
 
 

   
 

 

 

 

Zorg voor elkaar: Het buddysysteem voor organisatorisch hoofden 

en teamleidinggevenden 
 

We moeten er rekening mee houden dat de coronacrisis nog lang kan aanhouden. Zorgprofessionals 

moeten tijd krijgen en nemen om elkaar mentaal te steunen en voor hen is inmiddels ook mentale 

ondersteuning beschikbaar. Deze ondersteuning is er niet alleen voor hen maar ook voor hun 

leidinggevenden, zodat die een rolmodel voor zelfzorg kunnen zijn.  

 

“Zorg voor elkaar” kun je op verschillende manieren organiseren. Het buddysysteem is er één van.   

Deze buddymethodiek is goed inzetbaar voor de groep leidinggevenden in ons ziekenhuis, de 

organisatorisch hoofden en de teamleiders.  

 

Wat willen we bereiken met dit buddysysteem?  

• We hebben en houden oog voor elkaar en bieden een luisterend en ondersteunend oor; 

• We doen dat op een gestructureerde manier die niet van het toeval mag afhangen; 

• Het systeem is gericht op preventie en op langdurige gezonde inzetbaarheid. 

 

Onder welke voorwaarden is het een succes?  

• Een buddy is meer dan een collega. Het partnersysteem is bedoeld om gedachten, ideeën, 

onzekerheden, frustraties of knelpunten te bespreken. Een-op-een van gedachten wisselen. 

Door je gedachten hardop uit te spreken - en dat moet wel als je iemand tegenover je hebt 

zitten die er alleen voor jou is- toets je als het ware je eigen gedachtegang. Jij stelt je 

kwetsbaar op en toont je emoties, net zoals je collega-buddy zich kwetsbaar opstelt.  

• Als buddy zorg je voor elkaar, maar je neemt het werk niet over. Je buddy geeft je support, 

bemoedigt je, hoort je frustraties aan en deelt mee in zowel de lastige beslissingen als ook de 

positieve ervaringen. Je hart luchten is voor velen een belangrijke uitlaatklep. Geef elkaar hier 

de ruimte voor. En dat alles blijft onder elkaar en is vertrouwelijk. 

• Je moet op een bepaalde manier complementair zijn, wil je elkaars buddy kunnen zijn. Er moet 

in ieder geval gelijkwaardig zijn. Er moet geen senior-junior gedrag plaatsvinden. Het gaat 

erom dat je elkaars spiegel kunt zijn.  

• Structuur is niet alleen prettig maar bij een buddysysteem zelfs noodzakelijk. Maak afspraken 

over de vorm en het moment van buddycontact. Ontmoet of spreek elkaar dagelijks op een 

afgesproken tijdstip. Beeldbellen kan natuurlijk ook. Buddy zijn van elkaar is niet vrijblijvend, 

structuur helpt je om het commitment wat je met elkaar afgesproken hebt waar te maken.  


