
 

 

 
 

 

 

Datum: 23 mei 2022 

Kenmerk Radboudumc: RvB22.51751 

 

 
CONVENANT TEN BEHOEVE VAN SOFOKLES PSYCHOSOCIALE NAZORG COVID-19 
 

Overwegende dat: 

- SoFoKleS bij brief van 18 januari 2021 de umc’s heeft geïnformeerd over een extra budget voor 

psychosociale nazorg COVID-19; 

- in deze brief is aangegeven dat een en ander geagendeerd moet worden in een lokaal overleg  dit 

het vertrekpunt is voor invulling van lokale activiteiten en dat verantwoording achteraf plaatsvindt; 

- dat in ons lokaal overleg van 3 juni 2021 agendering en een gesprek hierover heeft plaatsgevonden 

en daar bleken twee vakbonden positief te staan tegenover ons voorstel en twee andere 

vakbonden FNV en CNV niet; 

- er nog een mailwisseling met deze  twee genoemde vakbonden heeft plaatsgevonden; 

- deze laatste mailwisseling niet tot overeenstemming leidde en dat het Radboudumc zich daarbij 

heeft neergelegd vanuit de gedachte “het is geagendeerd geweest en wij verantwoorden achteraf 

in de Kamer UMC en vernemen dan het resultaat”; 

- naar nu blijkt dit een belemmering te vormen om überhaupt aanspraak te kunnen maken op het 

extra budget; 

- wij om die reden in het lokaal overleg van 13 april 2022 hebben gevraagd aan de vakbonden of er 

bereidheid bestond om alsnog te komen tot een ondertekend akkoord; 

- dat die bereidheid er is met betrekking tot het feit dat het onderwerp besproken is in het lokaal 

overleg voor FNV en CNV en voor twee andere bonden geldt dat zij ook met de inhoud akkoord 

zijn; 

- het is aan de Kamer UMC om te bepalen of het Radboudumc mee kan doen aan de verantwoording 

achteraf en een besluit krijgt over al dan niet ontvangen van extra budget. 

 

Bijlagen en onderdeel van dit convenant: 

1. voorstel Psychosociale nazorg, RvB21.51568 

2. verslag lokaal overleg 3 juni 2021 

3. e-mailwisseling Radboudumc met FNV en CNV (24 juni 2021 en 1 juli 2021) 

 

Ondertekening 

 

Radboudumc:   FNV Zorg & Welzijn:   CNV Zorg & Welzijn: 

 

 

________________  ________________   ________________ 

mw.drs. C. Ploem  mw. A. Vivié    A. Mellema 

 

 

 

NU’91:    FBZ:     LAD: 

 

 

________________  ________________   ________________ 

mw. S. Beer   C. van der Vliet    J.W. le Febre  

   

 

 



 

 

 
 

 

 

Bijlage 1 
 

Voorstel psychosociale zorg – RvB21.51568  
 

 

 











Den Haag, 18-01-2021

Ons kenmerk: F2471/U/1
Inlichtingen: Niels Mooij

info@sofokles.nl
Onderwerp: Extra budget voor psychosociale nazorg

Geachte heer, mevrouw,

Werken in de zorg is werken onder bijzondere omstandigheden. Zeker ten tijde van COVID-19.
De Kamer UMC van SoFoKleS stimuleert daarom psychosociale nazorg voor medewerkers en stelt
per umc een budget van € 100.000 beschikbaar. Aanleiding is de inventarisatie van nazorg die
sociale partners tijdens de eerste golf van de coronacrisis hebben uitgevoerd. Met het budget
biedt de Kamer UMC u de ruimte om de verzamelde kennis uit umc’s en andere sectoren te
vertalen naar praktische maatregelen voor uw medewerkers.

Een externe sector die een goede aanpak heeft ontwikkeld op het gebied van psychosociale zorg
is Defensie. Hoe zij hun zorgplan hebben opgesteld leest u in de bijlage. Als u vragen heeft over
deze specifieke aanpak, of u wilt graag advies van Defensie over uw aanpak, neem dan contact op
met Monique Kruishaar, betrokken bij de organisatie van nazorg voor medewerkers die in de zorg
hebben gewerkt (mmt.kruishaar@defensie.nl).

Graag bieden wij u een informatiepakket ter inspiratie aan om de nazorg van medewerkers te
verbeteren. Voor de aanpak gelden onderstaande richtlijnen en voorwaarden.

Aanpak: richtlijnen en voorwaarden

In het lokaal overleg agendeert uw umc de aanbevelingen en adviezen uit de inventarisatie van
de Kamer UMC (pagina 24 t/m 27 in de bijgaande pdf). Dit vormt het vertrekpunt voor de
invulling van lokale activiteiten, die u verder op maat kunt inrichten al naar gelang de situatie in
het umc. De maatregelen die u treft richten zich op zorgprofessionals én medewerkers met niet-
zorg gebonden taken. Hiermee geeft uw umc een aantoonbare impuls aan de psychosociale
nazorg voor medewerkers die zowel direct als indirect bij de COVID-zorg betrokken zijn.



Blad 2

Uw umc kan het budget besteden aan zowel de ontwikkeling van en communicatie over
interventies als aan de uitvoering van interventies zelf, waarbij externe kosten tot 100% worden
vergoed tot een maximum van € 100.000 (exclusief btw). Activiteiten dienen uiterlijk 31
december 2021 te zijn uitgevoerd.

Verantwoording van de besteding van het budget vindt achteraf plaats. Het umc levert uiterlijk
31 maart 2022 een inhoudelijke rapportage met financiële verantwoording aan het bureau van
SoFoKleS over de uitvoering van het budget in 2021. In deze rapportage komt minimaal het
volgende aan bod:

o Verslag van de lokale dialoog
o Gevolgde aanpak
o Wijze waarop de aanpak aansluit op adviezen en aanbevelingen uit de inventarisatie
o Resultaten voor medewerkers
o Resultaten voor organisatie
o Reflectie op het effect van de activiteiten en het vervolg
o Specificatie van externe kosten

Gegevens doorgeven

Voor het overmaken van de financiële bijdragen ontvangen we graag het rekeningnummer van
uw umc en de kostenplaats. Dit kunt u laten weten via: info@sofokles.nl.

Hebt u nog vragen, ideeën en suggesties? Wij horen dit graag. Laat het ons weten via:
info@sofokles.nl.

Met vriendelijke groet,
namens NFU, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91 en FBZ

Niels Mooij
Secretaris Kamer UMC SoFoKleS

Bijlage: Extra budget voor psychosociale nazorg



Extra budget voor 
psychosociale nazorg



Inhoud
1.  Rapportage inventarisatie psychosociale zorg umc’s   SoFoKles

 Aanbevelingen voor (door)ontwikkeling van een interventieprogramma  

2.  Psychosociale zorg Defensie rondom inzet COVID-19  Ministerie van Defensie

3.  Zorgplan inzet COVID-19   Ministerie van Defensie

4.  Uitvoering Zorgplan inzet COVID-19 Lessons Learned   Ministerie van Defensie

5.  Digitale GGZ, Voor- tijdens  en na COVID-19  VU Heleen Riper, KUMC



Informatiepakket over 
psychosociale zorg 
Via SoFoKleS ondersteunen werkgevers- en werknemerspartijen umc’s in 2021 bij de psychosociale zorg in uw umc. 

Hiervoor stelt SoFoKleS een financiële bijdrage beschikbaar. Dit informatiepakket is een bijlage bij de toekenning van 

deze bijdrage. Het informatiepakket helpt u bij het inrichten en verlenen van de best mogelijke psychosociale zorg aan 

uw medewerkers.

Het informatiepakket bestaat uit de volgende documenten:
1. De resultaten van een inventarisatie naar psychosociale zorg bij umc’s tijdens de eerste coronagolf. SoFoKleS 

heeft deze inventarisatie in 2020 uitgevoerd. 

2. Een presentatie van Defensie over psychosociale zorginzet tijdens Covid-19

3. Het zorgplan van Defensie voor de inzet tijdens Covid-19

4. De evaluatie van het zorgplan van Defensie

5. Een presentatie van prof. dr. Heleen Riper over e-mental health

Deze presentaties en documenten zijn gedeeld tijdens de eerste bespreking van resultaten van de inventarisatie naar 

psychosociale zorg op 19 oktober 2020. 

Vragen over het informatiepakket kunt u sturen naar info@sofokles.nl.



Rapportage inventarisatie 
psychosociale zorg umc’s 
SoFoKles

1.



Inventarisatie psychosociale zorg umc’s

Rapportage

t.b.v. Kamer UMC
19 oktober 2020



Aanleiding 

• De behandeling van coronapatiënten in umc’s en ziekenhuizen leidt tot situaties die tot nu 
toe ongekend zijn.

• De coronacrisis doet een zwaar beroep op de mentale weerbaarheid van professionals 
in de zorg over alle functies en beroepsgroepen heen.

• Het belang van psychosociale ondersteuning wordt in instellingen en door sociale partners 
breed onderkend voor medewerkers:

– direct betrokken bij covid-afdelingen

– die verder van het proces afstaan 

– die noodgedwongen thuis moesten blijven (met of zonder werk).

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
versie 19 oktober 2020



Doel

• De psychosociale nazorg in de umc’s op een hoger plan brengen en het gebruik ervan door 
medewerkers laten groeien.

• Zodat medewerkers in de hele sector een beroep kunnen doen op passende en zo mogelijk 
uniforme interventies.

• D.m.v. inventarisaties onder medewerkers en ondersteunend personeel over de huidige 
aanpak psychosociale ondersteuning, leidend tot het uitwisselen van kennis, ervaringen en 
goede praktijken tussen umc’s.

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
versie 19 oktober 2020



Inventarisatie interviews

• Eindproduct geeft antwoord op: 

– Welke interventies worden ingezet en welke werken goed/niet goed (en waarom)?

– Wat is de rode draad in de beschikbare interventies en de reden waarom zij goed of 
niet goed werken?

• Zodat:

– De Kamer UMC de umc’s kan adviseren hoe zij zich het best kunnen voorbereiden op 
een evt. tweede golf.

– Umc’s ook onderling desgewenst deze kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
versie 19 oktober 2020



Projectteam in opdracht van de kamer UMC

VU

Dr. Mieke Schulte

Prof. Dr. Heleen Riper

Amsterdam UMC

Drs. Cobi Wattez

Erasmus MC

Sonja Smits 

Stichting IZZ

Dr. Irene van der Fels

Bureau SoFoKleS

Dr. Daniël van Hassel

Sanne Hoogendoorn

Niels Mooij (coördinatie)

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
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Werkwijze

• Via centraal aanspreekpunt binnen umc’s medewerkers benaderd om deel te nemen aan interviews.

• Interviews met staf (zoals hoofd IC, bedrijfsarts/A&O-psycholoog, hr-manager) en medewerkers op de 
werkvloer, in zes umc’s.

• Interviews telefonisch of via Teams/Zoom.

• Per interview een uitgewerkt verslag per interview-vraag (zie leidraad interviews).

• Verslagen verwerkt in een samenvattende rapportage.

• Totaal geïnterviewd: 

– 30 staf

– 8 medewerkers

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
versie 19 oktober 2020



Vragen beantwoord voor eindrapportage

1. Welke interventies zijn het meest gebruikt in umc’s?

2. Welke interventies worden door medewerkers het best beoordeeld en waarom?

3. Welke interventies worden door de organisaties het best beoordeeld en waarom?

4. Wat zijn succesfactoren van geslaagde interventies?

5. Wat werkt juist niet?

6. Welke aanvullende behoeften zijn er bij medewerkers en organisaties?

7. Is er behoefte bij umc’s aan het uitwisselen van kennis en ervaringen op dit vlak?

8. Wat zijn de ervaringen in andere sectoren? 

9. Wat zijn aanbevelingen voor (door)ontwikkeling van een interventieprogramma?

– Voor medewerkers direct betrokken bij crisissituaties? En voor medewerkers wiens 
werk tijdelijk stilvalt a.g.v. een crisissituatie?

– Voor laagdrempelige (online) zelfhulpinterventies? En voor meer individuele, 
tweedelijnsinterventies?

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
versie 19 oktober 2020



1. Welke interventies zijn het meest gebruikt in umc’s?

Wat in alle umc’s voorkwam: 
• Peer support*
• Psychosociaal team op de afdeling (dag start en evaluatie)*
• Hulplijn beschikbaar, via telefoon of een apart e-mailadres
• Informatie via intranet, nieuwsbrieven, posters etc.

Overige interventies vonden plaats in één of meerdere umc’s:
• Beslisbomen om te bepalen welke hulp er ingezet moet worden
• Individuele trajecten via Arbo (met daarin verschillende teams), doorverwijzing bij ernstige problematiek
• Online platform met webinars, modules, mindfulness
• Apps: 

– Headspace: Mindfulness en meditatie, voor ontspanning 
– Inside timer: Meditatie app 
– Digitale stress buddy (model defensie)
– Psymate: inzicht in functioneren en gevoelens

*uitsluitend voor medewerkers op de werkvloer

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
versie 19 oktober 2020



2. Welke interventies worden door medewerkers het best 
beoordeeld en waarom?

• Collegiale ondersteuning onderling

• Teamcoaching

• Omdat:

– Collega’s begrijpen het best wat ze meemaken, omdat ze hetzelfde werk doen.

– De ondersteuning is laagdrempelig

NB: nadere analyse van de interne evaluaties uit umc’s (waarin 
ervaringen van medewerkers zijn opgenomen) volgt.

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
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Ondersteuningsvormen in de totale zorgsector1

Onderzoek van IZZ laat zien: 

• Zorgmedewerkers hebben behoefte hebben om 
over de situatie en hun ervaringen te praten met 
directe collega’s, met het team en de 
leidinggevende 

• Dit is belangrijk om ervaringen te delen en te 
ventileren. Voor de meeste medewerkers is dit 
voldoende en is er verder weinig behoefte aan 
professionele ondersteuning. 

• Wel is het fijn om te weten dat die individuele 
professionele ondersteuning er was, wanneer 
het wel nodig is 

• Behoefte aan eerlijke en duidelijke informatie en 
adviezen

• behoefte aan meer begrip van de 
leidinggevende voor de angst. 

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
versie 19 oktober 2020
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3. Welke interventies worden door de organisaties het best beoordeeld 
en waarom?

• Psychosociaal team dat op de afdeling aanwezig is

– Dit is laagdrempelig en collega’s onderling worden betrokken

– Multidisciplinaire aanpak is belangrijk

– Medewerkers hoeven niet zelf actie te ondernemen

• Team coaching en Face-To-Face contact

• Erg afhankelijk van wat de persoon nodig heeft

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
versie 19 oktober 2020



4. Wat zijn succesfactoren van geslaagde interventies?

• Laagdrempeligheid

• Proactief op de afdeling aanwezig zijn

• Support van iemand in wie de medewerker vertrouwen heeft

• In kleine groepjes met vertrouwde collega’s  (anders doen medewerkers hun verhaal niet)

• Onder werktijd

• Bekendheid van het aanbod

• Vertrouwde ‘hulpverleners’

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
versie 19 oktober 2020



5. Wat werkt juist niet? 

• In grote groepen delen medewerkers hun evt. psychische problemen niet

• Medewerkers overspoelen met coaching en mindfulness adviezen

• Te veel informatie in folders

• ‘Hulpverleners’ staan te dichtbij voor diepgaande vraagstukken (meer dan alleen stoom 
afblazen) 

• Er is een grote drempel om hulp te moeten vragen

• Via mail/intranet ondersteuning aanbieden; in crisistijd kijkt niemand hiernaar

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
versie 19 oktober 2020



6. Welke aanvullende behoeften zijn er bij medewerkers en 
organisaties?

• Kort evalueren van welbevinden in een kleine groep, liefst tijdens de overdracht

• Casus bespreken/intervisie

• Samenwerking

• Meer inzicht in het aanbod aan hulp en aanbod voor iedereen

• Sneller hulp aanbieden (algemeen, maar ook persoonlijk)

• Naar aanleiding van nameting eerste coronacrisis: ontwikkelen van modules vitaliteit, 
mentale veerkracht en delegeren voor IC-verpleegkundigen (met oog op evt. tweede golf)

• Moral injury: verwerking na eerste golf in intervisies

• Verbeteren organisatiecultuur op de lange termijn 
– Zelf reflecterend vermogen medewerkers, leren vanuit eigen waarden te sturen

– Promovendi vormen in existentiële reflectie

– Teamleiders creëren tijd om in dialoog te kunnen samenwerken in teams

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
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7. Is er behoefte bij umc’s aan het uitwisselen van kennis en 
ervaringen op dit vlak?

• Geïnterviewden waren allen geïnteresseerd in de uitkomsten van de inventarisatie 
door de Kamer UMC

• Daarnaast is er behoefte aan het delen van aanpakken en evaluaties met elkaar

NB De mate waarin umc’s op basis van de inventarisatie bereid zijn of verleid kunnen worden 
tot het optimaliseren van de eigen aanpak, is onderwerp van gesprek in de Kamer.

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
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8. Wat zijn ervaringen bij andere sectoren? 

Interviews gehouden met:

• Defensie

• Artsen zonder Grenzen

• Brandweer

• Politie

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
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8. Wat zijn ervaringen bij andere sectoren? – reguliere 
werkwijze bij crisissituaties 

• Psychosociale begeleiding zit in de cultuur van de organisatie, het is normaal, medewerkers 
weten er ook van en trekken aan de bel wanneer het nodig is.

• Proactief benaderen medewerkers na een incident

• Briefings voor en na missies (ingeval Defensie)

• Betrekken van het thuisfront en informeren thuisfront over beschikbare hulp, hulplijn ook 
beschikbaar stellen voor thuisfront zodat zij signalen kunnen melden.

• Mensen goed in de gaten blijven houden, zowel leidinggevenden als collega’s onderling. Laten 
weten dat er mogelijkheden voor hulp zijn, maar geen trauma aanpraten. 

• Mental check-ups: gesprek van een uur om de weerbaarheid van een medewerker in kaart te 
brengen. 

• Hulplijn die 24/7 beschikbaar is. 

Na incident werkwijze:

1. Team collegiale ondersteuning (TCO): opvang na incident, even vragen hoe het gaat

2. Eventueel doorverwijzing naar bedrijfsarts of huisarts, via leidinggevende of TCO

3. Doorsturen naar psycholoog of instituut voor trauma

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
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Inzoomen: Defensie – ‘zorgplan inzet COVID-19’

1. Voorafgaand: informatievoorziening voor medewerkers en het thuisfront.

2. Tijdens: voortgangsgesprek en eindgesprek.

– Voortgangsgesprek: in groep of individueel, bespreken werkbelasting, werkomstandigheden, 
werkbeleving. Ook ingaan op individuele gesteldheid en het functioneren van het thuisfront.

– Eindgesprek: groepsgewijs eindgesprek direct na de volledige inzet bij een missie. Wanneer wenselijk ook 
een individueel gesprek. Terugkijken en vooruitkijken: hoe gaat het thuis en hoe ga je weer naar je 
reguliere werkplek. Voor umc’s zit hier een verschil tussen een eindgesprek aan het eind van de dienst 
versus eind van de crisisperiode/missie. 

3.      Na: terugblikgesprek en vragenlijst covid-19.

– Terugblikgesprek: 6 weken na de inzet. Terugkijken en stilstaan bij de ervaringen (kan met het thuisfront). 
Indien gewenst: een passend hulpaanbod bieden.

– Vragenlijst covid-19: na 3 maanden. Vragenlijst voor medewerkers en het thuisfront. Als er een 
zorgsignaal is, neemt bedrijfsmaatschappelijk werk contact op. 

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
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8. Wat zijn ervaringen bij andere sectoren? 

Wat kunnen we leren van andere sectoren? 

• Psychosociale hulp inbedden in de organisatiecultuur. Het is normaal om een hulpvraag te 
hebben en aan de bel te trekken wanneer het nodig is. Aandacht geven aan medewerkers 
na incidenten en laten weten dat er mogelijkheden voor hulp zijn.

• Thuisfront betrekken bij interventies. Hoe gaat het thuis? Thuisfront ook informatie geven 
en vragen hoe het met de medewerker gaat. 

• Niet alleen aandacht voor ondersteuning en hulp na een dienst of tijdens het werken in 
een crisis, maar ook na een crisisperiode (waarbij de covid-19 periode kan worden 
vergeleken met een missie zoals Defensie die uitvoert).

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
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9. Wat zijn aanbevelingen voor (door)ontwikkeling van een 
interventieprogramma?

a. Voor medewerkers direct betrokken bij crisissituaties? 

