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Lessons Learned voor VVT instellingen

1. Van ‘business as usual’ naar een crisisorganisatie met dito aansturing. 

2. Inrichten crisisteam, beschrijven van alle rollen met de daarbij behorende taken en bevoegdheden. 

3. Inrichten ‘warroom’

4. Hygiëne infectiepreventie heeft de hoogste prioriteit!

5. Richt een cohort op en instrueer op gebruik PBM

6. Uniformeer werkwijzen 

7. Communiceer dat jullie terug gaan naar normaal
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1.Van ‘business as usual’ naar een crisisorganisatie met 

dito aansturing. 
Op het moment dat de organisatie geconfronteerd wordt met een covid besmetting, moet de organisatie naar 

een ‘staat van paraatheid’ overgaan. Communiceer duidelijk in de organisatie dat jullie overgaan naar een 

crisisorganisatie met een daarbij horende aansturing (van bijvoorbeeld zelfsturende teams naar directieve sturing 

door het crisisteam). 

Activeer het in de organisatie aanwezige crisisteam of richt deze op (mocht deze niet aanwezig zijn). Beschouw 

de organisatie als een crisisorganisatie en richt de aansturing vanaf dat moment ook op deze manier in. Stap 

over naar een andere manier van sturen die bij de nieuwe situatie past. Bij een extreme crisis zoals de coronacrisis 

is dit van groot belang. 

Bij een grote crisis zoals de coronacrisis willen mensen duidelijkheid. Dat geldt dus ook voor het instrueren van het 

eigen team of personeel: wees duidelijk, geef aan dat je niet alles weet, maar wel dat je nu de beslissing neemt 

om bijv. bezoek te reguleren. Veel mensen hebben ook behoefte aan iemand die hen verteld wat ze moeten 

doen, en het liefste elke dag. Daar komt bij dat door enorme werkdruk/problemen al bijna een jaar lang, 

lethargie bij leiding en op de  werkvloer opgetreden kan zijn. Deze manier van leiden die in deze situatie 

belangrijk is vaak directief en instruerend.

Ministerie van Defensie



2. Inrichten crisisteam, beschrijven van alle rollen met de 

daarbij behorende taken en bevoegdheden. 

In een crisisteam moeten alle rollen met de daarbij behorende taken en bevoegdheden duidelijk en 

het liefst beschreven zijn, zodat bij uitval van medewerkers directe vervanging mogelijk is. Tijden van 

crisis vraagt om leiding nemen en keuzes durven maken, selecteer de leden van het crisisteam op deze 

competenties.

‘Wie het weet mag het zeggen’: in het crisisteam zijn alle lagen van de organisatie vertegenwoordigd 

(strategisch, tactisch én operationeel), denk aan een bestuurder, managers en medewerkers uit het 

operationele proces. De specialist ouderengeneeskunde en de deskundige infectiepreventie spelen 

een belangrijke rol bij het delen van kennis en kunde over infectiepreventie- en hygiënerichtlijnen met 

zorg, keuken- en schoonmaakmedewerkers. Zij maken dan ook onderdeel uit het crisisteam ten tijde 

van de covid-besmetting.

Vertrouw op elkaars kennis en kunde. Op deze manier zorg je ervoor dat alle beschikbare en meest up-

to-date informatie bij iedereen bekend is. 
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3.  Inrichten ‘warroom’

Zorg voor een kamer van waaruit het crisisteam opereert. Het letterlijk verkleinen van de (fysieke) afstand draagt 

bij aan snelle besluitvorming. Voorkom te snelle besluitvorming die mogelijk onvolledig of niet werkbaar is. Maak 

tijd om met elkaar te overleggen, sta open voor alle ideeën en maak op basis hiervan een besluit. Communiceer 

het besluit zo helder en op zoveel mogelijk plekken (mail, teamoverleg, dagstart, etc.) dat iedereen weet wat de 

werkwijze van dat moment is. Concentreer alle informatie bij elkaar. Liever 1 mail met alle informatie, dan 5 losse 

mails. 
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4. Hygiëne infectiepreventie heeft de hoogste prioriteit!

Personeelstekorten zijn altijd al aanwezig, maar ten tijde van een covidbesmetting is uitval van 

personeel door covid vaak in grote mate aanwezig. Ondanks dat een personeelstekort veel aandacht 

vraagt van het operationele proces, is het nu noodzakelijk om hygiëne infectie preventie de hoogste 

prioriteit te geven. Het tegengaan van verspreiding van het covid-virus moet het doel zijn! Controleer 

op doorvoering van de (nieuwe) werkwijze en spreek mensen aan op het naleven hiervan.

Denk bij personeelstekorten aan het doorvoeren van taakdifferentiatie, uitwisseling van personeel met 

andere zorginstellingen en inzetten van extra personeel door vrijwilligers via het Rode Kruis en/of Extra 

handen voor de Zorg. 

N.B.: Indien extra personeel ingezet wordt zorg ervoor dat zij de op dat moment geldende werkwijze 

duidelijk gecommuniceerd krijgen. 
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5. Richt een cohort op en instrueer op gebruik PBM

Een van de belangrijkste stappen om te nemen is het inrichten van een cohort en het juist gebruik van 

persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Inrichten cohort

Zie voor het inrichten van een cohort en de werkwijze voor de PDF gemaakt door Defensie ‘VVT 

cohort’. Denk bij het inrichten van een cohort ook aan het kunnen plaatsen van (tijdelijke) 

scheidingswanden. 

Gebruik PBM

Communiceer over hoe PBM gedragen moet worden en controleer hierop. Spreek mensen aan als zij 

hun PBM niet op de juiste manier dragen. 
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6. Uniformeer werkwijzen 

Teams op de werkvloer zijn vaak zelfsturend, maar door uitval personeel is behoefte aan sturing, zeker 

bij het inrichten van een cohort. Bij een grote crisis zoals de coronacrisis willen mensen duidelijkheid. Dat 

geldt dus ook voor het instrueren van het eigen team of personeel rondom de werkwijze die van hen 

verwacht wordt. 

Veel mensen hebben ook behoefte aan iemand die hen verteld wat ze moeten doen, het liefste elke 

dag. Deze manier van leiden die in deze situatie belangrijk is vaak directief en instruerend. Spreek 

mensen ook (direct) aan als zij zich niet aan de op dat moment geldende werkwijze houden. 
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7. Communiceer dat jullie terug gaan naar normaal

Als alles weer normaal is, pas je leiderschapsstijl dan ook aan: gebruik deze crisis om jezelf te 

ontwikkelen, ook al is dat nu noodgedwongen. Het crisisteam moet direct bij de eerste besmetting in 

werking gesteld worden. Aan de andere kant moet deze ook niet langer dan nodig de leiding 

overnemen, dus hef deze ook weer op op het moment dat dit kan, om overspannenheid in de 

organisatie te voorkomen. Communiceer actief in de organisatie per wanneer de crisisstructuur 

opgeheven wordt en de organisatie weer terug gaat naar normaal qua sturing en werkwijze. 
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