
De Nederlandse zorginstellingen en GGD’en organiseerden in oktober 2019 per 
regio een pandemie-oefening. In diverse evaluatieverslagen is te lezen dat de 
‘oefeningen zeer geslaagd waren’ en ‘er besluiten werden genomen die ertoe 
hebben geleid dat de acute zorg zoveel mogelijk beschikbaar bleef’. Misschien 
waren zij degenen met de meest vooruitziende blik.

Scenariowaarschijnlijkheid
De leerpunten van de oefening konden een half jaar later al worden ingezet. Het 
onderstreept nog eens extra het belang en de relevantie van het oefenen van een 
bepaald scenario, ook al zal de keuze van juist dít scenario vooral een ‘gelukkig toeval’ 
zijn geweest. Een échte pandemie is natuurlijk wel ingewikkelder te managen dan 
een nagebootste pandemie (op kleine schaal). Achteraf zijn er gemakkelijk uitspraken 
te doen over de waarschijnlijkheid dat een bepaald scenario daadwerkelijk optreedt, 
maar voor veel GGD’en en zorginstellingen is het nut van oefenen bevestigd. 
Anders, alternatief en andere a-woorden

‘Anderhalvemetersamenleving’ is officieel verkozen tot het woord van het jaar.  
Wat mij betreft is het woord van het jaar een ander woord dat ook met een A 
begint, namelijk aanpassingsvermogen. Iedereen en elke sector moest zich opeens 
aanpassen om de nieuwe coronaregels te kunnen naleven en het ‘nieuwe normaal’ te 
volgen. Scholen moesten lespakketten in korte tijd omzetten naar digitaal onderwijs, 
ziekenhuizen moesten opschalen én 
afschalen (van reguliere zorg), de horeca 
moest vooral het principe van take-away 
hanteren en post- en pakketbezorgers 
hadden het drukker dan ooit. En, ook een 
grote wijziging: kantoormedewerkers 
werden massaal thuiswerkers. Iets 
wat voor menig leidinggevende in een 
normale situatie geen bespreekbare 
optie zou zijn geweest. 

Op 31 december 2019 23:59 uur telden we massaal af voor het nieuwe 
jaar. Het beloofde alleen al qua getal een mooi jaar te worden, dat ook 
nog eens (zeker in het Engels) lekker bekt ’20 - 20’. Wie had van tevoren 
kunnen bedenken dat het zo anders zou zijn? 

Over scenariowaarschijnlijkheid en thuiswandelen
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Een jaar van uitstellen en aanpassen
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Thuiswerken en thuiswandelen
Mijn vriendin en ik wonen samen in een relatief klein appartement. Dat betekende 
dat we van de een op de andere dag fulltime moesten werken aan de eettafel. We 
hebben namelijk geen aparte werkkamer. Dit is in de huidige tijd van het vele 
thuiswerken wel echt een must. Het voordeel van het vele thuiswerken was dat 
we onze omgeving goed hebben leren kennen. We maakten namelijk dagelijks in 
de pauze een wandeling door de buurt. Juist de ‘kleine dingen’ ga je veel meer 
waarderen als je minder vrijheid hebt. We hebben veel mooie plekjes van Nederland 
ontdekt waar we anders minder snel naartoe waren gegaan. In de nabije omgeving 
van Arnhem kun je gewoon deze prachtige Schotse hooglanders spotten tijdens het 
wandelen (zie foto). Zo ver hoef je dus niet te gaan om er even helemaal uit te zijn!
 
Digitale introductie
We hadden helaas zelf ook het coronavirus opgelopen. Dat betekende dat we samen 
in isolatie gingen voor twee weken. De klachten waren gelukkig mild, alleen hadden 
we pas na anderhalve maand onze smaak en ons reukvermogen weer helemaal 
terug. Ook uit praktisch oogpunt was het vrij vervelend om corona te hebben, omdat 
ik net was begonnen met mijn nieuwe baan en daardoor een tijdje niet meer naar 
een kantoorlocatie kon gaan. Er kwam tijdens de tweede golf namelijk een nieuwe 
uitdaging op mijn pad om aan te slag te gaan als QHSE-adviseur bij de BAM. Ik 
heb deze uitdaging met beide handen aangegrepen, want ook als veiligheidskundige 
moet je soms risico’s nemen om stappen vooruit te kunnen maken. De inwerkperiode 
is wel lastiger dan normaal, omdat je bij een relatief kleine hulpvraag niet meer een 
collega naast je even ‘op de schouders kan tikken’. Kennismaken gaat vrijwel volledig 
digitaal, wat wel efficiënt is, maar het leukste blijft toch wel als je elkaar de eerste keer 
face-to-face kan spreken. Inmiddels ben ik drie maanden werkzaam in mijn nieuwe 
functie en erg tevreden dat ik de overstap gemaakt heb! 