• Laagdrempelig op de afdeling aanwezig zijn 

• Hulp van mensen die het werkveld en de medewerkers kennen en die zij vertrouwen

• In kleine groepjes

• Structurele inbedding, cultuurverandering: psychosociale hulp is normaal

• Tijdens werktijd (niet in eigen tijd)

• Proactieve benadering naar werknemers

• Normalisering hulp vragen

• Meer bekendheid met het aanbod

• Combinatie van digitale app en gesprekken

• Interventies gericht op luisteren en leren met verschil in waarden samen te kunnen werken

• Communicatie intranet vanuit inleven behoeften/morele dilemma’s van medewerkers

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
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9. Wat zijn aanbevelingen voor doorontwikkeling van het 
interventieprogramma?

b. Voor medewerkers wiens werk tijdelijk stilvalt a.g.v. een crisissituatie?

• Webinars waarbij ook modules voor de thuiszitters zijn

• Online weekstart

• Meer aandacht

– Voor thuiswerkers; hoe doe je dit, tips & tricks, etc.

– Voor mensen met covid-19; meer steun, inchecken, re-integratie

Kanttekening: in de umc’s bestaat weinig specifiek aanbod voor medewerkers 
die thuis zitten. 

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
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9. Wat zijn aanbevelingen voor doorontwikkeling van het 
interventieprogramma?

c. Voor laagdrempelige (online) zelfhulpinterventies? En voor meer individuele, 
tweedelijnsinterventies?

• Apps voor zelfmonitoring van stress/psychisch welzijn, om vervolgens suggesties 
voor hulp te krijgen (bv digitale stress buddy) 

• Digitale apps voor mindfulness

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
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Adviezen

1. Laagdrempeligheid, vertrouwde hulpverleners en binnen-werktijd nazorgaanbod zijn cruciaal.

2. Per umc 1-knops bereikbaarheid van passend interventieaanbod (vereist user experience - inrichting van het 
intranet).

3. Meer zorg voor thuiswerkers en post-covid medewerkers.

4. Onvoldoende mentaal herstel na eerste golf vraagt postgolf (team) intervisie t.b.v. zelfreflectie en persoonlijke 
herijking.

5. Morele stress en existentiële vragen proactief adresseren en verwerken in te ontwikkelen opleidingsmodulen 
(verpleegkundigen en promovendi). Bijvoorbeeld: wat doe ik met mijn schuldgevoelens over handelingen waar ik 
zelf niet achter sta? Mag ik de zorg voor de gezondheid van mijn partner stellen boven mijn verplichting zoals 
aangegaan in mijn arbeidsovereenkomst? 

6. Lessons learned van debriefing discipline defensie integreren in werkwijze zorg.

7. Organisatiecultuur bouwen met meer prioriteit (rolmodellen, tijd, competentie leidinggevenden) voor dialoog 
over (verschillen) in waarden-gestuurd zorg verlenen.

8. Er bestaat spanning tussen de wens tot een standaard / uniformeren (voor kwaliteit) vs. aansluiten bij wat er is 
(vindbaarheid en gebruik) en past bij de organisatie. Advies is nadruk op het laatste te leggen: aansluiting bij de 
organisatiecultuur verhoogt de bereidheid om gebruik te maken en/of aan bij te dragen aan interventies. 

Conceptrapportage psychosociale zorg umc’s
versie 19 oktober 2020
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Inhoud 

• Aanleiding

• Zorg en Defensie algemeen 

• Psychosociale zorg rondom inzet COVID-19

• Overzicht ingezette activiteiten 

• Doelstelling

• Ervaringen BMW uitvoering 'Zorgplan inzet COVID-19’

• Ervaringen medewerkers vóór, tijdens en na inzet

• Lessons learned 

• Reflectie en adviezen

Bijlage  

• Doelgroep, vraagstelling en methode van evaluatie

14 januari 2021
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Aanleiding
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Zorg en Defensie; het kringenmodel

14 januari 2021

(Gersons, 2005) 
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Zorgplan inzet COVID-19

Doelstellingen: 

• Zorgcontinuiteit voor ingezette medewerker waarborgen

• Vroegtijdige signalering & adequate zorg

• Preventie

14 januari 2021

Voor NaTijdens
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Overzicht activiteiten rondom inzet COVID-19

Activiteiten Aantal

• Advisering van het management 38

• Deelname SMT (specifiek COVID) 26

• Voortgangsgesprekken (groep) 62

• Voortgangsgesprekken (individu.) 12

• Indicatie en verwijzing 11

• Psychosociale hulpverlening 32

• Telefonische hulpverlening 24

• Eindgesprekken (groep) 40

• Eindgesprekken (individu) 12

• Terugblikgesprekken/relatie 410/23

• Thuisfrontzorg 21

14 januari 2021
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Doelstelling evaluatie 'Zorgplan inzet COVID-19’

Tweeledig

- Het komen tot een aanbeveling op het uitgevoerde zorgplan ten einde 
om de uitvoering van het zorgplan te verbeteren.

- Een praktische handleiding voor commandanten en leidinggevende ten 
aanzien van het duurzaam inzetbaar houden aangaande het personeel 
rondom inzet COVID-19.

14 januari 2021
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Ervaringen bedrijfsmaatschappelijk werkers uitvoering`Zorgplan inzet COVID-19’

Focus op snel handelen inzet personeel bij uitvraag ondersteuning civiele organisaties

• Zorgbehoefte medewerkers onderbelicht; zorgplan later dan nodig tot stand gekomen.

• Rollen/verantwoordelijkheden; zorgplan onvoldoende uitgedragen in hiërarchische lijn.

• Bijzonderheden personeel onvoldoende besproken in SMT; wie wordt waar ingezet?

Rol commandant/leidinggevende

• Signaalfunctie welzijn ingezette medewerker; niet elke Com/LG heeft dit in de vingers.

• Communiceren, motiveren zorgaanbod; wisselende ervaringen belang zorg voor personeel.

• Verschillende interpretaties doelgroep; wie valt onder het zorgplan?

Actief aanbieden Zorgplan 

• Ervaringen delen tijdens en na.

• BMW; signalerend, hulpaanbod/verwijzen. 

• Waardering/erkenning; Com/LG, medewerkers en thuisfront.

• Laagdrempelig

Risicogroepen

• Medewerkers verzorgingshuizen; confrontatie dood/onvoldoende bescherming.

• Onervaren/ nieuw personeel; confrontatie, andere verwachtingen/ begin loopbaan.

• Mantelzorgers en/of kwetsbaar thuisfront; overbelasting, angst besmetting.

• Medewerkers mentale klachten; eenzaamheid, toename problematiek, half inzetbaar/uitval.

• Thuisfront werkzaam zorg; dubbelop risico, angst besmetting, overbelasting thuis/gezin.

14 januari 2021
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Ervaringen defensiemedewerkers vóór inzet

Formulering opdracht inzet

• Met uitzondering van inzet ziekenhuizen; geen duidelijke opdracht/ taakstelling. 

• Besluitvorming inzet liet op zich wachten; tegenstrijdige informatie , onrust medewerkers en thuisfront.

Verwachtingspatroon

• Onvoldoende verkenning locatie van inzet; verwachtingen anders dan daadwerkelijke situatie.

• Medewerkers niet altijd ingezet op competenties maakt motivatieproblemen en zingevingsproblematiek.

Thuisfront

• Onduidelijke informatieverstrekking voorkant; thuisfront plots afscheid nemen, regelruimte ontnomen.

• Voor het overgrote deel was het draagvlak van het thuisfront groot.

Informatie zorgaanbod

• Brieven persoonlijk gericht medewerker thuisfront; zinvol en prettig ervaren.

14 januari 2021
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Ervaringen defensiemedewerkers tijdens inzet

Van betekenisvol kunnen zijn

• Inzet nuttig; merendeel trots op bijdrage. 

• Overgrote deel; invloed meer veilige en werkbare situatie creëren.

• Medewerkers erkent als sterke, stabiel, stressbestendig, adequaat in reactie en aanpak.

• Overgrote deel veel geleerd van inzet; persoonlijk/werkniveau, ervaringen verdere loopbaan.

• Merendeel bevoegd bekwaam in werkzaamheden, enkele medewerkers van niet.

• Grootste gedeelte; uitzendervaring toegevoegde waarde oppakken van opgedragen taken.

Inzetbaarheid en werkbelasting

• Aantal medewerkers (eigenlijk) niet volledig inzetbaar; psychosociale en/of medische beperkingen.

• Deel leerlingen en nieuwere medewerkers; opgedragen taken als zwaar en belastend.

• Werkbelasting overige medewerkers; verschillend, geen eenduidig beeld.

• Een deel; planning rooster, weinig tijd afschalen, ongelijke werkdrukverdeling. 

• Een deel; werk soms overbelastend en niet humaan.

Bijzondere en ingrijpende gebeurtenissen

• Slechtnieuwsgesprek familie patiënt; sommige als last ervaren, overgrote deel niet.

• Onveilig; gebrek beschermingsmiddelen, onjuist/niet uitvoeren RIVM; hoe hiermee om te gaan gemist.

• Verpleeg/verzorgingstehuizen; confrontatie dood/onvoldoende bescherming/morele spagaat.

14 januari 2021
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Ervaringen defensiemedewerkers tijdens inzet

Erkenning en steun tijdens inzet

• Merendeel; p.t.w. en organieke eenheid grote mate waardering en vertrouwen ontvangen.

• Klein deel weinig steun/interesse organiek eenheid.

• Klein deel geen aandacht verbeterpunten; demotivatie, vertrouwen beschadigd volgende inzet.

Samenwerking inroosteren civiel

• Overwegend positieve samenwerking; goede sfeer, van elkaar kunnen leren.

• Klein deel onvoldoende begeleiding van civiele collega’s.

• Een paar gezien als vervangend personeel; verplegend personeel nam verlof.

• Overwegend planning en inroostering positief/sommige minder positief; afspraken inzet civiel en Defensie.

Individuele gesteldheid

• Verschillend beleefd; overwegend positief, aantal klachten van overspannenheid.

Thuisfront

• Overgrote deel trost op inzet militair; draagvlak groot

• Een gedeelte; overbelasting door er alleen voor te staan.

• Een groot deel; erkenning Defensie thuisfront gemist

• Angst op besmettingsgevaar

14 januari 2021
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Ervaringen defensiemedewerkers na inzet

Terugkeer thuissituatie en organieke eenheid

• Overgang inzet organieke werkplek wisselend ervaren; groot deel geen moeite, klein gedeelte wel. 

• Meerdere missen waardering organieke eenheid

Individuele gesteldheid en thuisfront na inzet

• Klein deel heeft klachten op het gebied van overspanning;

• Een aanzienlijke deel heeft moeite met het loslaten van taken en verantwoordelijkheden.

• Een deel van thuisfront is voor langere periode overbelast

Ontvangen gesprekken voor tijdens en na inzet
• De voortgang en eindgesprekken; algemeen gewaardeerd.

• Niet alle medewerkers vonden het nodig, gezien aard werkzaamheden.

• Laagdrempelig; klachten/zorgen eerder besproken; actief aanbod

• Niet iedereen behoefte aan zorg; lijdt soms tot weerstand

14 januari 2021
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Lessons learned

Voor inzet

• Maak tijd en aandacht vrij om afspraken te maken over waarborgen zorgcontiuniteit binnen alle 

krijgsmachtdelen; vastleggen in beleid/aanwijzing.

• Maak vooraf een verkenning en risicoanalyse van locatie inzet.

• Formuleer een duidelijke opdracht van inzet.

• Verzorg psycho-eductatie over waar de medewerkers mee geconfronteerd kunnen worden.

• Bespreek medewerkers in het SMT voorafgaande inzet: wie kan worden ingezet?

• Zet medewerkers in op hun specialisme, ervaring en competenties.

Het continueren van het `Zorgplan inzet COVID-19’.

• Aanbod zorgplan; commandant/LG verantwoordelijk voor inzet zorg.

• Voortgang, eind en terugblikgesprek standaard product.

Signalerende rol commandant/ leidinggevende

• Check preventief of medewerkers inzetbaar zijn/blijven: SMT.

• Heb aandacht en onderhoud communicatie met de medewerkers.

• Investeer in leiderschapsontwikkeling; gespreksvoering en signalering.

14 januari 2021
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Reflectie op de aanpak UMC’ s; wat gaat goed? 

14 januari 2021

• Peer support : onbekend maakt onbemind

• Hulplijn : laagdrempelig/ anoniem

• Webbinars/online tools : laagdrempelig/ anoniem/ preventief 

• Nabellen uitslag test COVID-19 : preventief karakter

• Nazorggesprek met leidinggevende : aandacht, erkenning en waardering

• Nazorg psycho-educatie : normaliserend en preventief karakter

• Nazorg - wetenschappelijk onderzoek : bijdrage aan vorming preventiemaatregelen

• Handleidingen voor teamleiders : ondersteunend voor belangrijke schakel

• Team coaching op de afdeling : versterkt nuldelijns-ondersteuning

• Informatiefolders : preventief karakter
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Adviezen aan UMC’s

14 januari 2021

• SMT : Formeer per UMC een sociaal medisch team. Zorg voor laagdrempelige
aanwezigheid SMT-leden op de werkvloer.

• Peer support : Investeer in collegiaal netwerk tbv 0e-lijns ondersteuning. 

• BMW : Biospychosociale model, neemt het systeem/sociale context mee
ieder onderdeel heeft eigen BMW’er.

• Bijzondere zorg : Bijzondere zorg in beleid geborgd (o.a. SG aanwijzingen).

• Zorgplan : Stel een integraal zorgplan op waarin psychosociale (na)zorg is vastgelegd. 

• Informatie (vooraf) : Brieven aan medewerkers, thuisfront en leidinggevenden over zorgaanbod.

• Hulplijn : Richt een telefonische hulplijn op voor alle 1e-lijns personeelszorgvragen, samen 
met hulpverleningslijn 24/7 bereikbaar (skilled frontoffice).

• Leiderschap : Laat leidinggevenden een belangrijke rol spelen bij eerste opvang na inzet (hot-
debriefing); investeer in leiderschapsontwikkeling; gespreksvoering en signalering.

• Thuisfront : Betrek het sociale netwerk van de medewerker bij de psychosociale (na)zorg. 

• Beleid :Borg/veranker bovenstaande adviezen in beleid. 
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Vragen? 

14 januari 2021
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Doelgroep evaluatie `Zorgplan inzet COVID-19’

Bedrijfsmaatschappelijk werkers: 

- Verbonden aan een onderdeel die zijn ingezet voor werkzaamheden 
rondom COVID-19. 

- Psychosociale ondersteuning hebben verleend, zoals o.a.(groeps) 
gesprekken met de ingezette defensiemedewerkers. 

Defensiemedewerkers:

- Ingezet rondom COVID-19 werkzaamheden van maart t/m juli 2020.

- Werkzaamheden waren divers van aard waarbij de duur van inzet 
varieerde van enkele dagen tot een paar maanden, evenals de aantal 
keren van inzet.

14 januari 2021

Bijlage
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

- Wat zijn de ervaringen van de bedrijfsmaatschappelijk werkers in de 
uitvoering van het zorgplan?

- Welke ervaringen hebben de defensiemedewerkers opgedaan in het 
vóór, tijdens en na traject van de inzet COVID- 19?

14 januari 2021

Centrale vraagstelling `Zorgplan inzet COVID-19’

Bijlage

Bijlage
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Psychosociale zorg Defensie COVID-19

Methode/data verzameling evaluatie `Zorgplan inzet COVID-19’

- Ervaringen en interpretaties van de bedrijfsmaatschappelijk werkers 
m.b.t. de uitvoering van het zorgplan; persoonlijk en aan de hand van 
een opgestelde vragenlijst.

- Ervaringen vóór, tijdens en na inzet van de ingezette 
defensiemedewerkers; verslaglegging bedrijfsmaatschappelijk werkers 
n.a.v. de (groeps) gesprekken met de ingezette defensiemedewerkers.

14 januari 2021

Bijlage
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 1. Inleiding 

Voor u ligt het herziende` Zorgplan inzet COVID-19’, versie 2. Dit zorgplan is een follow up van het 

eerder uitgebrachte `Zorgplan inzet COVID-19’, versie 1 van 29 april 2020.  

Dit herziende zorgplan is opgemaakt naar aanleiding van de uitkomsten uit het evaluatierapport 

`Uitvoering Zorgplan inzet COVID-19 Lessons Learned’. In dit rapport staat de procesevaluatie 

beschreven die heeft plaatsgevonden over de ervaringen die zijn opgedaan door de 

bedrijfsmaatschappelijk werkers (BMW’ers) van de Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DBMW) in 

de uitvoering van het `Zorgplan inzet COVID-19’. Daarnaast staan in dit rapport ook de ervaringen 

beschreven die tijdens de eerste coronacrisis door de ingezette defensiemedewerkers zijn opgedaan 

in het vóór, tijdens en natraject van hun inzet COVID-19.   

Uit het evaluatierapport `Uitvoering Zorgplan inzet COVID-19 Lessons Learned’ kan geconcludeerd 

worden dat een groot deel van de defensiemedewerkers de inzet COVID-19 als positief heeft 

ervaren, maar er ook medewerkers zijn waarvan de inzet een (grote) impact heeft gehad.  

Voorbeelden hiervan zijn het zien van menselijk leed zoals ziekte en overlijden, de aard en duur van 

werkzaamheden, de werkomstandigheden zoals het verlenen van zorg aan patiënten met beperkte 

beschermingsmiddelen, een hoge werkdruk en factoren in de thuissituatie die invloed hadden op het 

functioneren van de ingezette medewerker.  

De belangrijkste Lessons Learned die uit het evaluatierapport naar voren komt is het voortzetten van 

de psychosociale ondersteuning aan de ingezette defensiemedewerkers. Echter, in tegenstelling tot 

het `Zorgplan inzet COVID-19, versie 1 van 29 april 2020, waarin een aantal onderdelen van zorg 

verplicht werden gesteld, wordt in dit herziende plan de zorg op verzoek vanuit de commandant 

ingezet. Hierbij gaat het om zorg ‘op maat’. Dit betekent dat de commandant in afstemming op de 

zorgbehoefte van de ingezette medewerker verantwoordelijk is voor het organiseren van de juiste 

zorg, op de juiste plaats en op het juiste moment. De BMW’er verbonden aan de eenheid van inzet 

zal hierbij adviserend optreden en vraag gestuurd werken. 

1.1 Achtergrond en aanleiding ` Zorgplan inzet COVID-19’ (versie 1) 

Defensie wordt vanaf maart tot op heden ingezet om bijstand te verlenen in de strijd tegen het 

coronavirus. De talloze werkzaamheden waarvoor de hulp van Defensie wordt ingeroepen bestaat 

zowel uit het verlenen van urgente zorg aan COVID-19 patiënten als de inzet van ondersteunende 

diensten waaronder het bewaken van grensgebieden, logistieke ondersteuning, transport, 

planningswerkzaamheden en het ondersteunen van werkzaamheden in snelteststraten.  

Om de zorgcontinuïteit van de ingezette defensiemedewerker te waarborgen is met DOPS J1, G1 

CLASS, MGGZ en DBMW tijdens de eerste coronacrisis het ‘Zorgplan inzet COVID-19’, versie 1 van 29 

april 2020 vormgegeven en opgesteld. In dit zorgplan werden vier producten beschreven waarvan 

bepaald werd dat elke ingezette medewerker deze (verplicht) moest ontvangen. 

Hierbij ging het om: 

 De informatievoorziening voor inzet. 

 Het eindgesprek tijdens inzet. 

 Het (gezamenlijke) terugblikgesprek en de vragenlijst COVID-19 na inzet. 
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Het voortgangsgesprek tijdens inzet is een maatwerkproduct en kon op verzoek van de commandant 

worden ingezet. Het voortgangsgesprek werd bijvoorbeeld geraadpleegd in de overgangsfase tussen 

beëindiging van een inzet en het opwerken naar een (andere) volgende inzet, bij ingrijpende 

gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden of wanneer de onderlinge samenwerking anders verliep 

dan verwacht. 
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2. Zorgplan inzet COVID-19 (versie 2) 

Zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk kunnen defensiemedewerkers tijdens inzet COVID-19 

geconfronteerd worden met uiteenlopende (ingrijpende) gebeurtenissen die voor psychosociale 

stress kunnen zorgen. Wanneer een stressreactie kortdurend is, kan deze functioneel zijn om met de 

stressoren om te kunnen gaan. Medewerkers die te maken hebben met langdurige stress waarbij 

onvoldoende hersteltijd is genomen tussen de werkzaamheden in, lopen het risico om chronische 

stress te ontwikkelen met als gevolg dat een medewerker ziek wordt en uitvalt (Geurts, 2011). 

Onzekerheden zoals de vraag hoe lang het virus nog onder ons blijft, blijven voorlopig bestaan, en 

daarmee ook de onzekerheid welke gevolgen dit kan hebben op de inzetbaarheid van de 

defensiemedewerker. Naast de soms ontwrichtende gevolgen voor de medewerker zelf, heeft het 

eveneens consequenties voor de afdeling en de organisatie (de Mönnink, 2016). 

