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I. Verminder de impact van de pandemie op de werkzaamheden Nog niet 

begonnen 
Lopend Klaar 

1. Benoem binnen de organisatie iemand en/of een team die/dat 
verantwoordelijk is voor de coördinatie bij de voorbereiding van de 
Pandemic Preparedness Planning. Deze persoon (en/of dat team) is 
verantwoordelijk voor de planning en de coördinatie van het 
crisisbeheer in geval van een COVID-19 pandemie. 

   

2. Deel de activiteiten binnen de organisatie in volgens hun 
belangrijkheid: 

• activiteiten die onontbeerlijk zijn en die permanent moeten 
blijven functioneren 

• activiteiten die gedurende twee weken mogen worden 
onderbroken 

• activiteiten die gedurende acht tot twaalf weken mogen 
worden onderbroken 

   

3. Ga na, van zodra de indeling klaar is, of die activiteiten wel degelijk 
in handen zijn van personen intern aan de organisatie dan wel of 
sommige door externen worden behartigd (bv: onderaannemers). 
Vergewis u ervan dat de continuïteit verzekerd blijft in geval van een 
COVID-19 pandemie van de activiteiten die door externen worden 
behartigd. 

   

4. Bepaal de middelen die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de 
onontbeerlijke activiteiten: 

• personeel: effectieven, bekwaamheden, vervanging voor 
essentiële betrekkingen (zorg voor een vervangingssysteem, 
namelijk twee personen ‘back up’ per sleutelbetrekking 
bovenop degene die oorspronkelijk die sleutelfunctie invult), 
een lijst van vrijwilligers die tijdens de pandemie willen 
werken, mogelijkheden onderzoeken van versterking door 
gepensioneerden, interimarissen en studenten 

• materiële middelen nodig om de activiteit te handhaven (bv: 
onmisbare grondstoffen, voorziening in energie, voldoende 
budget) 

• de wettelijke basis en de specifieke regels die van toepassing 
zijn in een pandemiesituatie (voor maatregelen om personeel 
te betalen, voor eventuele opeisingen, vakanties, de 
arbeidsgeneeskunde, specifieke procedures) 

   

5. Opleiden en voorbereiden, als het al niet gebeurd is, van de 
personen die bij een COVID-19 pandemie sleutelfuncties moeten 
waarnemen. Deze vorming slaat op intern en extern personeel in 
functie van wat nodig is (bv: bedienden met andere 
titels/functiebeschrijvingen, maar ook onderaannemers en 
gepensioneerden 

   

6. Afhankelijk van de rol van de organisatie ontwikkelen van en 
voorzien in scenario’s van aard om tijdens een pandemie de vraag naar 
haar producten en/of diensten te kunnen verhogen of verlagen (bv: 
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waarschijnlijk minder vraag om op restaurant te gaan ingevolge een 
beperking van samenscholingen, de vraag naar bijstand door de 
hulpdiensten stijgt dan weer en er is een grotere nood aan hygiënisch 
materieel). 
7. In functie van de rol en de noden van de organisatie de impact van 
een COVID-19 pandemie op haar financiën en budget bepalen. 

   

8. De impact van een COVID-19 pandemie op nationale en 
internationale verplaatsingen en zakenreizen inschatten (bv: 
verminderde mogelijkheden qua transportmiddelen, eventueel zijn er 
quarantaines, de grenzen kunnen worden gesloten). 

   

9. Bestudeer enkele alternatieven: 
• andere werkplaatsen of werkwijzen (bv: telewerken, 

videoconferentie) 
• vervoer (bv: bij verminderd openbaar vervoer ervoor zorgen 

dat degenen die onmisbare functies vervullen, nog naar hun 
werk kunnen komen) 

• logies (bv: bekijk de mogelijkheid om personen die onmisbare 
functies vervullen, zo nodig ter plekke te laten overnachten) 

   

10. Houd uzelf continu op de hoogte van de COVID-19 pandemie via 
officiële, geactualiseerde en betrouwbare informatiekanalen (bv: 
informatie afkomstig van een officieel orgaan van volksgezondheid). 