Adviseren op afstand
Corona levert nieuwe uitdagingen op voor veiligheidskundigen. Thuiswerken 
brengt namelijk (nieuwe) risico’s met zich mee. Nu thuiswerken een blijvertje zal 
zijn, zullen organisaties daar op de langere termijn meer op in moeten spelen, 
onder andere door een gedegen thuiswerkbeleid op te stellen. Organisaties moeten 
hun medewerkers pro-actief voorzien van thuiswerktips en ze begeleiden met het 
ergonomisch en veilig inrichten van hun thuiswerkplek. Als veiligheidskundige heb 
je veel minder zicht op de werkplekken van collega’s. Als je wilt adviseren zul je 
bijvoorbeeld moeten vragen of zij een foto of video van hun thuiswerkplek willen 
maken Je moet op afstand adviseren.
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Fysiek
Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers die veel thuiswerken ook vitaal blijven 
en ze aangemoedigd worden door hun werkgever om regelmatig te bewegen. Van 
de bekende slogan ‘iedereen gezond en veilig naar huis’ gaan we naar ‘iedereen ook 
thuis gezond en veilig!’. Maak dit vooral leuk en aantrekkelijk door bijvoorbeeld 
toffe wandelroutes te delen en er een competitie of spelvorm van te maken waardoor 
dagelijkse beweging nog meer wordt gestimuleerd (bijvoorbeeld een dagelijks 
scoreboard met gewandelde km’s per collega). Ook kun je medewerkers bijvoorbeeld 
een ‘thuiswerkpakket’ sturen, met daarin sportkleding, fruit, gezonde recepten, 
leuke wandelroutes, een los toetsenbord en een laptopstandaard. Door zulke kleine 
interventies kan een gezonde levensstijl worden gestimuleerd. 

Mentaal
Helaas is er meestal te weinig aandacht voor een ander belangrijk risico dat de 
coronasituatie teweeg brengt: mentale problemen. Soms zijn medewerkers iets té 
geïsoleerd en hebben ze thuis geen aanspraak of juist teveel doordat kinderen veel 
extra aandacht vragen (zeker in de periode van thuisonderwijs). Heb als werkgever 
ook aandacht voor psychische belasting die het vele thuiswerken te weeg kan 
brengen. Het helpt als leidinggevenden en directe collega’s regelmatig bellen met een 
collega die het mentaal zwaar heeft en door professionele begeleiding aan te bieden. 
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Ook het organiseren van sociale digitale activiteiten, zoals online koffiemomentjes, 
vrijmibo’s en pubquizzen kan helpen om de onderlinge connectiviteit tussen 
medewerkers te behouden en eenzaamheid te bestrijden. Thuiswerken nodigt uit 
tot structureel overwerk. De verleiding is groot om langer door te werken. Heb hier 
als leidinggevende ook aandacht voor en geef zelf het goede voorbeeld door zo min 
mogelijk buiten kantoortijden collega’s te bellen of mailen. 

‘Anderhalve meter’ is geen natuurlijke gevoelsmaat

Ook bij de Young NVVK hebben we ons moeten aanpassen. Geplande fysieke 
bedrijfsbezoeken werden geannuleerd en uitgesteld, hopelijk naar 2021. In 
plaats daarvan hebben we digitale bijeenkomsten georganiseerd. De digitale 
rondetafelgesprekken over veiligheidskunde in tijden van COVID-19 bleken een 
succes! De deelnemers deden actief mee en onderling werden er allerlei praktische 
en leuke tips gedeeld. In december is er ook een Young NVVK webinar opgezet 
waarin werd ingegaan op ons (oer-)gedrag en de parellel die ons oergedrag heeft 
met veiligheidsregels in de huidige omstandigheden. De spreker (Patrick van Veen) 
legde daarin uit dat mensen niet geprogrammeerd zijn om van nature anderhalve 
meter afstand te houden. Deze maat kunnen we niet precies genoeg schatten. 
Hierdoor ga je ook wat meer genuanceerd kijken naar hoe lastig het is om aan deze 
veiligheidsregel te voldoen.

See you online

Tot slot nodig ik iedereen graag uit voor alle online-evenementen die we bij de NVVK 
en bij Young NVVK organiseren. De agenda voor 2021 is nog te dynamisch om hier te 
publiceren. Daarom: houd de NVVK website (en De Veiligheidskundige) in de gaten 
voor de aankondigingen. 

Stay safe en laten we van 2021  
een hoopvol jaar maken!

Over de auteur

Sander Kraaijenbrink
QHSE adviseur BAM FM & Voorzitter Young NVVK
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