2.1 Doelstelling 

Het zorgplan heeft als hoofddoel om op een laagdrempelige manier in een vroegtijdig stadium, 

eventuele psychosociale stress te kunnen signaleren, daar waar nodig adequate zorg te kunnen 

bieden om zodoende eventuele problemen en uitval in de toekomst te voorkomen. 

2.2 Definitie medewerkers 

In dit plan wordt gesproken over defensiemedewerkers. Hiermee worden bedoeld: alle militairen 

(inclusief reservisten) en burgermedewerkers van Defensie. Ook het thuisfrontzorg is opgenomen in 

dit zorgplan aangezien de inzet van de medewerker invloed kan hebben op de thuissituatie 

(systeembenadering). 

2.3 Rollen en verantwoordelijkheden 

Dit zorgplan, met de daarin beschreven producten, wordt actief door de BMW’er die verbonden is 

aan de eenheid van inzet aangeboden. De commandant is, in afstemming op de zorgbehoefte van de 

ingezette medewerkers, verantwoordelijk welke zorg nodig wordt geacht en op welk moment 

(maatwerk). De BMW’er zal hierbij adviserend optreden en vraag gestuurd werken. Op verzoek van 

de commandant zal de BMW’er zorgdragen voor de uitvoering op inhoud van de producten. 

2.4 Productontwikkeling 

De bijzondere bijstand die Defensie op dit moment verleent tegen de strijd in het coronacrisis vraagt 

om aandacht en een krachtige aanpak om de mogelijk negatieve psychosociale gevolgen voor de 

ingezette defensiemedewerker te beperken. Defensie heeft een onderbouwd zorgplan rondom 

uitzendingen en heeft hier de afgelopen jaren positieve ervaringen in opgedaan. Naar aanleiding van 

deze ervaringen zijn de interventies en producten uit het zorgtraject rondom uitzendingen aangepast 

en omgebogen naar de huidige inzet COVID-19, zowel in het vóór, tijdens als natraject.  

De producten waar het “verplichte karakter” gewijzigd is naar maatwerk producten, zijn: 

 Het eindgeprek; tijdens inzet. 

 Het terugblikgesprek; individueel of gezamenlijk met het thuisfront; na inzet. 
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3. Productbeschrijving en het uitvoeringsproces 

Naast de reguliere zorg, zoals beschreven in hoofdstuk 4, worden de producten in dit hoofdstuk als 

extra zorg aangeboden voor de medewerkers die zijn ingezet voor COVID-19 werkzaamheden. 

3.1 Vóór inzet; informatievoorziening 

 Informatievoorziening commandant 

De commandant ontvangt van de BMW’er, verbonden aan de eenheid van inzet, informatie over het 

aanbod van zorg ten behoeve van de medewerkers die worden ingezet voor COVID-19 

werkzaamheden.  

 Informatievoorziening ingezette defensiemedewerker en het thuisfront  

Informatievoorziening defensiemedewerker:  

 Een brief, opgemaakt voor de ingezette defensiemedewerker, waarin het aanbod van zorg binnen 

Defensie staat beschreven. 

Informatievoorziening thuisfront: 

 Een brief, opgemaakt voor het thuisfront, waarin de informatie staat beschreven over het aanbod 

van zorg waar het thuisfront op terug kan vallen gedurende inzet. 

Rollen en verantwoordelijkheden 

 De BMW’er overhandigt/mailt de commandant of de daartoe aangewezen functionaris de 

brieven voor de ingezette medewerker en het thuisfront.  

 De commandant/S1/G1 of de daartoe aangewezen functionaris zorgt ervoor dat de medewerkers 

en het thuisfront middels de brief geïnformeerd worden over het aanbod van zorg. 

 

3.2 Tijdens inzet; het voortgangsgesprek en het eindgesprek 

 Het voortgangsgesprek 

Op verzoek van de commandant kan de BMW’er het voortgangsgesprek voeren met de ingezette 

medewerkers. Dit gesprek kan worden beschouwd als een tussentijds evaluatiemoment en kan 

worden gevoerd voor verschillende doeleinden, zoals bijvoorbeeld: 

 Wanneer de samenwerking anders verloopt dan verwacht. 

 Bij zorgen over het welzijn of functioneren van de ingezette medewerker of eenheid. 

 Naar aanleiding van een ingrijpende gebeurtenis. 

 Na einde inzet, volgt een (andere) volgende inzet.  

Tijdens dit gesprek zal de BMW’ er ingaan op de ervaringen van werkzaamheden, de 

werkomstandigheden en op de werkbeleving. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan zowel 

de individuele gesteldheid als het functioneren van het thuisfront, en wordt vooruitgekeken naar een 

mogelijk volgende inzet. Het gesprek heeft een onderhoudend en signalerend karakter en kan zowel 

in groepsverband plaatsvinden als individueel. De groepsgrootte is maximaal 8 tot 10 personen 

(exclusief gespreksleiders), waarbij voldaan wordt aan de richtlijnen van het RIVM (1.5 meter afstand 

in een geventileerde ruimte). 
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Rollen en verantwoordelijkheden 

 De commandant/SMT stemt met de BMW’er af wanneer het voortgangsgesprek plaatsvindt. 

 De commandant of de daartoe aangwezen functionaris draagt zorg voor de groepsindeling, de 

communicatie naar de medewerkers en draagt zorg voor het facilteren van een gespreksruimte 

die voldoet aan de richtlijnen van het RIVM. 

 BMW draagt zorg voor de coördinatie en inhoud van het voortgangsgesprek en betrekt indien 

nodig en in afstemmig de DGV bij de uitvoering van deze (groeps) gesprekken. 

 De BMW’er draagt zorg voor een eindverslag. Dit verslag zal verstuurd worden naar de 
verantwoordelijke commandant. 

 
 

 Het eindgesprek 

Direct na einde inzet kan op verzoek van de commandant het eindgesprek plaatsvinden.  

Het gesprek vindt aansluitend na einde inzet plaats op de locatie van inzet zodat gezamenlijk de inzet 

kan worden afgesloten. Het heeft de voorkeur dat bij de samenstelling van de groepen organieke 

werkverbanden behouden blijven. Indien een groepsgesprek niet mogelijk is, vindt er een individueel 

eindgesprek plaats. 

Het eindgesprek beoogt een zorgvuldige overgang te faciliteren vanuit de inzet COVID- 19 naar de 

reguliere werkzaamheden op het organieke onderdeel en in de thuissituatie. 

Het gesprek start met een inleiding, gevolgd door een terugblik, een vooruitblik en ten slotte een 

afsluiting (inclusief psycho-educatie). De groepsgrootte is maximaal 8 tot maximaal 10 personen 

(exclusief gespreksleiders), waarbij voldaan wordt aan de richtlijnen van het RIVM (1.5 meter afstand 

in een geventileerde ruimte).  

Rollen en verantwoordelijkheden 

 De commandant of de daartoe aangewezen functionaris stemt met de BMW’er af wanneer het 

eindgesprek plaats vindt. 

 De commandant of de daartoe aangwezen functionaris draagt zorg voor de groepsindeling, de 

communicatie naar de medewerkers en draagt zorg voor het facilteren van een gespreksruimte 

die voldoet aan de richtlijnen van het RIVM op de locatie van inzet. 

 De BMW’er draagt zorg voor de coördinatie en de inhoud van het eindgesprek en draagt zorgt 

voor een gesprekspartner om uitvoering te kunnen geven van de (groeps) gesprekken.  

 Aan de hand van het aantal eindgesprekken kan het nodig/wenselijk zijn dat de DGV 

ondersteuning biedt bij de uitvoering van deze eindgesprekken.  

 De BMW’er draagt zorg voor een eindverslag. Dit verslag zal verstuurd worden naar de 

verantwoordelijke commandant. 
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3.3. Na inzet; het terugblikgesprek en de vragenlijst na inzet COVID-19 

 Het terugblikgesprek; individueel of gezamenlijk met het thuisfront 

Op verzoek van de commandant vindt zes tot tien weken na einde inzet het terugblikgesprek plaats. 

De medeweker heeft de keuzemogelijkheid om het gesprek alleen in te gaan of gezamenlijk met zijn 

of haar thuisfront, ook wel genoemd als het “gezamenlijk terugblikgesprek”. Met het thuisfront van 

de medewerker wordt bedoeld; de primaire relatie zoals geregistreerd in Peoplesoft.  

Tijdens het terugblikgesprek wordt teruggekeken en stil gestaan bij de ervaringen van de 

medewerker (en van het thuisfront wanneer deze aansluit) over de periode tijdens inzet en over de 

periode na inzet binnen de thuissituatie, werk en maatschappij. Eventuele klachten en/of problemen 

kunnen individueel of gezamenlijk met de bedrijfsmaatschappelijk werker worden besproken. Indien 

gewenst kan een gepast hulpaanbod worden gedaan. 

Rollen en verantwoordlijkheden 

 De commandant stemt met de BMW’er af wanneer de terugblikgesprekken plaatsvinden. 

 Op verzoek van de commandant of de daartoe aangewezen functionaris van de eenheid, 

overhandigt/mailt BMW de uitnodingsbrieven (medewerker en thuisfront) van het 

terugblikgesprek en (eventueel) de vragenlijst terugblikgesprek. 

 De commandant of de daartoe aangewezen functionaris zorgt ervoor dat de medewerkers en het 

thuisfront middels de uitnodingsbrieven worden geïnformeerd over het terugblikgesprek. 

 De BMW’er draagt zorg voor de coördinatie en de inhoud van de terugblikgesprekken en betrekt 

daar waar nodig en in afstemming de DGV voor de uitvoering van deze gesprekken.  

 De BMW’er draagt zorg voor een eindverslag. Dit verslag zal verstuurd worden naar de 

verantwoordelijke commandant. 

 

 Vragenlijst na inzet COVID-19 

Als afsluitend zorgmoment is er een vragenlijst na inzet COVID-19. Na drie maanden ontvangt de 

medewerker en de primaire relatie (zoals geregistreerd in Peoplesoft) automatisch een vragenlijst 

van de afdeling: Trends, Onderzoek & Statistiek (TOS). Wanneer naar aanleiding uit de vragenlijst een 

zorgsignaal komt, neemt DBMW telefonisch contact op om vervolgstappen voor zorg te 

inventariseren en aan te bieden. De vragenlijst na inzet COVID- 19 vormt het sluitstuk van dit (na) 

zorgtraject. 
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4. De organisatie van de reguliere zorg bij inzet COVID-19 

 Sociaal Medisch Team (SMT) 

Het SMT heeft tot doel de commandant te ondersteunen in zijn/haar taken als werkgever op het 

gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. De commandant en het SMT hanteren daarbij de 

volgende werkwijze: 

 Vóór inzet dient de commandant iedere ingezette medewerker aan het SMT voor te leggen. 

Bij twijfel over de inzetbaarheid geeft het SMT advies. 

 Een “warme” overdracht van gegevens over de ingezette medewerkers vindt, indien nodig, plaats 

tussen het SMT van de organieke eenheid en het SMT dat verantwoordelijk is voor de 

medewerkers tijdens inzet. 

 Om de zorg tijdens inzet te waarborgen en efficiënt te laten verlopen, dient voorafgaand, tijdens 

en na afloop van inzet, het SMT op regelmatige basis bijeen te komen.  

 Het SMT dat verantwoordelijk is tijdens inzet, draagt na afloop van inzet, de relevante zaken over 

die zich hebben voorgedaan tijdens inzet aan het SMT van de organieke eenheid. 

 Indien er sprake is van langer durende zorg tijdens inzet en indien dit resulteert in een 

inzetbaarheidsbeperking, dan draagt de S1/G1 de medeweker over aan het organieke 

onderdeel. 

 

 Collegiale ondersteuning 

De collega’s (buddy’s) steunen elkaar bij de opvang van alledaagse problemen tijdens en na de inzet. 

Hiertoe behoren ook de opvang en de begeleiding door de commandant, ondersteund door het 

eventueel aanwezige collegiaal netwerk Defensie (CND). 

 Hulpverlening 

Medewerkers met psychosociale of psychische klachten kunnen vóór, tijdens en na inzet een beroep 

doen op de drie zorg- en hulpverleningsinstanties: Dienst Geestelijke Verzorging (DGV), Dienst 

Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DBMW) of de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ).  

Het thuisfront kan, indien de inzet van de defensiemedewerker leidt tot psychosociale problemen, 

gedurende de inzet terugvallen op ondersteuning vanuit DGV en DBMW. Het thuisfront kan dit zelf of 

via de ingezette medewerker kenbaar maken. Hiervoor kunnen zij een afspraak maken met het 

SITCEN, de hulpverleningslijn van Defensie of het loket van DBMW. 

 Medisch 

Medewerkers met medische en fysieke klachten kunnen een beroep doen op de organieke 

geneeskundige voorzieningen van Defensie. 
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5. Registratie van het zorgtraject 

Om adequaat te kunnen inspelen op eventuele toekomstige (na)zorgvragen is zorgvuldige registratie 

van de inzet van groot belang. Deze vindt plaats met inachtneming van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  

  

 Registratie door het OPCO/eenheid  

Zowel de commandant van de organieke eenheid als van de ingezette eenheid zorgen voor de juiste 

registratie. Hierin houden zij o.a. bij waar de medewerkers zich bevinden tijdens de inzet, wat voor 

inzet het betreft en welke zorg de ingezette medewerkers hebben aangeboden en ontvangen. Deze 

activiteiten alsmede alle geregistreerde documenten worden centraal gearchiveerd door het OPCO. 

In bijlage 2 toegevoegd; een voorbeeld van een registratiedocument. 
 

 

 Registratie DBMW                                                                                                   

De cliëntgesprekken, groepsgesprekken en de dienstverlenende activiteiten worden de BMW’er 

genoteerd in de eigen DBMW-registratiesystemen; HRHD BMW-module; BRS met het kenmerk 

“COVID-19”. Alle zorgactiviteiten worden op naam van de medewerkers vastgelegd evenals de 

dienstverlenende activiteiten op naam van het desbetreffende onderdeel.  
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BIJLAGE I Schema proces van zorg 

 

 

 

  

  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

Voor Inzet 

- SMT: Welke medewerkers waar in te zetten; bijzonderheden 
personeel bespreken. 

- Com/S1/...: Informeren medewerkers en thuisfront over het 
aanbod van zorg. Indien wenselijk kan gebruik worden 
gemaakt van de brieven (DBMW).  

  

Tijdens Inzet 
- M.b.t het personeel inzet registreren (bijlage 2)  

- Contact onderhouden met het personeel en zorg waarborgen 
d.m.v. bespreken personeel in SMT. 

- Op verzoek van Com. voortgangsgesprekken danwel hulp 
bieden of doorverwijzen personeel in afstemming met 
personeel en SMT. 

 

Na Inzet 
- Op verzoek van Com. en in afstemming met personeel direct 

na einde inzet; het eindgesprek danwel in afstemming met het 
personeel en het SMT hulp bieden of doorverwijzen. 

- Analyse maken m.b.t inzet en personeel.  

Nazorg 

- Op verzoek van Com. en in afstemming met personeel en 
BMW organiseren (gezamenlijk) terugblikgesprek; 6 tot 10 
weken na einde inzet. 

- Na 3 maanden de vragenlijst na inzet COVID-19 d.m.v. TOS aan 
de defensiemedewerkers en diens thuisfront.  

-  
 

Afspraken: 

-  De commandant registreert de inzet van zijn personeel en is verantwoordelijk welke 

zorg voor het personeel op welke moment wordt ingezet (maatwerk). 

- BMW is verantwoordelijk voor de inhoud van de gesprekken, registreert alle 

gesprekken met het personeel en de dienstverlenende activiteiten op naam van het 

onderdeel.  

- TOS verstuurt de nazorglijsten  
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Bijlage 2 Voorbeeld registratieformulier  

 

 

 

Voorbeeld 

registratieformulier inzet COVID-19.xlsx
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Samenvatting 

De wereldwijde uitbraak COVID-19, die zoveel mensen raakt, is op vele fronten ingrijpend en kan om 

verschillende redenen stress opleveren. 

Onzekerheden zoals de vraag hoe lang het virus nog onder ons blijft, blijven voorlopig bestaan, en 

daarmee ook de onzekerheid welke gevolgen dit kan hebben op de inzetbaarheid van de 

defensiemedewerker. Naast de soms ontwrichtende gevolgen voor de medewerker zelf, heeft het 

eveneens consequenties voor de afdeling en de organisatie (de Mönnink, 2016).  

Tijdens inzet COVID-19 kunnen defensiemedewerkers worden geconfronteerd met uiteenlopende 

ingrijpende gebeurtenissen die voor psychosociale stress kunnen zorgen. Voorbeelden hiervan zijn 

het zien van menselijk leed, zoals ziekte en overlijden, de aard en duur van werkzaamheden of 

factoren in de thuissituatie die invloed hebben op het functioneren van de ingezette medewerker. 

Wanneer een stressreactie kortdurend is, kan deze functioneel zijn om met de stressoren om te 

kunnen gaan (Verkuil, Emmerik & Holtrop, 2010). Medewerkers die te maken hebben met langdurige 

stress waarbij onvoldoende hersteltijd is genomen tussen de werkzaamheden in, lopen het risico om 

chronische stress te ontwikkelen met als gevolg dat een medewerker ziek wordt en uitvalt (Geurts, 

2011). 

Om de zorgcontinuïteit van de ingezette defensiemedewerker te waarborgen is met DOPS J1, G1 

CLASS, MGGZ en DBMW tijdens de eerste coronacrisis het ‘Zorgplan inzet COVID-19’, versie 1 van 29 

april 2020 vormgegeven en opgesteld. Het zorgplan heeft als hoofddoel om in een vroegtijdig 

stadium eventuele noodzakelijke zorg te kunnen signaleren, daar waar nodig adequate zorg te 

kunnen bieden om zodoende eventuele problemen in de toekomst te voorkomen. 

Het voor u liggende rapport bevat de procesevaluatie die heeft plaatsgevonden over de ervaringen 

die zijn opgedaan door de bedrijfsmaatschappelijk werkers (BMW’ers) van de Dienst 

Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DBMW) in de uitvoering van het `Zorgplan inzet COVID-19’. Daarnaast 

krijgt de lezer een beeld van de thema’ s die uit de gesprekken met de ingezette medewerkers naar 

voren zijn gekomen in de ervaringen die zijn opgedaan vóór, tijdens en na inzet COVID-19, in tijden 

van de eerste coronacrisis.  

Hoewel het onderwerp ‘inzet COVID-19 en zorgcontinuïteit’ vraagt om het verkennen van de 

ervaringen van andere betrokkenen actoren, zoals onder andere de rol van de commandant, zijn 

deze ervaringen in deze evaluatie niet meegenomen. Er is voor deze afbakening gekozen omdat de 

tweede coronagolf sneller is gekomen dan verwacht, de defensiemedewerkers werden ingezet en 

hiermee de voortzetting van de zorg aan de ingezette medewerkers zich weer aandiende.   

DBMW ziet de rol van de commandanten en leidinggevende als een cruciale en belangrijke factor 

voor het psychosociaal welzijn van de ingezette medewerker en diens inzetbaarheid. Deze ervaringen 

willen we dan ook tijdens de tweede golf rondom inzet COVID-19 meenemen om zodoende vanuit 

verschillende perspectieven te komen tot een verbetering in het aanbod van zorg. Daarnaast zal er  
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ook een evaluatieonderzoek plaatsvinden om te kijken of de interventies vanuit DBMW, zoals 

beschreven in het ‘Zorgplan inzet COVID-19’ aansluiten op de behoeftestelling van de ingezette 

defensiemedewerker.  

Mogelijk zullen er lezers zijn die een andere kijk hebben op de gesignaleerde thema’s en de daaruit 

voortgekomen Lessons Learned uit dit rapport.  Graag ontvangen we deze reacties zodat we ook 

deze mee kunnen nemen in de voortzetting van zorg aan de ingezette defensiemedewerkers.  

U kunt uw reactie mailen naar: ExpertiseCentrumBMW@mindef.nl 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding van inzet COVID-19, een samengevatte omschrijving van het 

`Zorgplan inzet COVID-19’ en de doelstelling van deze evaluatie beschreven. 

Hoofdstuk 2 schets een beeld over de ervaringen die zijn opgedaan van de BMW’ers en van de 

ingezette defensiemedewerkers in het vóór, tijdens en natraject van inzet COVID-19.  

Deze ervaringen zijn per thema uitgewerkt waarbij zowel de positieve punten als de 

aandachtspunten staan beschreven. Daarnaast zijn door de BMW’ers en de ingezette 

defensiemedewerkers suggesties tot verbetering benoemd. Deze aangedragen verbeterpunten zijn 

opgenomen in bijlage 1. 