   

11. Stel een plan op voor noodcommunicatie en werk het regelmatig 
bij. In dat plan moet staan: 

• wie de persoon/personen is/zijn die naar aanleiding van een 
COVID-19 pandemie belast is/zijn met de coördinatie van de 
planning en van het beheer van de crisis 

• wie sleutelfuncties vervult, wie hun vervangers zijn 
• een informatieketen, waarin ook de onmisbare partners staan 

(bv: doelgroepen, leveranciers, cliënten) 
• een werkwijze waardoor regelmatig over de toestand van de 

organisatie en van het personeel kan worden gecommuniceerd 

   

12. Organiseer een oefening om uw plan te testen en werk het plan 
regelmatig bij. 

   

II. Bescherm de gezondheid van uw personeel Nog niet 

begonnen 

Lopend Klaar 

1. Voorzien zijn op en toestaan van afwezigheden van personeel bij een 
COVID-19 pandemie ingevolge factoren als: 

• eigen ziekte 
• ziekte van een familielid 
• collectieve beperkingsmaatregelen of quarantaines 
• sluiting van school en/of bedrijf 
• de vermindering of zelfs de afschaffing van het openbaar 

vervoer 

   

2. Verhoog de maatregelen die de besmetting afremmen door:    
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• versterkte maatregelen qua persoonlijke hygiëne toe te 
passen: was regelmatig uw handen met zeep en droog ze af 
met een wegwerpdoekje, gebruik papieren zakdoekjes voor 
eenmalig gebruik en werp ze daarna weg, houd uw hand voor 
uw mond bij hoesten of niezen en was daarna uw handen, 
draag eventueel een masker 

• versterkte hygiënemaatregelen binnen het gebouw toe te 
passen: ontsmet het kantoor van een zieke (onder andere zijn 
bureaublad, zijn telefoon, zijn toetsenbord en zijn 
kantoorbenodigdheden), laat vaker schoonmaken, laat 
frequent vuilbakken ophalen die gebruikte zakdoeken 
bevatten, zonder dat er een risico op besmetting is 

• minder contacten tussen personen – intern en met externe 
partners: houd een sociale afstand (van minstens één meter 
volgens de algemene gezondheidsaanbevelingen) tussen 
elkaar, geef geen hand, vermijd verzamelruimtes (kantine, 
vergaderzalen) 

3. Bepaal welk personeel ernstig risico op blootstelling loopt: 
• personeel dat met veel publiek in contact komt 
• personeel dat met publiek in het contact komt dat vatbaar is 

voor de ziekte (bv. professionelen gezondheidssector, 
ziekenhuispersoneel) 

• personeel belast met hygiëne en met schoonmaken 
• professionelen die in contact komen met levende of dode 

wezens die besmet kunnen zijn (bv: 
pluimveeteeltprofessionelen, begrafenisondernemers) 

   

4. Bepaal welke personeelsleden en welke partners van het bedrijf 
specifieke behoeften hebben. Integreer de noden van die personen in 
uw voorbereidingsplan (ondersteuning inzake gezondheid en 
psychosociale noden) 

   

5. Zorg er binnen de organisatie voor dat de zorg voor de omgeving, de 
airconditioning en het afval gewaarborgd is. 

   

III. Werk een beleid uit dat bij een COVID-19 pandemie  
moet worden uitgevoerd 

Nog niet 

begonnen 

Lopend Klaar 

1. Bepaal een beleid voor de schadeloosstelling van bedienden en voor 
ziekteverlof dat typisch is voor een COVID-19 pandemie (bv. niet-
bestrafte afwezigheid, vrijaf), evenals richtlijnen voor wanneer iemand 
die ziek is geweest, niet meer besmettelijk is en weer kan komen 
werken. 

   

2. Bepaal richtlijnen voor alternatieve werkplaatsen en -methodes (bv. 
telewerken) en voor flexibele arbeidstijden (bv. variabele ploegen) 

   

3. Bepaal richtlijnen om de uitbreiding van de ziekte op de 
arbeidsplaats te verhinderen (bv. persoonlijke hygiëne en bepaald 
sociaal gedrag aanmoedigen. Wie griepsymptomen vertoont, wordt 
onmiddellijk verwijderd). 
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4. Bepaal richtlijnen voor specifieke besmettingsrisico’s voor personeel 
dat: 

• meer blootgesteld besmet kan worden aan de ziekte 
• ervan verdacht wordt ziek te zijn of het te worden op de 

werkplaats (bv. onmiddellijk en verplicht ziekteverlof) 

   

5. Bepaal een beleid voor de mobiliteit van het personeel om: 
• de verplaatsingen en reizen te beperken naar (nationale en 

internationale) getroffen zones 
• het personeel te ontruimen dat in of nabij de getroffen zones 

werkt wanneer de pandemie uitbarst 
• de werknemers die uit de getroffen zone komen, op te volgen 

   

6. Bepaal welke overheden en personen volgens welke procedures het 
actieplan van de organisatie kunnen activeren en stopzetten. Dit zal 
een alarmering van de professionele activiteiten van de organisatie 
veroorzaken (bv. de activiteiten in de getroffen gebieden worden 
stopgezet) en het overmaken van sleutelberichten aan het betrokken 
personeel impliceren. 

