. Ik zou Tiffany erop wijzen dat zij niet te bepalen heeft wanneer iemand terecht of niet in 

quarantaine zit. 

B. Ik zou uitleggen aan Tiffany waarom die collega thuis in quarantaine zit. 

C. Ik reageer hier niet op. 

D. Ik vind dat de leidinggevende het roddelen in ons team eens moet aanpakken.  

 

Aandachtspunten voor de leidinggevende bij de bespreking 

• Laat medewerkers nadenken over verschillende mogelijke reacties. 

• Hoe kan je dergelijke situaties bespreekbaar maken binnen het team? 

 

Notities bij bespreking 

 

 

 

Vraag 8 

Waar ik het meest naar uitkijk wanneer de regels terug versoepelen is... 

A. Onder een palmboom een cocktail drinken of een andere buitenlandse reis maken.  

B. Een terrasje gaan doen met vrienden. 

C. Eindelijk de verjaardag van Bomma vieren. 

D. Helemaal uit de bol gaan op een festival of voetbalmatch.  

 

Aandachtspunten voor de leidinggevende bij de bespreking 

• Deze vraag is een kort intermezzo. 

• Dit geeft ruimte aan de medewerkers om een einddoel voor ogen te halen. 

 

Notities bij bespreking 

 

 

 

Vraag 9  

Nicole poetst in het zwembad. De vaste bezoekers kennen Nicole al jaren en beginnen vaak een 

praatje. In het zwembad is er geen mondmaskerplicht. Wat zou jij doen in Nicole haar plaats? 

A. Ik zorg voor voldoende afstand.  

B. Ik draag zelf een mondmasker dus is er geen probleem.  

C. Ik zeg dat ik nog veel werk heb en beëindig het gesprek. 

D. Ik vraag aan mijn leidinggevende om te mogen poetsen buiten de openingsuren van het 

zwembad. 
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Aandachtspunten voor de leidinggevende bij de bespreking 

• Laat medewerkers nadenken over verschillende mogelijke reacties. 

 

Notities bij bespreking 

 

 

 

Vraag 10 

Kiara is alles rond corona beu. Ze probeert de motivatie er wel in te houden maar ze heeft het 

moeilijk. Hoe kunnen we haar als collega’s ondersteunen? 

A. Tijdens een rustig moment zou ik een gesprek aanknopen met Kiara om onze ervaringen te 

delen. 

B. Ik sluit me hiervan af want dit haalt ook mijn motivatie naar beneden. 

C. Ik zeg tegen Kiara dat anderen het nog veel moeilijker hebben dan zij. 

D. Ik stel Kiara voor om samen eens te gaan wandelen.  

 

Aandachtspunten voor de leidinggevende bij de bespreking 

• Laat de medewerkers op zoek gaan naar een balans tussen toegeven dat het moeilijk is 

maar ook de persoon opnieuw te motiveren. 

• Hoe kunnen medewerkers het ‘we gaan hier samen door’-gevoel versterken? 

• Heb je dit zelf al ervaren? 

• Hoe ga je daar mee om? 

Notities bij bespreking 

 

 

 

3. Contact 

• info@diverscity.be, 02/211 55 18 (van ma tot do) 

• www.diverscity.be/teamtalk  

4. Feedback 

Teamtalk is een nieuw ontwikkelde tool. We staan enorm open voor feedback en horen het graag als 

er opmerkingen, verbeterpunten of problemen zijn. Vul onze korte evaluatie in zodat we de tool 

verder kunnen aanpassen naar jullie behoefte! Link naar evaluatie: https://tinyurl.com/teamtalk-

feedback 

http://www.diverscity.be/
mailto:info@diverscity.be
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