In hoofdstuk 3 komen we tot de conclusie met een verwijzing naar de uitgewerkte wetenschappelijk 

bronnen in bijlage 2. Deze wetenschappelijk bronnen laten overeenkomsten zien met de bevindingen 

die uit deze evaluatie naar voren zijn komen.  

Hoofdstuk 4 gaat in op de voornaamste Lessons Learned die uit deze evaluatie zijn getrokken.  

  

mailto:ExpertiseCentrumBMW@mindef.nl
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1. Inleiding 

Voor u ligt het rapport ter afronding van de procesevaluatie die heeft plaatsgevonden over de 

uitvoering van het `Zorgplan inzet COVID -19’ en over de ervaringen die door de ingezette 

defensiemedewerkers zijn opgedaan in het vóór, tijdens en natraject van hun inzet COVID-19.   

DBMW heeft de geleerde lessen hieruit opgehaald en in dit document gebundeld.   

1.1 Inzet COVID-19 

In de periode van 11 maart tot en met 1 juli 2020 heeft Defensie bijstand verleend in de strijd tegen 

het coronavirus (COVID-19). De werkzaamheden van deze bijstand waren zeer divers. Naast het 

verlenen van urgente zorg aan COVID-19 patiënten in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, werden 

verschillende ondersteunende diensten ingezet die de voorwaarden creëerde zodat de zorg kon 

plaatsvinden, hierbij denkend aan; het bewaken van grensgebieden, logistieke ondersteuning, 

planningswerkzaamheden en transport. 

Het is algemeen bekend dat de organisatie, de werkomgeving en de werktaken factoren zijn die het 

psychosociaal welzijn van de medewerker kunnen beïnvloeden (Giorgi et al., 2020).  

Beroepsgroepen zoals onder andere medewerkers uit de gezondheidszorg en militairen lopen gezien 

de aard van hun werkzaamheden een verhoogd risico in het oplopen van psychische klachten of een 

burn-out. Met name medewerkers die taken uitvoeren anders dan hun gebruikelijke taak, worden 

hierin als een extra risico genoemd. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben op het eigen welzijn, dat 

van hun naasten en de inzetbaarheid op de werkvloer (Brooks, Dunn, Rubin & Greenberg, 2019).  

De tweede coronagolf is gaande waarbij civiele instanties opnieuw een beroep doen op Defensie 

voor ondersteuning. De inzet van de defensiemedewerker is hierin van essentieel belang, maar hoe 

zorg je ervoor dat de defensiemedewerker duurzaam inzetbaar blijft? 

Nu alle (na)zorg gesprekken uit de eerste coronacrisis van het ‘Zorgplan inzet COVID-19’ zijn 

uitgevoerd, is het van groot belang om uit de opgedane ervaringen, Lessons Learned te trekken. 

1.2 Aanleiding `Zorgplan inzet COVID-19’1 

Om de zorgcontinuïteit van de ingezette defensiemedewerker te waarborgen is met DOPS J1, G1 

CLASS, MGGZ en DBMW het ‘Zorgplan inzet COVID-19’ vormgegeven en opgesteld.  

Het zorgplan beoogd om preventief, in een vroegtijdig stadium, eventuele psychosociale stress te 

kunnen signaleren, daar waar nodig adequate zorg te kunnen bieden om zodoende eventuele 

problemen in de toekomst te voorkomen.  

Ook het thuisfront2 van de ingezette medewerker is opgenomen in het zorgplan aangezien de inzet 

van de medewerker invloed kan hebben op de thuissituatie (Lester et al., 2016). 

                                                           
1 Voor de complete beschrijving van het zorgplan, ga naar: `Zorgplan inzet COVID-19' 
2 Het thuisfront, ook wel bekend als personen die veel betekenen voor de militair op uitzending zoals de partner, kinderen,    

familie en vrienden wordt door Defensie gezien als een integraal onderdeel van de personeelszorg voor uitgezonden 
militairen (Ministerie van Defensie, 2015). 
 

 

https://productie.cordys.mindef.nl/images/P&O/Mijn%20informatie/Gezondheid%20en%20Ziekte/COVID-19/Zorgplan%20inzet%20COVID.pdf
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 Uitgangspunten 

Het ‘Zorgplan inzet COVID-19’ is opgesteld om de zorgcontinuïteit van de ingezette medewerker te 

waarborgen, met als voorbeding dat: 

 Alle zorgactiviteiten, zowel vóór, tijdens als na de inzet staan beschreven. 

 Onderlinge samenhang en het belang van de verschillende zorgactiviteiten duidelijk zijn. 

 De verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering zijn vastgelegd. 

 Een uitvoerbaar zorgplan wordt vastgesteld dat uitgedragen, uitgevoerd en gehandhaafd wordt 

door alle Defensieonderdelen.  

 Productontwikkeling 

De bijzondere bijstand die Defensie op dit moment verleend tegen de strijd van het coronacrisis 

vraagt om aandacht en een krachtige aanpak om de mogelijk negatieve mentale gevolgen voor de 

ingezette defensiemedewerker te beperken. Defensie heeft een wetenschappelijk onderbouwd 

zorgplan rondom uitzendingen en heeft hier de afgelopen jaren positieve ervaringen in opgedaan.  

Naar aanleiding van deze ervaringen zijn de interventies en producten uit het zorgtraject rondom 

uitzendingen aangepast en omgebogen naar de huidige inzet COVID-19.  Het Zorgplan inzet COVID-

19 is net als de zorg bij uitzendingen opgedeeld in een vóór, tijdens en natraject en bestaat uit vijf 

producten.  

De zorg voor de ingezette medewerker moest minimaal voldoen aan: 

 Voor inzet:  Informatievoorziening defensiemedewerker en het thuisfront. 

 Tijdens inzet:  Het eindgesprek. 

 Na inzet:   Het terugblikgesprek indien gewenst samen met het thuisfront en de   

   vragenlijst na inzet COVID-19.  

Het voortgangsgesprek tijdens inzet is een maatwerkproduct en kan op verzoek van de commandant 

worden ingezet. Het voortgangsgesprek werd bijvoorbeeld geraadpleegd in de overgangsfase tussen 

beëindiging van een inzet en het opwerken naar een (andere) volgende inzet, bij ingrijpende 

gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden of wanneer de onderlinge samenwerking anders verliep 

dan verwacht. 

 Rollen en verantwoordelijkheden  

De coördinatie en de uitvoering van het zorgplan ligt primair bij de eenheidscommandant. Op de 

inhoud van uitvoering van de producten is DBMW verantwoordelijk. Overall bewaakt DOPS/J1 het 

proces op hoofdlijnen en stuurt bij waar nodig. 

1.3 Doelstelling en opzet evaluatie 

Het doel van deze evaluatie is tweeledig. Enerzijds komen we tot een aanbeveling ten aanzien van 

het uitgevoerde ‘Zorgplan inzet COVID-19’ om zodoende de uitvoering van het zorgplan te 

verbeteren. Anderzijds komen we tot een praktische handleiding voor de commandanten en 

leidinggevende ten aanzien van het duurzaam inzetbaar houden aangaande het personeel rondom 

inzet COVID-19. 

 Definitie en onderbouwing doelgroep  

Defensiemedewerkers: 

- Ingezet rondom COVID-19 werkzaamheden van maart t/m juli 2020. 
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- Werkzaamheden waren divers van aard waarbij de duur van inzet varieerde van enkele dagen tot 

een paar maanden, evenals de aantal keren van inzet. 

BMW’ers: 

- Verbonden aan een onderdeel dat is ingezet voor werkzaamheden rondom COVID-19. 

- Psychosociale ondersteuning hebben verleend, zoals onder andere (groeps) gesprekken met de 

ingezette defensiemedewerkers.  

 Centrale vraagstelling   

- Wat zijn de ervaringen van de BMW’ers in de uitvoering van het `Zorgplan inzet COVID-19’? 

- Welke ervaringen hebben de defensiemedewerkers opgedaan in het vóór tijdens en natraject van 

de inzet COVID- 19? 

 Dataverzameling 

Op basis van de evaluatie met de BMW’ers zijn de ervaringen en interpretaties met betrekking tot de 

uitvoering van het zorgplan tijdens de eerste coronagolf in kaart gebracht. De BMW’ers zijn 

persoonlijk benaderd waarbij aan de hand van een lijst met opgestelde vragen het evaluatiegesprek 

plaatsvond. Daarnaast zijn de BMW’ers gevraagd om de signalen en bijzonderheden naar aanleiding 

van de gesprekken met de ingezette defensiemedewerkers te noteren in een eindverslag dat ten 

einde voor dit evaluatierapport is gebruikt.   
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2. Bevindingen 

In dit hoofdstuk worden de ervaringen weergegeven van de BMW’ers en van de ingezette 

defensiemedewerkers.  

In paragraaf 2.1 worden de ervaringen over de uitvoer van het zorgplan weergeven vanuit het 

perspectief van de BMW’ers. De ervaringen en de signalen vanuit de ingezette 

defensiemedewerkers, welke met de BMW’ers zijn besproken, worden in paragraaf 2.2 

gepresenteerd.  

In deze fase van evalueren zijn ook de suggesties tot verbetering benoemd, welke belangrijk zijn om 

op te nemen in dit rapport aangezien deze factoren van invloed zijn geweest op het functioneren van 

de defensiemedewerker vóór, tijdens en na inzet. De suggesties tot verbetering zijn opgenomen in  

Bijlage 1.  Aangedragen verbeterpunten door de BMW’ers en de defensiemedewerkers. 

2.1 Ervaringen BMW over de uitvoering van het `Zorgplan inzet COVID-19’ 

In deze paragraaf worden per thema zowel de positieve ervaringen weergegeven als de 

aandachtspunten in de ervaringen die de BMW’ers hebben opgedaan in de uitvoering van het 

zorgplan. Tevens wordt in deze alinea stil gestaan welke medewerkers mogelijk een risico vormen 

met betrekking tot overbelasting of vroegtijdig uitval.  

 Actief aanbod `Zorgplan inzet COVID-19’ 

Positieve punten: 

Het actief aanbieden van het zorgplan heeft geleidt tot: 

 Samenhorigheid en het gezamenlijk afsluiten van de inzet; medewerkers konden tijdens inzet 

hun ervaringen met elkaar delen, wat bijdroeg aan de onderlinge steun en het gezamenlijk 

kunnen afsluiten van de inzet. 

 Laagdrempeligheid; door op gezette momenten stil te staan bij de opgedane ervaringen konden 

klachten eerder besproken worden en is er inzicht verkregen hoe de medewerker ten opzichte 

van een volgende inzet staat. 

 Het in kaart brengen van problemen; de BMW’er kon tijdens de groepsgesprekken de signalen 

oppikken, adviezen geven of daar waar nodig adequate hulp inzetten. 

 Erkenning; het actief aanbieden van het zorgplan heeft bijgedragen aan waardering en erkenning 

voor de commandant, de medewerker en het thuisfront. 

 Commandanten en leidinggevende zagen het nut en belang in het actief aanbieden van zorg in 

tijden van crisis. 

 SMT voorafgaande inzet   

Uit de evaluatie komt naar voren dat bij een aantal eenheden onvoldoende aandacht is besteed aan 

de inzetbaarheid van de medewerker in het SMT. Hierdoor zijn een aantal medewerkers met 

mentale, fysieke of met een belastend thuisfront ingezet. Bij een aantal medewerkers heeft dit tot 

gevolg gehad dat mentale klachten verergerde, er sprake was van een verminderde inzet dan wel 

uitval tijdens inzet.  
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 Communicatie en implementatie `Zorgplan inzet COVID-19’ 

Uit de evaluatie komt naar voren dat de lijn van communicatie (top/down) met betrekking tot het 

informeren van de OPCO’s en daarmee de commandanten over het `Zorgplan inzet COVID-19’ 

onvoldoende is gebeurd.  

Hierdoor kwam het voor dat: 

 Met name de BMW’ers de commandanten geïnformeerd hebben over het zorgplan i.p.v. de 

daartoe aangewezen/verantwoordelijke in de lijn. In een paar situatie heeft dit geleid tot 

weerstand aangezien het zorgplan een aantal verplichte interventies betrof. BMW is slechts 

verantwoordelijk voor de uitvoering op de inhoud van de producten en niet in het aandragen, 

overtuigen en motiveren van het zorgplan. 

 Door het onvoldoende in kennis stellen van het zorgplan werden termijnen en activiteiten niet of 

minder in acht genomen dan wel behaald. De zorg kwam te laat en werd gezien als “mosterd na 

de maaltijd’. 

 Door het in gebreke blijven van de communicatie werd er niet op elke eenheid altijd de noodzaak 

of de verantwoordelijkheid gevoeld in het tot uitvoering brengen van het zorgplan voor de 

ingezette medewerkers. 

 Het niet uitvoeren dan wel creëren van draagvlak had een negatieve werking op de medewerkers 

of medewerkers werden hierdoor niet meegenomen in het zorgaanbod. 

 De zinspeling in de aanleiding van het zorgplan: “medewerkers die veelal direct betrokken zijn bij 

het uitvoeren van de zorg voor COVID-19 patiënten of werkzaam zijn bij de ondersteunende 

diensten die de randvoorwaarden creëren, staat haaks op de later toegevoegde zin: “omdat zij 

voor langere tijd direct betrokken zijn bij deze zorg-intensieve patiënten in een zeer hectische 

crisisperiode”. Hierdoor waren er meerdere commandanten zoekende welke medewerkers onder 

het zorgplan vielen. 

 Risicogroepen onder de ingezette medewerkers  

Defensiemedewerkers die extra aandacht vragen gezien het risico op overbelasting dan wel 

vroegtijdige uitval: 

 Medewerkers die zijn ingezet in verzorgingshuizen; confrontatie ziekte en overlijden van 

bewoners, angst op besmetting, onvoldoende borging veiligheid/bescherming, morele spagaat 

bij uitvoering taken in onveilige omgeving. 

 Onervaren/ nieuwe medewerkers; teleurstelling door andere verwachtingen van start loopbaan. 

 Medewerkers die ook mantelzorgers zijn; overbelasting, angst besmetting op thuisfront. 

 Medewerkers met psychosociale stressklachten en/of fysieke klachten; eenzaamheid, toename 

problematiek, belastend thuisfront. 

 Thuisfront werkzaam in de zorg; dubbelop risico, angst besmetting, overbelasting gezin. 

2.2 Ervaringen ingezette defensiemedewerkers vóór, tijdens en na inzet 

Deze paragraaf presenteert de positieve ervaringen en de aandachtspunten vanuit het perspectief 

van de ingezette defensiemedewerkers, welke tijdens de uitvoering van het zorgplan met de 

BMW’ers zijn besproken. Er wordt ingegaan op de ervaringen in de voorbereiding tot inzet, tijdens 

inzet en na inzet. De thema’s die op basis van de gesprekken naar voren zijn gekomen, zijn 

gecategoriseerd op hoofdlijnen. 
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2.2.1  Ervaringen vóór inzet 

 Informatievoorziening  

Positieve punten: 

 Vakinhoudelijke momenten ter voorbereiding op de inzet zijn nuttig en prettig ervaren doordat 

men goed voorbereid de inzet inging. 

 Opdracht taakstelling inzet ziekenhuizen; duidelijk en kwam overeen met de praktijk. 

 Informatie over het zorgaanbod; brieven persoonlijk gericht aan medewerker en thuisfront zijn 

zinvol en prettig ervaren. 

 Formulering opdracht inzet 

Aandachtspunten: 

 Onvoldoende verkenning op locatie van inzet; situatie inzet anders dan verwacht. 

 Onduidelijke opdracht/taakstelling inzet; kwam als chaotisch en onvoorbereid over. 

 Tegenstrijdige besluitvorming over aanvang, locatie en duur van inzet; onrust bij medewerkers 

en thuisfront. 

 Medewerkers niet ingezet op competenties en ervaring; motivatieproblemen en 

zingevingsproblematiek. 

 Thuisfront 

Positief punt: 

  Bij een groot deel van het thuisfront was het draagvlak voorafgaande de inzet groot.   

Aandachtspunt:  

 Onduidelijke informatieverstrekking over start en duur inzet; thuisfront moest plots afscheid 

nemen van militaire relatie waardoor regelruimte in de thuissituatie werd ontnomen. 

2.2.2 Ervaringen tijdens inzet 

 Van Betekenis kunnen zijn  

Positieve punten: 
 Medewerkers zijn trots op hun bijdrage; hebben de inzet als nuttig ervaren. 

 Hebben een meer veilige werkbare situatie gecreëerd op de plaats ter werkstelling. 

 Hebben zich bevoegd en bekwaam gevoeld voor de werkzaamheden tijdens inzet. 

 Uitzendervaring werd als toegevoegde waarde gezien bij het oppakken van taken. 

 Positieve bijdrage inzet Defensie civiele organisaties; erkent als sterke, stabiele, stressbestendige 

collega’s; adequaat in reactie en aanpak.  

 Groot deel; op plaats ter werk stelling en organieke eenheid grote mate waardering en 

vertrouwen ontvangen. 

 Merendeel heeft veel geleerd van de inzet op persoonlijk en op werkniveau; nemen ervaringen 

mee in verdere loopbaan. 

 Deel van de leerlingen hebben hun werkbelasting als prettig ervaren. 

 Een aantal medewerkers hebben het aanbod gekregen om te solliciteren op hun plaats ter 

werkingstelling  
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 Inzetbaarheid en werkbelasting 

Verschil in werkbelasting doordat: 
 Een aantal medewerkers niet volledig inzetbaar bleken te zijn; mentaal/medische beperkingen; 

gevolg minder inzetbaar dan wel uitval. 

 Een deel van de leerlingen en nieuwere medewerkers vonden de opgedragen taken belastend of 

waren niet goed gematched op de plaats van tewerkstelling, hierdoor minder nuttig gevoeld. 

 Planning/ roosteren inzet; een aantal medewerkers ervaarde een ongelijke werkverdeling; weinig 

tijd om bij te tanken, werkdruk en vermoeidheid namen toe. 

 Werkzaamheden werden door een aantal medewerkers soms overbelastend en als niet humaan 

ervaren. 

 Ingrijpende gebeurtenissen/onveilig gevoel 

Aandachtspunten: 
 Slechtnieuwsgesprek familie patiënt; aantal medewerkers hebben dit als moeilijk ervaren. 

 Gebrek beschermingsmiddelen, onjuist/niet uitvoeren RIVM; hoe hiermee om te gaan is gemist. 

Bij een aantal medewerkers had dit als gevolg; gevoel van onrust, onveiligheid, onmacht, 

frustratie en angst. 

 Verpleeg/verzorgingstehuizen; een groep medewerkers zijn meerdere keren geconfronteerd met 

ziekte en overlijden van bewoners; gevoel van onmacht, morele spagaat en verdriet kwamen 

hierbij kijken.  

 Communicatie en aansturing tijdens inzet 

Aandachtspunten: 
 Communicatie over duur en einde inzet; onduidelijke en slecht ervaren door meerdere 

medewerkers. Met name voor het thuisfront was dit onprettig. 

 Betrokkenheid, erkenning, waardering, steun en vertrouwen vanuit de organieke eenheid; 

gemist door een aantal medewerker. 

 Aangedragen verbeterpunten ondanks belofte vanuit eenheid niet opgepakt, gevolg; demotivatie 

en verlies vertrouwen ten op zichtte van een volgende inzet. 

 Communicatie tussen civiel en Defensie onduidelijk; gevolgen voor een aantal 

defensiemedewerkers bij het inroosteren diensten. 

 Samenwerking tijdens inzet 

Positieve punten: 
 Samenwerking civiel overwegend positief; goede sfeer en van elkaar kunnen leren. 

 Medewerkers draaide mee met het dienstrooster op plaats tewerkstelling met vrije dagen  

tussendoor. 

Aandachtspunten: 

 Eenheidsgevoel; door een aantal medewerkers gemist door diversiteit aan inzet. 

 Begeleiding civiele collega’s; door een aantal medewerkers gemist. 

 Een paar medewerkers werden gezien als vervangend personeel; verplegend personeel ging met 

verlof. 

 Individuele gesteldheid tijdens inzet 

Positief/aandachtspunten: 
 Individuele gesteldheid medewerker; variërend van tevreden tot gefrustreerd zijn, maar 

overwegend als positief te typeren. 
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 Aantal medewerkers hebben klachten op het gebied van overspanning. 

 Functioneren thuisfront tijdens inzet 

Positief punt: 
 Groot deel van het thuisfront; trots op inzet van militaire relatie. 

Aandachtspunten: 

 Deel van het thuisfront; inzet militaire relatie belastend voor thuissituatie. 

 Deel van het thuisfront; aandacht en erkenning vanuit de organieke eenheid gemist. 

 Angst op besmettingsgevaar van defensiemedewerker op thuisfront; met name bij thuisfront 

met gezondheidsproblemen. 

