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We zouden het appreciëren als dit document niet gedeeld wordt met mensen buiten dit bedrijf. Op deze 
manier kunnen we straatkinderen wereldwijd blijven steunen.

Als je iets wil ondernemen – onafhankelijk van wat je precies wil doen – weet je nooit 
op voorhand welke hindernissen je zal tegenkomen. En zo’n hindernis stelt je gedrag 
op scherp: ofwel geef je op en ga je in een hoekje zitten wachten tot de omgeving 
terug in je voordeel verandert. Ofwel krabbel je recht en begin je jezelf aan te passen 
door je eigen skills naar de nieuwe omgeving te vertalen. 

Definitie: Veerkracht is het vermogen om doorheen de tijd duurzaam met tegenslag 
en falen om te gaan en er positief op te anticiperen. Wendbaarheid duidt op de vaar-
digheid om dit te doen door snel en doeltreffend actie te ondernemen.

Concreet: Je ontwikkelt Resilience en Agility door jezelf met de juiste attitude uit 
te dagen en buiten je comfortzone te stappen. Een attitude is een combinatie van 
rationele,  emotionele en gedragscomponenten. We bekijken die drie componenten 
in het geval van Veerkracht en Wendbaarheid.
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1. Rationele veerkracht: Wat is mijn missie?

2.  Emotionele veerkracht: Wat voedt me terwijl  
ik aan mijn missie werk?

Veerkrachtige mensen doen de dingen die ze doen niet omdat ze die moeten doen. 
Veerkrachtige mensen doen de dingen omdat ze een verschil willen maken, impact 
willen hebben. 

Hoe? Neem af en toe de tijd om te reflecteren over al de zaken waarmee je bezig 
bent, of graag bezig mee zou willen zijn. Kan je volgende vragen beantwoorden:
 Waarom doe jij de dingen die je doet? 
 Wat is de impact die je wil hebben? 
 Wanneer voel je die impact?

Veerkrachtige personen zijn mensen die erin slagen om in onaangename situaties 
toch na te denken over wat de situatie hen kan opleveren. Bij heel veerkrachtige 
mensen is dat een automatisme. Je kan dit trainen door jezelf op te leggen dit 
constant te doen. 

Hoe? Denk bijvoorbeeld eens aan een persoon, een groep of een situatie uit je 
professionele context die je een duidelijk onaangenaam gevoel geeft. Dwing ver-
volgens jezelf om alsnog enkele punten te benoemen waarin die persoon, groep of 
situatie waardevol is of goed in (of voor) is.

3.  Gedrag: Welke acties onderneem ik om mijn 
missie waar te maken?
Werken vanuit je talenten geeft energie, terwijl buiten je talenten werken net veel 
energie gaat zuigen. Als je dicht bij je talent blijft en er sterk op inzet, word je incas-
seringsvermogen en weerstand veel hoger. 

Hoe? Doe eens een talent check. Vraag eens aan een groep collega’s, mensen uit je 
omgeving wat ze als jouw sterkste talent zien. Stel een lijstje samen, en orden het 
voor jezelf. 
Vraag jezelf dan eens af wat je het laatste jaar hebt ondernomen om dat talent te 
ontwikkelen en te voeden. En beslis eens voor jezelf wat je in de komende maanden 
gaat ondernemen om dat te doen. 
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1. Rationele wendbaarheid:   
Gebruik ik drie-staps-denken?

In onaangename situaties neemt de emotie het vaak over van de ratio. Snel 
en effectief handelen, vereist echter wel dat je de context rationaliseert. Het 
drie-staps denken kan daar soelaas bieden, en omvat drie vaardigheden: 

1. Assets: Analyseer wat de beschikbare middelen zijn in de situatie
2. Risks: Word je bewust van de risico’s en expliciteer ze
3. Process: Beslis op welke manier je gaat reageren en start het proces

Hoe? Denk aan een moeilijke, professionele situatie waarmee je mogelijk te maken 
zou kunnen krijgen. 
 Maak een lijst van vijf assets die je voor handen hebt.
 Maak een lijst van vijf risico’s waarmee je mogelijk te maken krijgt.
 Maak een lijst van vijf kleine acties die je zou kunnen ondernemen in  
 zo’n geval.

2. Emotionele wendbaarheid: Pas ik immersie toe?

Je eigen wendbaarheid trainen kan door immersie. Immersie betekent letterlijk ‘on-
derdompeling’. Het houdt in dat je jezelf gradueel gaat blootstellen aan een situatie 
waarbij je jezelf oncomfortabel voelt. 

Hoe? Wat boezemt jou schrik in in een professionele context? Waar voel jij je on-
comfortabel bij?
 Maak een stappenplan om jezelf daar gradueel aan bloot te stellen, en  
 voer het uit. 

3. Gedrag: Doe jij aan zelfreflectie?

Een belangrijke laatste stap is om na afloop even stil te staan bij je ervaringen – 
(zelf)reflectie dus. Jezelf bewust worden van je rationele handelingen, je reflexen, 
je gevoel en handelen in moeilijke situaties helpt je immers om te leren en in een 
volgende situatie sneller en beter te reageren. In de praktijk komt het er echter 
vaak niet van omdat het dagelijkse werk je tijd opslorpt. Je moet er dus bewust een  
prioriteit van maken.

Hoe?  Denk eens terug aan situaties waarmee je in het verleden kreeg af te rekenen. 
Benoem die situaties en reconstrueer hoe je toen hebt gereageerd. 
 Lijst op wat de handelingen of gedragingen waren die je toen vooruit  
 hebben geholpen.
 Lijst op wat je toen beter niet had gedaan omdat het in je gezicht is ont- 
 ploft.