   

7. Bepaal een beleid inzake crisiscommunicatie, waarin staat: 
• de interne en externe communicatie: met het personeel, met 

de partners en met de doelgroepen, evenals met de rest van 
de bevolking (via de media) 

• de communicatie vooraleer een pandemie zich voordoet 
(anticipatie en voorbereiding) en communicatie tijdens een 
pandemie (beheer). 

   

IV. Zorg voor adequate opleiding en communicatie Nog niet 

begonnen 

Lopend Klaar 

1. Bepaal de officiële (nationale en internationale) informatiebronnen, 
die precieze en gepaste informatie geven over de pandemie evenals de 
hulpmiddelen die toelaten preventie- en actiemaatregelen te nemen in 
geval van een COVID-19 pandemie. 

   

2. ontwikkel en verspreid documenten en informatie met gegevens 
over: 

• de pandemie zelf (bv. tekens en symptomen, wijze van 
overdracht) 

• medische en sociale zorg waarin bij een COVID-19 pandemie 
voorzien is (bv. bijzondere medische zorg waarin door de 
openbare overheden bij een COVID-19 pandemie voorzien is) 

• de mogelijke behandelingen (bv. gebruik van antivirale 
middelen, vaccins) 

• de maatregelen voor persoonlijke en familiale bescherming en 
hygiëne (bv. handhygiëne, hoe je te gedragen wanneer je moet 
hoesten/niezen, sociale afstand) 

• de actieplannen die in de organisatie geïnstalleerd zijn. 

   

3. Anticipeer op angst en vrees, geruchten en leugenachtige informatie 
bij het personeel en plan uw communicatiestrategie in functie daarvan. 
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4. Zorg ervoor dat de berichtgeving cultureel en taalkundig gepast is.    

5. Installeer een contactsysteem (website, noodnummers), waardoor 
de sociale band tussen het personeel en zijn organisatie behouden 
blijft, zodat ook tijdig kan worden doorgegeven: 

• wat de stand van de pandemie is binnen de organisatie 
(absenteïsme-percentage, situatie van de productie van 
werk/diensten) en daarbuiten 

• hoe het zit met de activiteiten voor het personeel en zijn 
partners, op de werkplaats en daarbuiten (bv. noodnummers, 
gespecialiseerde websites) 

• herinneringen aan het noodcontactsysteem. 

   

V. Coördineer de activiteiten met externe organisaties en met  
de openbare overheden 

Nog niet 

begonnen 

Lopend Klaar 

1. Werk met horizontale diensten samen zoals met: 
• de dienst HR/P&O 
• de dienst Communicatie 
• de dienst IDPB (met inbegrip van de arbeidsgeneeskunde, om 

uw wettelijke verplichtingen t.o.v. uw personeel te verifiëren) 
• de dienst ICT 
• de dienst Aankopen/Budget 

   

2. Werk met externe organisaties samen zoals met: 
• verzekeraars: ga na wat bij een COVID-19 pandemie door uw 

verzekeringen wordt gedekt 
• privé-maatschappijen voor preventiediensten 

   

3. Werk samen met openbare overheden zoals met: 
• de Federale Overheidsdienst Tewerkstelling en Arbeid (voor de 

bescherming van de werknemers) 
• de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (voor het 

gezondheidsbeleid) 
• het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (inzake de 

interdepartementale en interdisciplinaire coördinatie) 

   

4. Werk samen met de gezondheidsinstanties die voor de 
volksgezondheid instaan op federaal en lokaal vlak en/of voor 
noodsituaties om: 

• hun plannen te leren kennen en om hen uw eigen plannen over 
te maken (afhankelijk van de mogelijkheden) 

• deel te nemen aan de planning van de processen zo dit 
pertinent is en indien dat van uw organisatie werd gevraagd 
door de betrokken overheden 

• te omschrijven wat uw organisatie kan bieden aan de 
gemeenschap/sector 

   

5. Deel goede praktijkvoorbeelden met andere organisaties van uw 
gemeenschap/sector, om de inspanningen voor een tussenkomst in die 
gemeenschap/sector te verbeteren. 

   

  