 

 

2.2.3 Ervaringen na inzet  

 Terugkeer thuissituatie en organieke eenheid 

 Overgang inzet organieke werkplek als wisselend ervaren; groot deel van de medewerkers had 

geen moeite, klein gedeelte wel.  

Aandachtspunt: 

 Waardering en erkenning: door meerdere medewerkers gemist bij terugkeer op organieke 

eenheid. 

 Individuele gesteldheid en thuisfront na inzet 

Aandachtspunten: 
 Klein deel heeft klachten op het gebied van overspanning; 

 Een aanzienlijke deel heeft moeite met het loslaten van taken en verantwoordelijkheden. 

 Een deel van thuisfront is voor langere periode overbelast. 

 Ontvangen gesprekken tijdens en na inzet 

 De voortgang en eindgesprekken; algemeen positief ontvangen en gewaardeerd. 

 Laagdrempelig; klachten/zorgen eerder besproken; door actief aanbod. 

 Niet alle medewerkers vonden het nodig, gezien aard werkzaamheden wat soms kon leiden tot 

weerstand. 

 Overige aspecten 

 Een klein deel van de medewerkers gaf aan dat er bij de inzet pers aanwezig was en zij hier niet 

of onvoldoende op voorbereid waren.  

 Een deel van de medewerkers gaf aan dat de lange reistijden niet altijd meegenomen werden 

met de uit te voeren taken/ roosterplanning. 

 De vijf dagen bijzonder verlof bij terugkeer naar de eenheid is door meerdere medewerkers als te 

kort ervaren; 

 Voor een aantal medewerkers is het onduidelijk geweest wat en op welke wijze declaraties 

ingediend konden worden.  
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3. Conclusie 

Middels de beschrijvingen in dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de twee centrale 

vraagstellingen van deze evaluatie: 

- Wat zijn de ervaringen van de BMW’ers in de uitvoering van het `Zorgplan inzet COVID-19’? 

- Welke ervaringen hebben de defensiemedewerkers opgedaan in het vóór tijdens en natraject 

van de inzet COVID- 19? 

De belangrijkste conclusies getrokken uit het voorgaande hoofdstuk, zijn per thema uitgewerkt en 

zijn voorzien van een link die verwijst naar de wetenschappelijke bronnen in bijlage 2.  

Deze nationale en internationale bronnen laten overeenkomsten zien met de uitkomsten van deze 

evaluatie over de ervaringen die zijn opgedaan vóór, tijdens en na inzet COVID-19. 

 Ondersteuningsbehoefte ingezette defensiemedewerker  

Aan het begin van de corona crisis heeft Defensie snel geacteerd om de defensiemedewerkers in te 

zetten met als doel civiele instanties de ondersteuning te bieden in de strijd tegen het coronavirus. 

Gezien de omvang van de crisis was het snelle handelen met betrekking tot het inzetten van de 

defensiemedewerkers verklaarbaar. Echter, door het snel inzetten van de defensiemedewerker heeft 

dit ertoe geleid dat er aan de voorkant onvoldoende aandacht was voor de ondersteuningsbehoefte 

van de ingezette medewerker. Ondanks dat Defensie de nodige ervaringen heeft opgedaan met inzet 

rondom crisissen en beseft dat een inzet psychosociale gevolgen kan hebben, heeft het accent ‘cure’ 

ertoe geleid dat het `Zorgplan inzet Covid-19’ later dan nodig in beeld kwam.  

Link naar: Anticiperen op ondersteuning bij inzet COVID-19. 

Link naar: Risicovolle en beschermende factoren van werkstress. 

 Maatwerk en doelgroep 

Er kan geconcludeerd worden dat een groot deel van de defensiemedewerkers de inzet COVID-19 als 

positief heeft ervaren, maar er ook medewerkers zijn waarvan de inzet een (grote) impact heeft 

gehad doordat zij geconfronteerd werden met het zien van menselijk leed zoals ziekte en overlijden, 

een hoge werkdruk hebben ervaren of doordat zij hebben gewerkt in een onveilige werksituatie. 

Door deze wisselende ervaringen zijn de meningen uiteenlopend over het al dan niet aanbieden van 

zorg `op maat’. Wanneer overgaan wordt op maatwerk is een belangrijke voorwaarden dat duidelijk 

in kaart wordt gebracht welke zorgbehoefte er onder de medewerker speelt, en welke reden ten 

grondslag ligt in het bieden van maatwerk. Daarnaast het wenselijk is dat eenheden beleid uitvoeren 

in het vormgeven van een vangnet waar medewerkers op terug kunnen vallen, indien nodig.  

Link naar: Doelgroep inzet psychosociale ondersteuning. 

 Angst op besmetting en morele dilemma’s 

Het feit dat medewerkers met beperkte beschermingsmiddelen de zorg aan bewoners moesten 

verlenen heeft er bij een deel van de medewerkers ‘ingehakt’. Het afwegen, de dilemma’s, de 

onmacht en frustratie zorgde voor spanningen en oplopende emoties. Hierin kan de conclusie 

getrokken worden dat er vanuit de organisatie meer aandacht mag zijn voor de gevolgen van morele 

dilemma's.  
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Daarnaast wordt geconstateerd dat niet elke plaats van tewerkstelling de strikte maatregelen van het 

RIVM naleeft. Dit zou volgens de medewerkers niet alleen aangescherpt moeten worden zodat 

verspreiding op het virus beperkt wordt, ook instructies hoe om te gaan met de maatregelen ter 

bescherming van jezelf komt hierin naar voren, evenals hoe te handelen wanneer blijkt dat civiele 

collegae de maatregelen anders hanteren. Volgens het RIVM wordt ongeveer 10% van de mensen 

besmet tijdens het werk (RIVM, 2020).  

Ook het risico om besmet te raken met COVID-19 dan wel de angst hebben om het virus over te 

dragen op het thuisfront, brengt spanningen met zich mee en heeft invloed op de belastbaarheid van 

de ingezette medewerker.  

Link naar: Het voorkomen van psychische klachten bij morele dilemma’s. 

 Confrontatie met zieke en stervende patiënten 

De langdurige personele druk en de zwaarte van de zorg aan corona patiënten is hoog. 

De omvang van besmette patiënten hebben echter ook een enorme impact op de mentale 

gesteldheid of de psychische belastbaarheid van de ingezette medewerkers. Het meerdere keren 

geconfronteerd worden met stervende patiënten/bewoners is als ingrijpend ervaren.  

Dit heeft als gevolg dat medewerkers overbelast kunnen worden, zich niet serieus genomen voelen 

en uitgeput raken. 

Link naar: Herhaaldelijk blootgesteld worden aan een ingrijpende gebeurtenis.  

 Hoge werkdruk 

Meerdere defensiemedewerkers hebben na afloop van de inzet aangegeven zich overbelast te 

voelen in de periode tijdens inzet. Veelal werd de combinatie van een hoge werkdruk met stress 

benoemd. Factoren die hier een negatieve rol in hebben gespeeld waren het langdurig 

achtereenvolgens werken in een crisissituatie, het draaien van extra uren, weinig tijd hebben om af 

te schakelen en om op te laden, de druk op personele bezetting door onderbezetting bij civiele 

collega’s en het ingezet worden voor COVID-19 werkzaamheden ongeacht werkervaring, opleiding, 

deskundigheid of specialisme.  

Link naar: Risicovolle en beschermende factoren van werkstress. 

 Communicatie 

Uit de evaluatie werd geregeld gewezen op het belang van communicatie en goede en flexibele 

samenwerkingsstructuren. De defensiemedewerkers hebben behoefte om goed en helder 

geïnformeerd te worden over de taakstelling van inzet. Ook het thuisfront heeft behoefte om 

geïnformeerd te worden over wat de inhoud, aanvang en duur van inzet is zodat praktische 

aangelegenheden ingeregeld kunnen worden. Duidelijke informatie zorgt ervoor dat iedereen 

betrokken is en blijft, er draagvlak wordt gecreëerd wat bijdraagt in het vergroten van vertrouwen in 

de defensieorganisatie en haar aanpak. 

Link naar: Risicovolle en beschermende factoren van werkstress   
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 Erkenning en waardering inzet medewerker 

Wanneer de defensiemedewerkers terugkijken op de periode van inzet, vindt een groot deel van de 

medewerkers dat er onvoldoende erkenning en waardering is gegeven vanuit de 

organieke eenheid. Er werd onvoldoende stilgestaan en betrokkenheid getoond over de aard  

en beleving van werkzaamheden tijdens inzet en bij terugkeer op het organieke onderdeel.  

Ook het verzorgen van tussentijdse informatie over bijzonderheden en de duur van inzet werden 

hierin gemist evenals de erkenning voor het thuisfront.  

Door het ingebreke blijven van erkenning en waardering hebben medewerkers ervaren niet gezien te 

worden, ontstond er wantrouwen naar de organisatie met als gevolg dat een aantal medewerkers 

gedemotiveerd zijn geraakt voor een mogelijke volgende inzet.  

Link naar: Beschermende factoren; het geven van erkenning   

 

 Het delen van ervaringen 

Door op gezette tijden de groepsgesprekken te organiseren, hebben de ingezette medewerkers de 

ruimte hebben gekregen om in het bijzijn van elkaar ervaringen te delen over de inzet.  

Het delen van ervaringen tijdens en na afloop van inzet heeft een positieve werking op de 

groepsbinding en daarmee op de inzet als het gezamenlijk afsluiten van de inzet.  

De BMW’ers haalde de diepgaande informatie uit de gesprekken door het stellen van circulaire 

vragen en door te vragen op belangrijke gespreksthema’s. Hierdoor konden mogelijke klachten in 

kaart konden worden gebracht en werd inzicht verkregen hoe de defensiemedewerker ten opzichte 

van een volgende inzet stond.  Het inzetten van interventies door de BMW’ers waarbij het gaat om 

het geven van advies en het inzetten van vervolghulp maakte dat problemen werden beperkt.  

Geconcludeerd dat de groepsgesprekken het groepsdynamisch proces bevordert; de interactie 

tussen groepsleden, het delen van ervaringen, herkenning en erkenning. Mogelijke problemen 

worden besproken en daar waar nodig aangepakt.  

Link naar: Meerwaarde (groeps) interventies   
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4. Lessons Learned 

Het doel van deze evaluatie is tweeledig. Enerzijds komen we tot een aanbeveling ten aanzien van 

het uitgevoerde ‘Zorgplan inzet COVID-19’ om zodoende de uitvoering van het zorgplan te 

verbeteren. Anderzijds komen we tot een praktische handleiding voor de commandanten en 

leidinggevende ten aanzien van het duurzaam inzetbaar houden aangaande het personeel rondom 

inzet COVID-19.  

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste Lessons Learned beschreven gebaseerd op basis van de 

conclusie uit het voorgaande hoofdstuk.  

 Lessons Learned; voortzetting ‘Zorgplan inzet COVID-19’ (maatwerk) 

Bij het naar verwachting langaanhoudende COVID-19 crisis, is de eerste belangrijke Lessons Learned 

het voortzetten van de psychosociale ondersteuning uit het herziende `Zorgplan inzet  

COVID-19’, versie 2 van 7 januari 2021. Hierbij gaat het om zorg ‘op maat’, wat inhoudt dat de 

commandant in afstemming op de zorgbehoefte van de ingezette medewerker verantwoordelijk is 

voor het organiseren van de juiste zorg, op de juiste plaats en op het juiste moment.  

De BMW’er, verbonden aan de eenheid van inzet, zal hierbij adviserend optreden en vraag gestuurd 

werken. Het `Zorgplan inzet COVID-19’, versie 2 is aangepast naar een maatwerkproduct.  

 Lessons Learned; vóór inzet 

 Maak tijd en aandacht vrij om afspraken te maken over het waarborgen van de zorgcontinuïteit 

binnen alle krijgsmachtdelen. Dit door de zorgcontinuïteit vast te leggen in beleid waarin rollen 

en verantwoordelijkheden duidelijk staan omschreven. 

 Maak voorafgaande de inzet een verkenning en risicoanalyse op over de locatie van inzet. 

 Bespreek medewerkers in het SMT voorafgaande inzet: wie kan worden ingezet? 

 Zet medewerkers in op hun specialisme, ervaring en competenties. 

 Verzorg psycho-informatie en voorlichtingen over waar de medewerkers mee geconfronteerd 

kunnen worden. 

 Formuleer een duidelijke opdracht van inzet.  

 Lessons Learned; tijdens en na inzet  

 Het continueren van de ondersteuning en zorg aan de ingezette medewerkers tijdens en na 

inzet, zoals beschreven in het herziende `Zorgplan inzet COVID-19’ van 7 januari 2021. 

 Check preventief of medewerkers inzetbaar zijn/blijven, onder andere in het SMT. 

 Zorg voor nauwkeurige informatie-updates, ook voor het thuisfront. 

 Roteer werknemers van functies met een hogere stress naar functies met een lagere stres. 

 Koppel meer ervaren collega’s aan onervaren collega’s. Het buddy-systeem helpt om 

ondersteuning te bieden en stress te monitoren. 

 Lessons Learned; erkenning en waardering 

 Geef aandacht en onderhoud contact vanuit de organieke eenheid met de ingezette 

medewerkers en het thuisfront. 

 Investeer in leiderschapsontwikkeling met betrekking tot signaleren en gespreksvoering. 

 Draag zorg voor het uitwisselen van ervaringen om elkaar sociaal te kunnen ondersteunen. 
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Bijlage 1.  Aangedragen verbeterpunten door de BMW’ers en de defensiemedewerkers 

 

Vóór inzet 

 Maak voorafgaand aan een inzet een verkenning en een risicoanalyse, waarbij o.a. een HPG-

functionaris vanuit Defensie betrokken is. 

 Check of men inzet gereed is, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een specifiek SMT t.b.v. 

inzet COVID-19. 

 Zet medewerkers in op hun specialisme. Kijk bij de locatie van inzet waar iemand het meest tot 

zijn recht komt. Kwaliteit voor kwantiteit. 

 Wees terughoudend met het inzetten van nieuw of nog onervaren personeel. 

 Verbeter de communicatielijnen en zorg voor een duidelijke commandovoering t.b.v. de in te 

zetten medewerkers. 

 Neem in de voorbereiding het thuisfront mee ten aanzien van de informatieverstrekking over de 

inzet.  

 Maak het zorgaanbod onderdeel van het inwerkprogramma, zowel voor de medewerkers als het 

thuisfront. 

Tijdens inzet 

 Bespreek tijdens inzet op frequente basis de medewerkers in het SMT. 

 Pak de ingebrachte aandachtspunten of aanbevelingen vanuit de ingezette medewerkers op en 

kom hierop terug (PDCA). 

 Zorg dat er geen onveilige werksituatie mag ontstaan, laat de medewerkers weten dat dit niet 

getolereerd wordt en laat ze weten hoe hierbij te handelen. 

 Zorg dat de moedereenheid aandacht heeft voor het groepsproces voorafgaande aan de inzet en 

bij terugkeer na inzet. Dit vergroot de saamhorigheid en waardering voor de ingezette 

medewerkers. 

Na inzet 

 Houdt rekening met de inzet als de reistijden groter worden. 

 Voorkom herhaalde inzet zonder ruimte voor herstel en het gezamenlijk afsluiting van inzet. 

 Geef waardering bij terugkomst op het organieke onderdeel en geef ruimte om los te laten. 

 Overweeg een recuperatie moment bij terugkeer op de organieke eenheid. 

Overig 

 Maak de communicatie met de pers onderdeel van het inwerkprogramma (verkorte MGO) 

evenals de mogelijkheid tot zorgondersteuning. 

 Laat de zwaarte van de inzet een rol spelen bij de duur van het verlof. 

 

 Terug naar hoofdstuk 2. Bevindingen.  
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Bijlage 2 Wetenschappelijke bronnen  

 Anticiperen op ondersteuning bij inzet COVID-19 

Het COVID-19 coronavirus heeft de sociale en werkomgeving op meerdere manieren ingrijpend 

veranderd. Uit onderzoek van Giorgi et al. (2020) komt naar voren dat organisatorische factoren en 

de werkomgeving een cruciale rol spelen in zowel het beperken als het verergeren van psychosociale 

stressklachten onder medewerkers. Naar aanleiding van de eerste coronagolf blijkt dat organisaties 

onvoldoende aandacht hebben gehad voor de mentale gevolgen die medewerkers opliepen nadat de 

acute fase van de crisis voorbij was. Door het in gebreke blijven van preventieve psychosociale 

interventies voorzien de onderzoekers wereldwijd andere problemen ontstaan die verband hebben 

met een toename van psychische aandoeningen. Naast de medische en economische gevolgen, is het 

voor organisaties noodzakelijk om te anticiperen op de organisatorische factoren die verband 

houden met de psychosociale stress op de werkvloer, aldus onderzoek van Giorgi et al. (2020).  

Door middel van beleid kunnen organisaties psychosociale stress onder medewerkers beperken en 

daarmee het psychosociaal welzijn bevorderen. Dollar en Bakker (2010) spreken hierbij over het 

begrip ‘psychosociaal veiligheidsklimaat’.  

Psychosociaal veiligheidsklimaat ontleed zich in vier domeinen: 

1. Managementcommitment; de mate waarin het management bereid is om het psychosociaal 

welzijn van medewerkers te bevorderen.  

2. Managementprioriteit; de mate waarin managers prioritiet stellen aan het psychosociaal 

welbevinden van de medewerkers. 

3. Management, medezeggenschap en betrokkenheid bij stresspreventie; de mate waarin 

belanghebbende samenwerken in zowel het bevorderen als het beschermen van het 

psychosociaal welzijn onder medewerkers.  

4. Organisatorische communicatie; de mate waarin de organisatie haar medewerkers informeert en 

inlicht over het onderwerp `psychosociaal welzijn’.  

Een hoog niveau van een psychosociaal veiligheidsklimaat blijkt samen te hangen met lage 

psychosociale stressklachten (Dollar& Bakker, 2010). 

  Terug naar: Ondersteuningsbehoefte ingezette defensiemedewerker. 

 Doelgroep inzet psychosociale ondersteuning 

Het is op voorhand moeilijk in te schatten wat het effect is van de inzet COVID-19 op de 

psychosociale gesteldheid van de medewerker. Wel kan uit deze evaluatie gesteld worden dat 

medewerkers een risico lopen in het ontwikkelen van psychosociale stress klachten.   

Medewerkers die direct en indirect werken met COVID-19 patiënten 

Volgens Giorgi et al. (2020) hebben medewerkers die aan de frontlinie staan en die rechtstreeks 

werken met COVID-19 patiënten meer kans in het ontwikkelen van klachten, zoals angst, depressie, 

slaapproblemen en PTSS symptomen in vergelijking met mensen die indirect werken met COVID-19 

patiënten. Daaraan toegevoegd stellen Brooks, Dunn, Rubin en Greenberg (2019) dat ook beroepen 

die niet direct werken met COVID-19 patiënten kunnen worden blootgesteld aan stressklachten op 

de werkplek. Ook hier wordt aandacht voor gevraagd aangezien dit verstrekkende gevolgen kan 

hebben op het eigen welzijn, dat van hun naasten en de productiviteit op de werkvloer. Het geen 
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gehoor geven aan deze opgedane ervaringen kunnen negatieve gevolgen hebben voor veerkracht, 

herkenning en erkenning.  

Mantelzorgers 

Uit recent onderzoek van het CNV, uitgevoerd door de Hond (2020), blijkt dat onder 750 

mantelzorgers, 1 op de 3 mantelzorgers door de coronacrisis in de knel komt met het uitvoeren van 

mantelzorgtaken, de helft ervaart een hoge werkdruk en 1 op de 3 mantelzorgers heeft burn-out 

verschijnselen. Daarnaast hebben mantelzorgers angst om het virus vanaf de werkvloer mee te 

nemen naar de kwetsbare mensen die zij verzorgen. Dit maakt het leven van de mantelzorger nog 

gecompliceerder dan het al is. Het CNV roept vertrouwenspersonen, leidinggevenden en HR-

managers dan ook op om aandacht te hebben voor deze onderbelichte groep. 

Medewerkers met aangepaste coping strategieën 

Brooks, Dunn, Rubin en Greenberg (2019)  stellen in hun onderzoek dat met name militairen 

terughoudend zijn in delen van ervaringen of in het zoeken van hulp vanwege de angst om als zwak 

of niet in staat te worden gezien om hun functie uit te kunnen voeren. Angst voor een negatieve 

invloed op de carrière, angst op weinig erkenning vanuit de samenleving en vanuit Defensie, 

machocultuur, het ervaren taboe of schuldgevoelens kunnen onder andere een drempel zijn in het 

vragen om hulp (Rietveld, 2011). Medewerkers die aangapaste coping gebruiken zoals vermijding, 

ontkenning of hun werkzaamheden als alledaags beschouwen, worden door Badrfam, Zandifar en 

Arbabi (2020) als extra zorgelijk gezien. Dit vanwege het feit er door de coronacrisis sociale contacten 

worden beperkt en hierdoor psychosociale problemen kunnen verergeren.  

Persoonlijke en risicovolle factoren in het werken met COVID- 19 patiënten 

Kiseley et al. (2020) hebben onderzoek gedaan naar de beschermende en risicovolle factoren die 

invloed hebben op de psychosociale gevolgen van medewerkers die onder andere met COVID-19 en 

SARS patiënten hebben gewerkt.  

 Persoonlijke risicofactoren 

Persoonlijke factoren zoals sociaal isolement, angst om zelf besmet te raken, om familieleden te 

besmetten of een besmet familielid hebben, jonger zijn, personeel met bestaande psychische 

klachten en/of fysieke beperkingen vormen een risico.  Naast deze factoren spelen werkgerelateerde 

factoren ook een risico, zoals het te veel of te weinig hebben van werkzaamheden, frustraties over 

het te kort aan voorzorgsmaatregelen om het werk te kunnen uitoefenen, onvoldoende opgeleid zijn 

en het gebrek aan compensatie en ondersteuning vanuit de organisatie. 

 Persoonlijke beschermende factoren  

Medewerkers die ouder zijn met meer ervaring, voldoende opleiding hebben, ondersteuning ervaren 

uit het gezin, voldoende vrije tijd hebben en een ondersteunende werkomgeving, lopen minder risico 

in het ontwikkelen van psychosociale stressklachten. Ook duidelijke communicatie op de werkvloer, 

het toegang krijgen tot interventies in het voorkomen van psychische klachten, duidelijke richtlijnen, 

persoonlijke beschermingsmiddelen en frequente pauzes tijdens het werk, dragen hierin bij. 

 Praktische tips voor de organisatie  

De meest belangrijke bevindingen die naar voren komen uit het onderzoek van Kiseley et al. (2020) 

zijn de behoefte aan duidelijke communicatie, het verzorgen van voorlichting over infectieziekten, 

handhaving van protocollen op de werkplek, het beschikken over voldoende beschermingsmiddelen 
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en het bieden van toegang tot psychosociale ondersteuning. Daarnaast, zo stellen de onderzoekers, 

is het erg belangrijk om rekening te houden met personele factoren in het toewijzen van 

werkzaamheden, dient er rekening worden gehouden met alternatieve huisvestiging voor 

medewerkers en wordt aanbevolen om bij het inroosteren regelmatig pauzes in te lassen.  

  Terug naar: Maatwerk en doelgroep.  

 Herhaaldelijk blootgesteld worden aan een ingrijpende gebeurtenis 

Het uitvoeren van werkzaamheden die buiten de gebruikelijke taak vallen, kunnen een negatieve 

invloed hebben op de psychosociale gesteldheid van medewerkers doordat men zich onvoorbereid 

kan voelen waardoor onzekerheden ontstaat in het uitvoeren van werkzaamheden (Brooks, Dunn, 

Rubin & Greenberg, 2019). Medewerkers die daarnaast ook worden blootgesteld bij het zien van 

ernstig letsel en overlijden lopen een groter risico op in het ontwikkelen van psychische klachten, zo 

stellen de onderzoekers. De duur van herstel na een ingrijpende gebeurtenis varieert van weken tot 

maanden. Bij het herhaaldelijk worden blootgesteld van een ingrijpende gebeurtenis kunnen 

posttraumatische stress symptomen opspelen, welke een extra factor zijn in het ontwikkelen van 

Post Traumatische Stress-Stoornis (de Boer et al., 2011). 

  Terug naar:  Confrontatie met zieke en stervende patiënten. 

 Het voorkomen van psychische klachten bij morele dilemma’s 

Medewerkers die werken met COVID- 19 patiënten lopen regelmatig tegen morele dilemma’s aan, zo 

blijkt uit onderzoek van Yaha, Khawaja en Chukwuma (2020). Het werken met onvoldoende 

persoonlijke beschermingsmiddelen en tegelijkertijd de optimale zorg willen verlenen aan patiënten 

kunnen medewerkers het gevoel geven van uitgebuit te worden waarbij ze tot onmenselijke keuzes 

worden gesteld. 

Ook het onvoldoende voorbereid of uitgerust zijn met kennis om het werk te kunnen uitoefenen, 

maakt dat medewerkers te maken kunnen krijgen met morele dilemma’s (Tracey et al., 2020).  

Deze morele dillema’s kunnen bijdragen in het ontwikkelen van een depressie, stressklachten en 

misbruik van middelen (Yaha, Khawaja & Chukwuma, 2020).  

Om deze klachten te voorkomen, komen Tracey et al. (2020) tot de volgende interventies om in te 

zetten:   

 Het vooraf duidelijk informeren over waar medewerkers mee geconfronteerd kunnen worden, 

zoals het werken met, - of het zien van zieke patiënten en sterfgevallen. Hierbij dient tevens 

aandacht te zijn voor morele dilemma’s en uitleg over de te nemen beschermingsmaatregelen. 

 Het bevorderen van sociale steun binnen teams zoals een buddy voor het bewaken van elkaars 

welzijn en het verzorgen van een operationele debriefing vanuit de leiding. 

 Een training voor leidinggevende op het gebied van signaleren, luistervaardigheden en 

gesprekstechnieken. Dit kan van toegevoegde waarde zijn om medewerkers te helpen bij het 

oplossen van problemen dan wel door te verwijzen naar professionele hulpverlening.  

Intercollegiale ondersteuning en passende nazorg zouden volgens de Yaha, Khawaja en Chukwuma 

(2020) psychische klachten die voortkomen uit morele dilemma’s kunnen beperken.  

  Terug naar: Angst op besmetting en morele dilemma’s. 
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 Risicovolle en beschermende factoren van werkstress 

Werkstress wordt door Schaufeli en Bakker (2007) gedefinieerd als een toestand waarin een 

werknemer niet in staat is, of zich niet in staat acht, om aan de door werkomgeving gestelde eisen te 

voldoen. In hoeverre stress ziekmakend kan zijn is afhankelijk van verschillende factoren. 

Een stressreactie kan wanneer deze kortdurend is, functioneel zijn om met de stressoren om te 

kunnen gaan (Verkuil, Emmerik & Holtrop, 2010). Stress is pas schadelijk als er niet voldoende herstel 

plaatsvindt na stress, blijkt uit onderzoek van Geurts (2011). De taakeisen zorgen voor stress 

wanneer er een hoge spanning geleverd moet worden en er onvoldoende hersteltijd is genomen 

tussen werkzaamheden in. 

Risicovolle factor; het gebrek aan organisatorische factoren 

Zoals eerder beschreven is de werksituatie is een belangrijke factor die een negatieve invloed kan 

hebben op de psychosociale gesteldheid van werknemers.  

Onderzoek van El-Hage et al. (2020) stellen dat organisatorische factoren een bron van stress kunnen 

zijn, zoals het gebrek aan communicatie en persoonlijke beschermingsmiddelen, een tekort aan 

scholing/kennis, evenals andere geïdentificeerde risicofactoren, zoals een gebrek aan ondersteuning, 

angst om het virus over te dragen op dierbaren, isolatie en een hoge mate van stress op de 

werkvloer. Deze bronnen van stress, die vaak gepaard gaan met slaapgebrek, spelen een belangrijke 

rol in het ontwikkelen van psychische klachten onder medewerkers in de zorg rondom corona 

patiënten (Xiao, Zhang & Yang, 2020).  

Ook de relatie tussen de leidinggevende en de medewerker, de invloed van de leidinggevende op de 

werkomgeving, de stijl, kwaliteit en het onderhouden van communicatie vanuit de leidinggevende, 

zijn belangrijke factoren die een rol spelen op de psychosociale gesteldheid van medewerkers (Daly, 

Teague & Kitchen, 2003). De kwaliteit, stijl en het onderhouden van communicatie heeft volgens 

Hackman en Johnson (2013) niet alleen invloed op de effectiviteit van leidinggeven. Het is belangrijk 

om doelen te behalen, relaties te onderhouden en onzekerheden bij medewerkers weg te nemen.  

Risicovolle factor; langdurige inzet COVID-19  

De langdurige periode van inzet kan leiden tot werkstress en emotionele uitputting, met name bij 

mensen die meerdere keren te maken krijgen met een ingrijpende gebeurtenissen op de werkplek.  

Onderzoek van het Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV, 2020) laat zien dat de druk op de 

medewerkers uit de gezondheids- en welzijnszorg enorm groot is. Hierin komt naar voren dat 85 % 

van de werknemers tijdens de eerste piek van de coronacrisis te zwaar te zijn belast. Dit geldt het 

meeste voor de mensen werkzaam in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarnaast blijkt uit dat 

twee op de vijf medewerkers in de zorg en welzijnssector fysiek en mentaal te zijn uitgeput door hun 

werkzaamheden. Die uitputting is het hoogst onder jongeren, aldus onderzoek van het FNV. 

Burn-out werd al erkend als een probleem, maar wordt, zo blijkt uit onderzoek van het CNV (2020), 

waarschijnlijk nog verergerd door de coronacrisis. Iemand met een burn-out kan emotionele 

uitputting (moeheid, prikkelbaarheid, piekeren) ervaren, verminderde persoonlijke bekwaamheid 

(gevoelens van tekortschieten en twijfel aan eigen kunnen) of depersonalisatie (bijvoorbeeld 

afstandelijke en onpersoonlijke houding aannemen, cynisch) (Verschuren et al., 2011).  

Daarnaast kunnen burn-out klachten gepaard gaan met fysieke klachten. Goslinga (2006) beschrijft 

de determinanten op lichamelijk gebied zoals: hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht, hersen- en 

hartinfarct, hoofdpijn, duizeligheid, nek-en rugpijn, spierpijn, maag- en darmklachten, benauwdheid, 

hyperventilatie, hartkloppingen en zweten.  
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Johnson, Ebrahimi en Hoffart (2020) laten in hun onderzoek zien dat wereldwijd, in meer dan 200 

landen, mensen worden getroffen met het coronavirus. Beroepsgroepen in de vitale sector, zijn het 

meest kwetsbaar in het ontwikkelen van burn-out wat gerelateerd is aan een hoge werkdruk, 

tijdsdruk, werkstress en beperkte ondersteuning uit de organisatie. Onder 33 landen blijkt dat de 

helft (51,4%) van de werknemers een burn-out heeft door emotionele uitputting, aldus de 

onderzoekers.  

Beschermende factoren; het geven van erkenning  

Het geven van erkenning, medeleven tonen, ondersteuning bieden en tussentijds monitoren dragen 

bij in het verminderen van psychosociale stress klachten evenals het verkorte van werktijden, 

duidelijke informatieverstrekking vanuit de organisatie en het verbeteren van de infrastructuur op de 

werkplek (Giorgi et al. 2020).   

Wanneer er een gebrek is aan vertrouwen in de organisatie dan kan dit tot veel emotionele klachten 

leiden zoals gevoelens van bezorgdheid, frustratie over de werksituatie en het onvoldoende ervaren 

van ondersteuning (Badrfam, Zandifar & Arbabi, 2020). Een leidinggevende die begrip heeft voor de 

psychosociale gesteldheid van medewerkers, die benaderbaar is en een positieve werkomgeving 

creëert, kan een verschil maken met betrekking tot de inzetbaarheid van het personeel op langer 

termijn. Een training om het personeel te monitoren en het stimuleren om psychosociale klachten te 

verbeteren, kan hierbij helpend zijn (Yahya, Shakil, Khawaja & Jude, 2020). 

Beschermende factor; sociale steun  

Schaufeli en Taris (2013) concludeerden dat het hebben van hoge taakeisen en weinig sociale steun 

op het werk gerelateerd is aan hoge risico’s van burn-out. Sociale steun kan zowel uit de organisatie 

als uit de privésfeer komen en is een belangrijke beschermende factor in het verlichten van stress, 

angst, depressieve klachten, het verbetert de slaapkwaliteit en de zelfredzaamheid onder 

werknemers (Xiao, Zhang & Yang, 2020). Het ervaren van emotionele steun waarbij emotionele 

gebeurtenissen besproken kunnen worden, kan helpen bij het ontwikkelen van succesvolle coping 

strategieën (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2007).   

   Terug naar: Erkenning en waardering inzet medewerker. 

Beschermende factor; veerkracht 

In de context van een veeleisende werkomgeving is veerkracht een belangrijke factor voor het 

duurzaam inzetbaarheid houden van medewerkers en in het beperken van uitval. Onderzoek van 

Koopmans, Niks en de Vroome (2020) naar duurzaam inzetbaarheid onder Nederlandse werknemers 

concluderen dat veerkracht bijdraagt in het behalen van werkdoelen, hogere werkprestaties, 

persoonlijke ontwikkeling, bevlogenheid en betrokkenheid bij de organisatie. Medewerkers zullen 

minder snel stress ervaren als zij beschikken over voldoende veerkracht. Om de veerkracht van 

werknemers te vergroten adviseren de onderzoekers het inzetten van hulpbronnen aan, zoals het 

geven van waardering en prestatiefeedback over de verrichte werkzaamheden, het bieden van 

sociale steun en het organiseren van een training om veerkracht onder medewerkers te vergroten.  

Brooks, Dunn, Rubin en Greenberg (2019) voegen daaraan toe dat het inzetten van interventies door 

hulpverleners om de leidinggevende te ondersteunen in het bevorderen van psychosociale 

veerkracht, de prestaties van medewerkers verbeterd.  
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Beschermende factor; maatregelen vanuit de organisatie 

Het bestrijden van werkstress komt steeds hoger op de agenda te staan van bedrijven en vakbonden 

omdat er een duidelijke relatie bestaat met psychische gezondheidsklachten en verzuim.  

Uit onderzoek van de Groene (2014) blijkt echter dat preventiemaatregelen voornamelijk gericht zijn 

op de individuele medewerker waarbij het gaat om coaching, het aanbieden van cursussen zoals 

timemanagement of psychische hulp. Deze interventies maken dat werkstress wordt bestreden bij de 

werknemer maar de oorzaak die vaak in de werkomstandigheden of arbeidsomstandigheden ligt, 

wordt hierdoor niet aangepakt (Kompier, 2013; de Groene, 2014). 

Morgantini et al. (2020) komen tot een aantal maatregelen die bij zouden dragen in het effectief 

verminderen van stress en daarmee het risico op een burn-out verkleinen. 

Deze bestaan uit het: 

- Bieden van ondersteuning op fysiek en emotioneel vlak. 

- Aanschaffen van persoonlijke beschermingsmaatregelen. 

- Inzetten van aanvullende scholing voor het personeel. 

- Ondersteunen van het gezin bij problemen die verband houden met COVID-19. 

- Stressmanagement. 

- Uitwisselen van de opgedane ervaringen door medewerkers, in kleine groepen.  

  Terug naar: Hoge werkdruk. 

  Terug naar: Ondersteuningsbehoefte ingezette defensiemedewerker. 

  Terug naar: Communicatie. 

 

 Meerwaarde (groeps) interventies  

Sociale ondersteuning komt niet alleen in de praktijk maar ook in de literatuur prominent naar voren 

als een belangrijke factor die het psychosociaal welzijn van de ingezette defensiemedewerker kan 

beïnvloeden.  

Geüniformeerden kunnen het lastig vinden ervaringen te delen met het thuisfront en zoeken vaak  

gelijkgestemde collega’s die beeld en geluid hebben bij de ervaringen die zijn opgedaan tijdens inzet 

COVID-19. Daaraan wordt toegevoegd dat door het delen van onderlinge ervaringen dit tevens leidt 

tot een betere voorbereiding van toekomstige werkzaamheden die van gelijke aard zijn (Elmqvist, 

Brunt, Fridlund & Ekebergh, 2010). 

Naast het delen van ervaringen hebben geüniformeerden behoefte aan steun. Herkenning, begrip, 

erkenning en een luisterend oor, zijn vormen van steun die zij hopen te vinden in de privésfeer en 

binnen de organisatie (Dückers & Jong, 2009).  

Het inzetten van laagdrempelige preventieve interventies zijn belangrijk om in een vroeg stadium 

psychosociale stressklachten te onderkennen en daar waar nodig hulp te kunnen bieden. De BMW’ 

ers hebben een cruciale rol in het vroegtijdig onderkennen van psychosociale stress klachten, het 

bieden van ondersteuning en het eventueel doorverwijzen van medewerkers met psychische 

klachten naar hulpverlening in de tweede lijn, zoals de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg 

(MGGZ).  

Zowel individuele medewerkers als groepen hebben bepaalde psychosociale behoeften die vragen 

om een specifieke aanpak. Het is dan ook van belang hier rekening mee te houden over het al dan 

niet inzetten van de psychosociale interventies uit het ‘Zorgplan inzet COVID-19’.   



 

26 
 

De (groeps) interventies worden niet alleen onderschreven in de eerder beschreven 

wetenschappelijk bronnen maar komen ook overeen met de `Richtlijn psychosociale hulp voor 

geüniformeerden’ (Impact, 2012). Deze richtlijn stelt dat goed werkgeverschap begint bij het 

garanderen van psychosociale ondersteuning waarbij er aandacht is voor factoren die het 

psychosociaal welzijn vergroten.  

 Terug naar: Het delen van ervaringen. 
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2017

• Depressie, stress en burn-out zijn hoog 
prevalent onder werknemers.

• Echter, klein aantal werknemers zoekt of 
wil hulp voor psychische problemen via de 
werkplek!

• Evidentie  voor psychologische 
interventies binnen de werkplek (mentaal 
& effectiviteit van werken) is nog mixed 
met uitzondering van hoog-risico groepen 
(Pieper)

• (begeleide) Internet interventies kunnen 
een aantal barrières beslechten en zijn 
effectief: meta-analyse van Carolan 2017 
voor het verbeteren van mentaal 
welbevinden en arbeidsproductiviteit

• Maar ook nog mixed v NL:  
Nieuwenhuijsen et al. 2014 7;  Geraedts et 
a.l 2014: Ruwaard et al. 2007: NL studies

2019



• Various barriers and lessons are identified:
o Appropriateness for patients
o Acceptance in terms of satisfaction and usability
o Technical: reliability, stability and interoperability
o Organisational: support and implementation 

strategies

Systematic Review
48 studies

Vis et al. 2018



Tijdens

Covid-19



Toekomst van Beeldbellen?



• CBT & GA

• Individueel & groep

• Acceptabel & Haalbaar

• Effectief?

• Geen negatieve bijwerkingen

Onderzoek: Veelbelovend 
Depressie & Angst

Berryhill et al. 2019; Berryhill et al. 2019 and Banbury et al. 2018



• Vak apart dus trainen!
• Jongeren & Ouderen?
• Beter dan ftf CBT/ BA?
• Meta-analyses?
• Kosten-effectiviteit?
• Lange termijn effecten?

Maar ook….



Ondersteuning

Zorgprofessionals

1e & 2e golf



Nederland

• 16% burnout klachten in 2016 met 
name zorg, onderwijs en horeca 
(TNO)

• 2020 CNV 2.500 werkenden: extra 
stress door corona 54% (zorg)  & 59% 
(onderwijs)

• Klachten: zorgen om baan, 
werkdruk, financieren, 
schuldgevoelens (infectie), stress, 
depressie, werkomstandigheden

• Vrouwen in de zorg: hoog 
risicogroep



Zorgmedewerkers
&
Werkgevers



Vilans







Trimbos.nl



Discussie

• Covid: eerste stap interventies ‘dicht bij de werkplek en steunfiguren uit de 
directe omgeving!

• Deze behoeften zien we ook (anekdotisch) bevestigd in NWE maar er zijn 
culturele verschillen (zie bv Duitsland)

• Bij aanhoudende klachten: psychologische interventies ook via internet en 
blended.

• Meer focus op de ‘werk’ setting in de inhoud, wijze van aanbieden en evaluatie 
van interventies.

• Betrekken van de doelgroep!! 

• Aandacht voor werkgerelateerde stress.

• Werkgerelateerde uitkomsten



Thank you for your 
attention!
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1. Opening 

Vanwege technische problemen in de bestuurskamer wordt de vergadering iets verlaat, om 10.39u door 

mevrouw Ploem geopend. 

 

Op verzoek van de heer Le Febre vindt een korte voorstelronde plaats. De heer Le Febre geeft aan dat hij 

niet langer namens CMHF/FMS deelneemt aan het overleg, maar namens LAD (Landelijke vereniging van 

Artsen in Dienstverband).   

 

2. Vaststelling agenda en mededelingen 

Agenda: 

De volgende punten worden toegevoegd aan de agenda: 

▪ Signalen toewerken naar kleinere organisatie van 12.000 naar 10.000 medewerkers (mw Vivié),  

wordt besproken onder agendapunt 4 

▪ Budget functiegebonden kosten (dhr Le Febre), nieuw agendapunt 9 

▪ Signalen mogelijke detachering schoonmaak naar Hago (mw Vivié), nieuw agendapunt 10 

▪ Intimidatie op de werkvloer (mw Vivié). Wordt direct besproken. In het kader van het actuele aanbod 

van SoFoKles rondom het thema pesten op de werkvloer, vraagt mevrouw Vivié naar het beleid en 

activiteiten van Radboudumc ten aanzien van het voorkomen van intimidatie op de werkvloer. Mevrouw 

Leeuwma geeft aan dat binnen Radboudumc een werkgroep grensoverschrijdend gedrag is ingericht en 

dat veel aandacht wordt besteed aan het voorkomen van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. 

De gevraagde informatie zal worden toegezonden. 

 



       

Datum  Ons kenmerk  Pagina   

concept 2021    2 van 9   

       

 

Mededelingen: 

De heer De Wilde deelt mede dat mevrouw Voortman wegens ziekte is verhinderd. 

 

Vanwege pensionering van het huidig werknemerslid van de adviescommissie SBK, de heer Nol Maessen, 

verzoekt mevrouw Ploem de werknemersorganisaties een nieuw werknemerslid voor te dragen. Mevrouw 

Vivié stelt voor met een frisse blik naar de adviescommissie SBK te kijken. Graag ontvangt ze meer 

informatie over de commissie: namen werknemersleden afgelopen jaren, wat was en is de 

benoemingstermijn, hoe vaak is er verlengd c.q. kan er worden verlengd en wanneer hebben de laatste 

herbenoemingen plaatsgevonden. Ook wil ze kritisch kijken naar de bepalingen in het Sociaal Beleidskader 

die betrekking hebben op de adviescommissie SBK. Ze mist o.a. een benoemingstermijn en maximering 

daarvan. Het Radboudumc zal de beschikbare informatie aanleveren bij de werknemersorganisaties. 

 

De heer Le Febre vult aan dat hij wil weten wat de criteria zijn om in aanmerking te komen voor een positie 

als lid van de adviescommissie SBK. 

 

Agendapunt 8, dat gaat over de redactie van artikel 4.2 SBK wordt om deze reden doorgeschoven naar het 

volgend lokaal overleg. 

 

3. Vaststelling verslag Lokaal Overleg van 15 december 2020 

Tekstuele aanpassingen: 

Pagina 1 van het verslag 

De heer De Wilde verzoekt CMHF te verwijderen bij de namen van de deelnemers in het verslag. NU’91 en 

LAD nemen als zelfstandige vakorganisaties deel aan het overleg en niet meer namens CMHF.  

 

Naar aanleiding van: 

Mevrouw Vivié vraagt of het Radboudumc actie onderneemt of heeft genomen naar aanleiding van de 

vaststelling (pagina 5 verslag) dat 14,7% van de leidinggevenden niet met zijn/haar medewerkers over de 

Generatieregeling spreekt. Mevrouw Leeuwma antwoordt dat gesproken is met de HR-adviseurs en dat zij 

proactief in overleg gaan met leidinggevenden van potentiële deelnemers over de mogelijkheden van de 

Generatieregeling.  

 

Afsprakenlijst: 

Afspraken 11 t/m 14: afgerond  

 

Voor het overige wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Algemene gang van zaken en voortgang implementatie nieuw organisatie- en besturingsmodel 

Radboudumc 

Fit for the Future (FftF) 

De presentatie van mevrouw Ploem over implementatie van het nieuwe organisatie- en besturingsmodel 

(Fit for the Future) kan vanwege de eerder genoemde technische problemen niet worden getoond. De 

presentatie zal worden nagezonden. 

 

In het vorige lokaal overleg is toegelicht dat het Radboudumc zich in een transitie bevindt naar een nieuw 

organisatie- en besturingsmodel waarin de vraag van patiënten, studenten en onderzoek centraal staat. In 

het nieuwe model zijn er 3 onderzoeksinstituten: Het Patiëntenzorginstituut, het Onderwijsinstituut en het 

Onderzoeksinstituut. Daarnaast worden er 11 centra gevormd, waarin vraaggericht en interprofessioneel 

wordt samengewerkt. De collegiale directie van de centra bestaat uit een verpleegkundig, medisch en 

bedrijfskundig directeur. Daarnaast zijn er medical en science departments. Na een zorgvuldige procedure 
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zijn inmiddels op 2 na alle kwartiermakers (toekomstige directieleden) benoemd. De kwartiermakers 

werken aan inrichtingsopdrachten voor de centra in 4 etappes: strategie, keuzes, organogram en inrichting 

centrum, instituut en department. De 4 stappen worden begeleid door een centrale programma 

organisatie. Na oplevering van ieder onderdeel vindt een brede sessie plaats ter bespreking van de 

resultaten. Het programma loopt op schema. Er wordt samen met de medezeggenschap gewerkt aan een 

planning voor het medezeggenschapstraject, een medezeggenschapskalender. Er komt veel positieve 

energie vrij bij alle betrokkenen omdat aan een gezamenlijke toekomst wordt gewerkt. In dit kader komen 

ook de verzuimcijfers aan de orde. Met 5,02% is het verzuim in Radboudumc relatief laag in relatie tot 

andere umc’s. Zeker tegen de achtergrond van de COVID-crisis. 

 

Er wordt gewerkt aan een generiek bedrijfsvoeringsmodel voor de departments en aan diverse horizontale 

opdrachten, zoals KPI’s. 

 

Mevrouw Vivié heeft signalen ontvangen over een mogelijke krimp van de organisatie van 12.000 naar 

10.000 medewerkers. Mevrouw Ploem geeft aan dat hier geenszins sprake van is. Het doel is een 

organisatie in te richten waarin meer in netwerken wordt gewerkt om aan te sluiten bij wat de omgeving 

van ons vraagt. Hiervoor hebben we onze huidige mensen nodig. Mevrouw Vivié wil het signaal graag 

meegeven zodat hier rekening mee kan worden gehouden in de communicatie. 

 

De heer De Wilde ontvangt signalen over de nieuwe managementstructuur. Sommige managers bekleden 

een positie die in de nieuwe organisatie niet meer bestaat: Hoe lang blijft de onzekerheid bestaan voor 

mensen die zijn afgevallen in de race om het kwartiermakerschap? Mevrouw Ploem antwoordt dat het hier 

gaat om één functie, de functie van bedrijfsleider. Deze keert niet in de huidige vorm terug in de nieuwe 

organisatie. De ondersteuning ten aanzien van de bedrijfsvoering op afdelingen zal op een andere manier 

worden georganiseerd. Aan dit model wordt nu gewerkt. In de zomer wordt het voorgelegd aan de 

medezeggenschap, zodat daarna een definitief besluit kan worden genomen. Niet alle bedrijfsleiders 

hebben gesolliciteerd voor de positie van kwartiermaker. Met de mensen wordt individueel gesproken over 

hun wensen, ambities en mogelijkheden binnen de toekomstige organisatie. 

 

De heer De Wilde geeft aan dat er zorgen zijn op de werkvloer. Mensen vragen zich af wat het voor hen 

betekent als de functie van  bedrijfsleider verdwijnt. Daarnaast de zorg dat de organisatie kantelt, maar wel 

met dezelfde mensen: Blijven we daarmee niet in oude patronen hangen? Mevrouw Ploem geeft aan dat er 

wijzigingen zijn in de managementlaag op het niveau van de instituten, de centra en de departments. De 

verpleegkundigen vallen straks onder de directie van het centrum, maar op de werkvloer behouden zij 

dezelfde teamleider. In dat opzicht verandert er in de dagelijkse aansturing van de medewerkers weinig. Als 

het nieuwe model gereed is, zal dit de benodigde duidelijkheid brengen. Mevrouw Leeuwma vult aan: Er is 

een leiderschapsprogramma ontwikkeld dat door alle directieleden wordt gevolgd. Er is niet alleen sprake 

van een verandering op papier, maar ook van een cultuurverandering. We willen onze directeuren helpen in 

hun nieuwe rol en ze goed equiperen om een collegiaal bestuur te vormen.   

 

Mevrouw Ploem dankt de werknemersorganisaties voor het delen van deze signalen. 

 

JCI-accreditatie 

Mevrouw Ploem deelt mede dat het Radboudumc opnieuw de JCI-accreditatie heeft behaald. De JCI-

commissie had weinig opmerkingen. Mevrouw Ploem is trots op de organisatie en de medewerkers. Het is 

een erkenning voor het harde werk en de geleverde kwaliteit door alle medewerkers van het Radboudumc. 

De werknemersorganisaties feliciteren met dit resultaat.  
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Nieuwbouw 

Mevrouw Ploem geeft kort aan dat de nieuwbouw vordert en dat de nieuwbouw veel gaat betekenen voor 

de organisatie. 

 

5. SoFoKles: extra budget voor psychosociale nazorg COVID-19 

Mevrouw Leeuwma licht toe: De Kamer UMC van SoFoKles heeft een bedrag van EUR 100.000,- ter 

beschikking gesteld ter besteding aan psychosociale nazorg in verband met de gevolgen van COVID-19. 

Verantwoording van de besteding vindt achteraf plaats bij SoFoKles. Deze verantwoording zal met de 

werknemersorganisaties worden gedeeld. Het Radboudumc wil de besteding van de gelden graag 

afstemmen met de werknemersorganisaties en heeft een voorstel gedaan in de brief van 18 mei 2021. 

Mevrouw Leeuwma vraagt wat de werknemersorganisaties van de voorgestelde bestedingsdoelen vinden. 

 

Mevrouw Vivié antwoordt dat veel van de in de brief genoemde initiatieven al langer lopen. Ze wil graag 

weten wat de voorlopige resultaten van de initiatieven zijn. Zijn de plannen laagdrempelig genoeg? Hebben 

we er vertrouwen in dat mensen dit durven? Er wordt een dominante rol toebedeeld aan leidinggevenden, 

dit is wellicht juist een drempel voor medewerkers. De focus moet liggen op preventie. Het geld is bedoeld 

voor extra activiteiten, maar moet wel leiden tot resultaat en bestendiging in beleid. Wat is de meerwaarde 

van de huidige activiteiten en hoe ziet Radboudumc dat in de toekomst? 

 

Mevrouw Leeuwma benoemt het Peer Support Team en de inzet van Bedrijfsmaatschappelijk werk als 

voorbeelden. Dit werd in de COVID-crisis vrij snel ingezet, waarbij zorgverleners bij de overdracht van de 

dienst werden begeleid door deze teams. Hier is en wordt veel gebruik van gemaakt en het kost extra 

capaciteit. In de komende tijd waarin we in de volgende fase terecht komen wordt extra vraag verwacht. Er 

wordt nagedacht over workshops en andere faciliteiten voor medewerkers rondom diverse thema’s. In het 

voorstel zijn enkele voorbeelden opgenomen. 

 

Mevrouw Vivié geeft aan dat wat mevrouw Leeuwma noemt mogelijk een goed bestedingsdoel is, hoewel 

ze het meer zou zien als een pilot.  

 

Mevrouw Leeuwma benoemt nog dat ook zingevingsvraagstukken belangrijke aandacht vragen. Dit geldt 

ook voor medewerkers die al lange tijd thuiswerken en op afstand van de organisatie staan. Vragen als: 

doet mijn werk er wel toe? Wil ik dit nog wel? Hier wil de organisatie medewerkers in begeleiden. 

 

Mevrouw Vivié stelt dat hier geen sprake is van extra psychosociale nazorg, dit behoort onderdeel te zijn 

van het reguliere beleid van de organisatie. Dit geldt ook voor de voorstellen t.a.v. werkdruk en vitaliteit 

zoals het organiseren van workshops over thuiswerken, stressdetectie en digitale vaardigheden. Deze 

voorstellen hebben betrekking op het ‘kunnen werken’, maar psychosociale arbeidsbelasting gaat ook om 

thuis of over de beleving van corona en werken. Mevrouw Vivié vraagt of er een uitvraag is gedaan onder 

medewerkers over het thuiswerken? 

 

De heer Le Febre merkt op dat psychosociaal beleid al bestaat en dat hier door Radboudumc ook in is 

geïnvesteerd. Het bedrag is beperkt in omvang. Indien de voorgestelde scholingen en trainingen en de 

voorgestelde begeleiding gerelateerd zijn aan de COVID-crisis zoals wordt aangegeven, dan kan hij zich 

hierin vinden.   

 

Mevrouw Vivié herhaalt dat het moet gaan om een extra initiatief in relatie tot het huidige beleid. Ze kan 

zich voorstellen dat het goed is de voorstellen te onderzoeken in een pilot. Het SoFoKles budget is niet 

bedoeld om extra werkkrachten aan te nemen, daarvoor is het budget inderdaad te beperkt in omvang. 
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Mevrouw Kruisbrink sluit zich aan bij mevrouw Vivié: Wat is het doel van de middelen? Is het voorstel een 

additionele insteek en welk probleem wil Radboudumc hiermee oplossen? Daar wil ze graag meer over 

horen. 

 

De heer De Wilde volgt de heer Le Febre. Hij benoemt dat het hier gaat om extra activiteiten voor 

coronagerelateerde nazorg voor medewerkers. Die inzet is van belang. Door voort te borduren op wat er al 

is, maak je het juist laagdrempelig en is er een hogere kans van slagen. Onderzoek naar de behoeftes kost 

geld en dan is het budget zo op.  

 

Mevrouw Vivié verduidelijkt dat het niet haar bedoeling is onderzoek te doen, zij is benieuwd naar de 

ervaringen en resultaten van de huidige inzet en stelt een pilot voor. 

 

Mevrouw Van den Brandt vraagt of ze hieruit moet afleiden dat het geld al is besteed aan de genoemde 

activiteiten. Mevrouw Leeuwma antwoordt dat er al initiatieven zijn genomen richting psychosociale zorg 

zonder dat bekend was dat dit geld beschikbaar zou worden gesteld. Met dit budget willen we bestaande 

initiatieven intensiveren. We proberen nu liever geen nieuwe dingen uit, omdat we ervaren hebben dat de 

bestaande activiteiten goed werken. Vandaar dat we geen onderzoek doen naar nieuwe initiatieven. De 

zaken die we geregeld hebben werken goed. Daar willen we graag extra op inzetten. Mevrouw Ploem vult 

aan: Gelet op de huidige verzuimcijfers gaat dit goed. We zijn nog niet klaar. Er volgt een fase die niemand 

nog kent en we verwachten dat mensen dit hard nodig gaan hebben. 

 

Mevrouw Vivié geeft aan dit te begrijpen, maar wil weten wat er al is gedaan en wat de resultaten zijn. Het 

SoFoKles budget is niet bedoeld voor de vergoeding van extra personele inzet, dus het zou in de vorm van 

een pilot moeten worden vormgegeven. Als we hier niet uitkomen dan moet dit aan de kamer UMC van 

SoFoKles worden voorgelegd. 

 

De heer De Wilde vraagt of een evaluatie beschikbaar is ten aanzien van de inzet van psychosociale zorg? 

Het verzuim is aan de lage kant als je dit afzet tegen andere sectoren en organisaties. De inzet op het gebied 

van psychosociale zorg zal daar effect op hebben gehad. Het is interessant te weten hoe mensen de inzet 

hebben ervaren?  

 

Mevrouw Leeuwma geeft aan dat zij de nodige informatie over de inzet op het gebied van psychosociale 

zorg aan de werknemersorganisaties zal zenden. De werknemersorganisaties wordt gevraagd 

daaropvolgend te reageren op het voorstel van 18 mei 2021. Ze voegt nog toe dat de verzuimcijfers iets 

zeggen over het werkgeverschap. Het Radboudumc heeft bijvoorbeeld geen vakanties ingetrokken, maar 

juist gestuurd op opname van verlof door medewerkers om voldoende te kunnen herstellen. 

 

6. Deelname verpleegkundigen aan de Generatieregeling 

Mevrouw Leeuwma licht dit punt toe. Tijdens de evaluatie van de Generatieregeling hebben de 

werknemersorganisaties vragen gesteld over deelname van de zgn. ‘zware beroepen’ (actiepunt 13). In de 

bijlage bij dit agendapunt is een cijfermatig overzicht van het aantal en percentage deelnemers, 

gedifferentieerd per functiegroep, weergegeven. In de evaluatie van de Generatieregeling is een prognose 

van de deelnamegraad afgegeven van 50%. Dit blijkt overeen te komen met de cijfers, 50% van de 

potentiële deelnemers in de functiegroep verpleging en verzorging neemt deel. 

 

De heer De Wilde dankt voor het heldere overzicht. Hij benoemt benieuwd te zijn naar de inhoudelijke 

evaluatie die nog volgt. Waarom doen mensen niet mee? Zijn er inhoudelijke aspecten waar we naar 

kunnen kijken om deelname aantrekkelijker te maken of belemmeringen weg te nemen? 
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Mevrouw Leeuwma voegt toe dat de staffel die in de Generatieregeling van het Radboudumc is afgesproken 

effectief is gebleken. De staffel stelt medewerkers in de lagere salarisschalen in staat deel te nemen, de 

deelnamegraad is daar hoog. 

 

Mevrouw Vivié bevestigt dat het goed is dat de Generatieregeling bereikbaar is voor medewerkers in de 

lagere salarisschalen. Voor de inhoudelijke discussie wil ze graag weten wat er gebeurd is met de 

vacatureruimte? Is deze ruimte ingevuld? En zo niet, kan dit leiden tot hogere werkdruk bij anderen? 

Mevrouw Leeuwma antwoordt dat dit wordt meegenomen in de inhoudelijke evaluatie. 

 

Mevrouw Van den Brandt benoemt dat de leden van de medezeggenschap de Generatieregeling regelmatig 

ter sprake brengen bij afdelingsleidingen. Uit deze gesprekken krijgt ze terug dat er voor het beperkt aantal 

fte (10%, want 10% moet worden doorbetaald) geen nieuwe medewerkers kunnen worden aangenomen. 

Het werk wordt dan bij anderen belegd. Dat wil niet direct zeggen dat er een hogere werkdruk is. Het kan 

zijn dat deze ruimte er bij deze medewerkers al was.  

 

Mevrouw Ploem geeft aan dat zij regelmatig verzoeken krijgt om het aantal fte’s opnieuw in te vullen. 

 

De heer De Wilde merkt op dat het ook mogelijk is dat huidige medewerkers hun contract uitbreiden en dat 

uren op deze manier worden verdeeld over collega’s. De vraag is dan of dit tot grotere contracten (in 

omvang) leidt of tot uitbreiding van de werkzaamheden binnen het bestaande contract. 

 

Mevrouw Ploem geeft aan dat er steeds efficiënter wordt geroosterd, waardoor fte-uitbreiding niet altijd 

nodig is. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat hetzelfde aantal mensen meer werk gaat doen. De uren 

moeten worden opgevuld. 

 

Mevrouw Leeuwma geeft aan dat de punten zullen worden meegenomen in de inhoudelijke evaluatie. 

 

Mevrouw Kruisbrink sluit af met de opmerking dat de deelnamegraad bij Radboudumc hoger is dan bij 

andere umc’s. Bij andere umc’s, die de staffel niet hebben, nemen vooral artsen deel. Ze gaat deze regeling 

als voorbeeld gebruiken bij andere umc’s. 

 

7. Decentrale arbeidsvoorwaardengelden  

Mevrouw Leeuwma licht ‘het overzicht besteding decentrale arbeidsvoorwaardengelden 2019 en 2020’ en 

het document ‘CSHR Hotspots 2016 t/m 2020’, opgenomen in de bijlagen bij dit agendapunt, toe. Er is 

sprake van een restant decentrale arbeidsvoorwaardengelden over 2020 van € 763.800,-. Daarnaast is 

informatie nagezonden over de Startmodule van het programma ‘Vitaal in de latere loopbaanfase’. Er 

waren veel aanmeldingen voor deze startmodule. De financiële verantwoording ten aanzien van deze 

activiteiten volgt en zal in mindering strekken op het restant van 2020, zoals overeengekomen in het 

‘Deelakkoord II inzake besteding decentrale arbeidsvoorwaarden 2019, 2020, 2021’. 

 

Het programma hotspots wordt gecontinueerd ondanks COVID. Hier zal volgend jaar weer over worden 

gerapporteerd. 

 

8. Redactie artikel 4.2 van het SBK betreffende tussentijds ontslag leden adviescommissie 

Wordt doorgeschoven naar het volgend lokaal overleg. 

 

9. Budget functiegebonden kosten 
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De heer Le Febre constateert knelpunten ten aanzien van de toepassing van het budget functiegebonden 

kosten binnen het Radboudumc, die vooral fiscaal van aard lijken te zijn. Zo kunnen ICT-apparatuur en OK-

klompen niet worden vergoed. Dit is (ook) een onderwerp voor de cao-tafel. Hij ontvangt graag het beleid 

t.a.v. het budget functiegebonden kosten, om na te kunnen gaan aan welke tafel dit moet worden opgelost. 

Mevrouw Leeuwma zal hem deze informatie toezenden. 

 

10. Detachering schoonmaak naar Hago 

Mevrouw Vivié heeft vernomen dat er plannen zijn om medewerkers in de schoonmaak te detacheren naar 

Hago. Mevrouw Ploem geeft aan dat er wordt nagedacht over de organisatievorm, maar dat hier nog niet 

over is besloten. Zij vraagt waar de zorg ligt? Mevrouw Vivié antwoordt dat bij detachering moet worden 

geborgd dat de medewerkers in dienst blijven van Radboudumc en dat ze hun arbeidsvoorwaarden 

behouden. Het is belangrijk rekening te houden met wat dit betekent voor medewerkers. Het veroorzaakt 

onrust. 

 

11. Rondvraag 

Naar aanleiding van de brief van Minister van Ark over het plan voor inhalen van zorg en herstel van 

zorgprofessionals, vraagt de heer De Wilde hoe hier in het Radboudumc mee om wordt gegaan en wat dit 

betekent voor medewerkers. Mevrouw Ploem geeft aan dat inhaalzorg en herstel wordt gecoördineerd 

door het Centraal Coördinerend Team (CCT). Er is oog voor het belang van de patiënten en dat van de 

medewerkers. Dit moet in balans zijn. Het is nog steeds heel druk. Prioriteit daarom is ruimte voor 

medewerkers om rust te nemen. Mevrouw Leeuwma geeft aan dat het streven is iedereen met vakantie te 

laten gaan in de zomer. De indruk is dat dit ook gebeurt. Tot 1 september doen we rustig aan. De heer De 

Wilde reageert dat productie inderdaad niet alleen leidend moet zijn, er moet ook gekeken worden naar de 

belastbaarheid van medewerkers. Er is een quickscan gedaan onder 2.500 leden van Nu’91. De zorg voor nu 

weer vol doorgaan na 1,5 jaar Covid leidt tot vraagstukken: Wil ik dit nog wel? Ruimte om tot rust te komen 

en te bezinnen is belangrijk.  

 

Mevrouw Ploem geeft aan dat bij het uitbreiden van de reguliere zorg ook zal worden gekeken naar de 

patiëntenpopulatie, naar bepaalde groepen zorg die lang hebben gewacht. Mevrouw Leeuwma benoemt 

dat medewerkers die niet op hun eigen afdeling hebben gewerkt in de Covid-tijd, blij zijn om weer in hun 

eigen team op hun eigen afdeling te werken. Mevrouw Ploem merkt op dat iedereen hard heeft gewerkt en 

nog steeds hard werkt. 

 

Mevrouw Kruisbrink merkt op dat de verzuimcijfers er goed uit zien, maar dat ze ook benieuwd is naar 

uitstroomcijfers. Hoeveel mensen vertrekken uit het primaire proces? Hoeveel het afgelopen jaar? Zit er 

een tendens in? Deze cijfers zeggen iets over hoe fijn mensen in hun werk zitten. Begin te sturen op het 

exitpercentage. We kunnen dit koppelen aan psychosociale zorg. Mevrouw Kruisbrink vraagt tevens of er 

exitgesprekken worden gevoerd. Mevrouw Ploem antwoordt dat Radboudumc de ontwikkeling van mensen 

stimuleert, wat een directe invloed heeft op door- en uitstroom. Cijfers kunnen daardoor een vertekend 

beeld geven. Ze bevestigt dat het belangrijk is talent te behouden. Hoge uitstroom is aanleiding voor een 

gesprek met de afdeling, dit wordt door de Raad van Bestuur gezien. Mevrouw Leeuwma vult aan dat 

uitstroomcijfers kunnen worden verstrekt. Er is geen beleid ten aanzien van exitgesprekken. Ze worden wel 

gevoerd, maar niet gestructureerd vanuit HR.  

 

Mevrouw Van den Brandt vraagt of ook gekeken wordt naar de percentages (ten aanzien) van bezoeken aan 

vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werker en bedrijfsarts? En wordt hier ook een connectie 

tussen gelegd? Vindt overleg plaats tussen deze drie functionarissen? Mevrouw Leeuwma antwoordt dat er 

een cyclisch overleg is waarin deze functionarissen samenkomen om de rode vlaggen op te steken en 
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signalen te horen, voor zover dit past binnen de vertrouwelijkheid. In het programma Fit for the Future zit 

ook een onderdeel over veilige cultuur, speak up.   

 

Mevrouw Van den Brandt vraagt om meer vrijheid voor de werknemersorganisaties om hun acties voor een 

nieuwe Cao umc zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld in de hal, zodat ook mensen van buiten het umc weten 

wat er speelt. Mevrouw Kruisbrink bevestigt dat er weinig communicatie zichtbaar is en dat het lastig is dit 

voor elkaar te krijgen. Mevrouw Vivié sluit zich hierbij aan en benoemt dat er recht is om actie te voeren. 

Mevrouw Leeuwma adviseert aan te sluiten bij het overleg tussen de vakbondsconsulenten en mevrouw 

Nicole Klein van communicatie die hier regelmatig overleg over voeren.  

 

10. Sluiting 

Mevrouw Ploem sluit om 12.00 uur de vergadering. 

 

Actielijst 

 

Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

15. 3-6-2021 Toezenden beleid en informatie 

rondom intimidatie op de werkvloer 

aan werknemersorganisaties 

 

Werkgever Voor 

najaarsoverleg 

16. 3-6-2021 Informatie adviescommissie SBK 

aanleveren bij 

werknemersorganisaties (leden, 

benoemingstermijnen) 

 

Werkgever Voor 

najaarsoverleg 

17. 3-6-2021 Redactie artikel 4.2 als onderwerp 

agenderen voor lokaal overleg najaar 

2021 

 

Werkgever Najaarsoverleg 

18. 3-6-2021 Presentatie Fit for the Future aan 

werknemersorganisaties zenden 

 

Werkgever Voor 

najaarsoverleg 

19 3-6-2021 Informatie psychosociale zorg aan 

werknemersorganisaties zenden  

Werkgever Juni 2021 

20 3-6-2021 Reactie werknemersorganisaties op 

voorstel Radboudumc 18 mei 2021 

inzake besteding SoFoKles-budget 

psychosociale (na)zorg 

Werknemersorganisaties Juli 2021 

21 3-6-2021 Uitstroomcijfers aan 

werknemersorganisaties zenden 

Werkgever Voor 

najaarsoverleg 

 

Jaarlijks terugkerende acties 

 

Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

A. 26-11-2014 Informatie over het aantal en de aard van de 

bij de Adviescommissie SBK in het voorgaande 

jaar binnengekomen adviesverzoeken. 

Werkgever Voor het 1ste LO 

van ieder 

kalenderjaar 
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Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

B. 13-07-2015 Werknemersorganisaties informeren over 

initiatieven en besteding van de afgesproken 

decentrale arbeidsvoorwaardengelden in het 

kader van de Radboudumc Hot Spots. 

Werkgever Voor het 1ste LO 

van ieder 

kalenderjaar 

C. 21-10-2015 Agenda LO naar het DB van de OR zenden. Werkgever Voor ieder LO 

D. 25-11-2016 Verschaffen financieel overzicht decentrale 

arbeidsvoorwaardengelden vorig kalenderjaar 

(exclusief Hot Spots). 

Werkgever Voor het 1ste LO 

van ieder 

kalenderjaar 

 
Bijlagen:  
1. Verslag Lokaal Overleg 15 december 2020 (agendapunt 3)  

2. Brief Raad van Bestuur aan vakbonden van 18 mei 2021 (kenmerk RvB21.51568) inzake extra budget 
SoFoKleS voor psychosociale nazorg COVID-19 (agendapunt 5)  

3. Cijfers aantal deelnemers Generatieregeling, inclusief gegevens functiefamilie verpleging en verzorging 
(agendapunt 6)  

4. Memo 'Overzicht besteding decentrale arbeidsvoorwaardengelden 2019 en 2020 (agendapunt 7)  

5. Overzicht ‘Radboud Hot Spots‘ (agendapunt 7)  

6. Memo met korte reactie van het Radboudumc op de vraag van de werknemersorganisaties betreffende 
de redactie van het SBK in relatie tot de mogelijkheid van tussentijds ontslag van leden van de 
Adviescommissie SBK (agendapunt 8, wordt nagezonden)  

 

Nagezonden bijlagen: 

7. Memo redactie artikel 4.2 SBK 

8. Flyer Vitaal Programma Vitaal Startbijeenkomst 

 

 



 

 

 
 

 

 

Bijlage 3 
 

E-mails inzake SoFoKleS, extra budget voor psychosociale nazorg COVID-19 
 

 

 



Van: Leeuwma, Dineke
Aan: Vrijaldenhoven, Bart
Onderwerp: FW: lokaal overleg: inzet psychosociale nazorg
Datum: zaterdag 11 juni 2022 13:11:59

 

Van: Anja Vivié <anja.vivie@fnv.nl> 
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 11:46
Aan: Leeuwma, Dineke <Dineke.Leeuwma@radboudumc.nl>; 'c.vandervliet@fbz.nl'
<c.vandervliet@fbz.nl>; 'Dhr. R. de Wilde' <r.dewilde@nu91.nl>; 'j.kruisbrink@cnv.nl'
<j.kruisbrink@cnv.nl>; 'j.lefebre@lad.nl' <j.lefebre@lad.nl>; Voortman, Dian
<Dian.Voortman@radboudumc.nl>; Brandt-van derHeiden, Annelies van den
<Annelies.vandenBrandt-vanderHeiden@radboudumc.nl>
Onderwerp: Re: lokaal overleg: inzet psychosociale nazorg
 

Dag Dineke, 

 

Bedankt voor toegestuurde informatie (de aanvraag zoals besproken in voorgaand overleg
en de overige aanvullende informatie) CNV en FNV hebben de navolgende reactie voor
jullie. 

 

We hebben de aanvraag in het afgelopen overleg uitgebreid besproken, vragen gesteld en
onze zorgen geuit. De bestaande en nieuwe aanvullende informatie gelezen hebbende
constateren wij dat er vooral ingezet wordt op dat wat er al binnen de organisatie bestaat en
aansluit bij de bestaande organisatiestructuur. Interventies kenmerken zich vooral door het
laten van de verantwoordelijkheid bij de werknemer, op eigen initiatief van de werknemer
is er wel veel interventie mogelijk. 

 

De zorgen die wij hierbij hebben is of dit laagdrempelig genoeg is voor álle werknemers,
zodat ze leiden tot het zetten van een stap omdat zij het vertrouwen hebben. In hoeverre
verwacht je dat werknemers die eigenlijk al over de rand van hun mogelijkheden zijn
gevallen hun eigen verantwoordelijkheden pakken? Niet iedere werknemer zal dit uit
zichzelf doen. En daarbij vragen we expliciet ook aandacht voor niet-zorg werknemers.
Wordt er hiermee voldoende gekeken naar preventie, het voorkomen dat uitval plaats
vindt? Is het laagdrempelig genoeg en voor iedereen in de organisatie? 

 

Zo ook het inzetten van geld voor onder andere de inhuur tijdelijk extra kracht
bedrijfsmaatschappelijk werk. Waarin het ons ontbreekt aan helderheid wat de werknemer
hier extra mee geholpen gaat zijn. Enkel wordt aangegeven dat de werkzaamheden die
jullie vragen (onduidelijk blijft ook nog steeds wat die werkzaamheden dan zijn) niet
passen in een zzp constructie. 

 

Met vriendelijke groet, 
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Jacomijn Kruisbrink en Anja Vivié 

 

Van: Leeuwma, Dineke <Dineke.Leeuwma@radboudumc.nl>
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 10:54
Aan: 'c.vandervliet@fbz.nl' <c.vandervliet@fbz.nl>; 'Dhr. R. de Wilde' <r.dewilde@nu91.nl>; Anja
Vivié <anja.vivie@fnv.nl>; 'j.kruisbrink@cnv.nl' <j.kruisbrink@cnv.nl>; 'j.lefebre@lad.nl'
<j.lefebre@lad.nl>; Voortman, Dian <Dian.Voortman@radboudumc.nl>; Brandt-van derHeiden,
Annelies van den <Annelies.vandenBrandt-vanderHeiden@radboudumc.nl>
Onderwerp: lokaal overleg: inzet psychosociale nazorg
 
Een tweede poging, kreeg bericht dat de adressering niet klopte. Dineke
 

Van: Leeuwma, Dineke 
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 10:49
Aan: Chris van der Vliet (FBZ) <c.vandervliet@fbz.nl>; ''r.dewilde@nu91.nl'
<r.dewilde@nu91.nl>' <'r.dewilde@nu91.nl' <r.dewilde@nu91.nl>>; ''<j.lefebre@lad.nl>'
<'<j.lefebre@lad.nl>>; ''j.kruisbrink@cnv.nl' <j.kruisbrink@cnv.nl>' <'j.kruisbrink@cnv.nl'
<j.kruisbrink@cnv.nl>>; 'Brandt-van derHeiden, Annelies van den <Annelies.vandenBrandt-
vanderHeiden@radboudumc.nl>' <Brandt-van derHeiden, Annelies van den
<Annelies.vandenBrandt-vanderHeiden@radboudumc.nl>>; ''Anja Vivié' <anja.vivie@fnv.nl>'
<'Anja Vivié' <anja.vivie@fnv.nl>>; 'Voortman, Dian <Dian.Voortman@radboudumc.nl>'
<Voortman, Dian <Dian.Voortman@radboudumc.nl>>
CC: Ploem, Carolijn <Carolijn.Ploem@radboudumc.nl>; Vrijaldenhoven, Bart
<Bart.Vrijaldenhoven@radboudumc.nl>; Benhadi-Scheepers, Anneroos <Anneroos.Benhadi-
Scheepers@radboudumc.nl>
Onderwerp: FW: lokaal overleg: inzet psychosociale nazorg
 
Beste allen,
 
In het lokaal overleg op 3 juli jl. hebben we ons voorstel besproken voor besteding van het
SoFoKles budget (psychosociale nazorg) van de kamer UMC (nog even in bijlage bijgevoegd).
 Aan het eind van onze bespreking heb ik jullie toegezegd om informatie toe te zenden waaruit
onze huidige inzet blijkt. Ter toelichting, de powerpoint HRuurtje is gebruikt in de vergadering
van de Raad van Bestuur (het HR uur) en geeft een mooi totaalbeeld. De overige bijlagen zijn
voorbeelden van concrete initiatieven. We spraken af dat jullie na kennisneming van deze
informatie zouden komen met een schriftelijke reactie op ons voorstel.
 
Graag zie ik dat tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
 
Dineke Leeuwma
 
 
mw. mr. A.G. Leeuwma
Manager HR Beleid 

mailto:Dineke.Leeuwma@radboudumc.nl
mailto:c.vandervliet@fbz.nl
mailto:r.dewilde@nu91.nl
mailto:anja.vivie@fnv.nl
mailto:j.kruisbrink@cnv.nl
mailto:j.lefebre@lad.nl
mailto:Dian.Voortman@radboudumc.nl
mailto:Annelies.vandenBrandt-vanderHeiden@radboudumc.nl
mailto:c.vandervliet@fbz.nl
mailto:r.dewilde@nu91.nl
mailto:r.dewilde@nu91.nl
mailto:j.lefebre@lad.nl
mailto:j.lefebre@lad.nl
mailto:j.kruisbrink@cnv.nl
mailto:j.kruisbrink@cnv.nl
mailto:Annelies.vandenBrandt-vanderHeiden@radboudumc.nl
mailto:Annelies.vandenBrandt-vanderHeiden@radboudumc.nl
mailto:Annelies.vandenBrandt-vanderHeiden@radboudumc.nl
mailto:anja.vivie@fnv.nl
mailto:anja.vivie@fnv.nl
mailto:Dian.Voortman@radboudumc.nl
mailto:Dian.Voortman@radboudumc.nl
mailto:Carolijn.Ploem@radboudumc.nl
mailto:Bart.Vrijaldenhoven@radboudumc.nl
mailto:Anneroos.Benhadi-Scheepers@radboudumc.nl
mailto:Anneroos.Benhadi-Scheepers@radboudumc.nl


Dineke.Leeuwma@radboudumc.nl
024 818 73 31, Intern 87 183, M 06 11025913
 
Radboud universitair medisch centrum
Tandheelkundegebouw, 6e verdieping
Philips van Leydenlaan 25, 6525 EX Nijmegen (route 351)
www.radboudumc.nl
 
 
 

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht en de
bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u deze e-mail onbedoeld ontvangen? Dan
verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Openbaar maken, kopiëren en
verspreiden van deze e-mail of informatie uit deze e-mail is alleen toegestaan met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de afzender. Het Radboudumc staat geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel in het handelsregister onder nummer 80262783.

The content of this message is intended solely for the addressee. No rights can be derived from this
message or its attachments. If you are not the intended recipient, we kindly request you to delete the
message and inform the sender. It is strictly prohibited to disclose, copy or distribute this email or the
information inside it, without a written consent from the sender. Radboud university medical center is
registered with the Dutch Chamber of Commerce trade register with number 80262783.

mailto:Dineke.Leeuwma@radboudumc.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.radboudumc.nl%2F&data=05%7C01%7CBart.Vrijaldenhoven%40radboudumc.nl%7C5dc255e1890e4c67951e08da4b9b32cb%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637905427189208996%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Iddjw6ol0QCrmcKeA1v9I%2BLmZImaVWyNboFcSm6gRSU%3D&reserved=0

	Convenant Psychosociale Nazorg Covid-19_LO_Definitief
	Bijlagevel 1
	Bijlage 1_RvB21.51568
	RvB21.51568 Voorstel psychosociale zorg_vakbondbestuurders
	Brief umc's extra budget voor psychosociale nazorg
	SoFoKles-Infopakket-PsychosocialeZorg-LR 2
	SoFoKles-Infopakket-psychosocialeZorg_01
	SoFoKles-Infopakket-psychosocialeZorg_02
	SoFoKles-Infopakket-PsychosocialeZorg-totaal
	SoFoKles-Infopakket-psychosocialeZorg_03
	SoFoKles-Infopakket-psychosocialeZorg_04
	1. 2021 Rapportage inventarisatie psychosociale zorg_def
	SoFoKles-Infopakket-psychosocialeZorg_05
	2. PP Psychosociale zorg inzet COVID-19 kamer UMC versie 14-10-2020 (002)
	SoFoKles-Infopakket-psychosocialeZorg_06
	3. Zorgplan inzet COVID-19 versie 2 BMW Defensie
	SoFoKles-Infopakket-psychosocialeZorg_07
	4. Evaluatie uitvoering Zorgplan inzet COVID-19 BMW Defensie
	SoFoKles-Infopakket-psychosocialeZorg_08
	5. Nazorg - VU Heleen Riper - e-mental-health - KUMC-19-10-2020



	Bijlagevel 2
	Bijlage 2_Verslag_Lokaal-Overleg_3 juni 2021
	Bijlagevel 3
	Bijlage 3_E-mails-psychosociale-nazorg

		2022-06-20T13:35:43+0200
	Client IP: 131.174.244.75, Transaction ID: PzCoO86pnWE7Yvil1gTh52BBzGc=
	ValidSign
	E-SIGNED by carolijn.ploem@radboudumc.nl, ID: fca2608e-d27f-40a7-bf64-9b45341fc1ce


		2022-07-06T14:04:01+0200
	Client IP: 81.205.60.142, Transaction ID: PzCoO86pnWE7Yvil1gTh52BBzGc=
	ValidSign
	E-SIGNED by c.vandervliet@fbz.nl, ID: ff781057-fd6e-4a60-90ae-cbfe9516b4e8


		2022-07-05T15:13:10+0200
	Client IP: 77.168.112.197, Transaction ID: PzCoO86pnWE7Yvil1gTh52BBzGc=
	ValidSign
	E-SIGNED by anja.vivie@fnv.nl, ID: 73f94a6a-b7fe-4d38-ae56-e91758cbca79


		2022-07-06T15:09:11+0200
	Client IP: 80.57.181.165, Transaction ID: PzCoO86pnWE7Yvil1gTh52BBzGc=
	ValidSign
	E-SIGNED by s.beer@nu91.nl, ID: b64f02dd-5f9b-44c0-bb19-a2a753921b3c


		2022-07-06T09:06:55+0200
	Client IP: 77.161.66.219, Transaction ID: PzCoO86pnWE7Yvil1gTh52BBzGc=
	ValidSign
	E-SIGNED by j.lefebre@lad.nl, ID: 04f12fe5-8077-4e87-8fe9-8bddef675757


		2022-08-31T05:37:03+0000
	Client IP: 145.53.214.250, Transaction ID: PzCoO86pnWE7Yvil1gTh52BBzGc=
	ValidSign
	E-SIGNED by D Bruning (d.bruning@cnv.nl), ID: 940a3cf2-1a2c-4bc8-8745-472b7a7977b3




