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INLEIDING 

De verspreiding van het coronavirus is door de World Health Organization (WHO) officieel geclassificeerd als 

een pandemie. Dit betekent dat een groot deel van de wereldbevolking in aanraking zal komen met het 

coronavirus (COVID-19). De impact op de psychiatrische patiënten is naar verwachting groot. De 

beschikbaarheid van beschermingsmiddelen en testmateriaal zal steeds meer beperkt zijn, waardoor keuzes 

gemaakt moeten worden. 

Keuzes waar onze leden graag in gesteund en/of gestuurd worden door hun beroepsvereniging. Dit is een 

complexe en unieke situatie, waarbij er geen standaardoplossingen bestaan. Om deze het hoofd te bieden is dit 

noodplan opgesteld.  

Doelstelling; Het plan gaat uit van de doelstelling dat de ondersteuning vanuit de vereniging van NVvP-leden bij 

het zorgdragen voor een goede psychiatrische patiëntenzorg gecontinueerd kan worden in deze crisissituatie.  

Inhoud: In het noodplan van de vereniging staat welke onderwerpen in crisistijd prioriteit hebben gekregen, 

omdat de risico’s voor de continuïteit van de zorg door de leden er het grootst zijn. Ook thema’s/projecten 

die op dit moment redelijk autonoom aan de slag zijn of verder kunnen met relatief weinig inspanning van leden 

en/of het bureau, blijven doorgaan (in schema: doorlopende activiteiten). 

In het plan wordt aangegeven wie deze uitvoert en op welke wijze de interne structuur daar op aangevuld of 

aangepast wordt (indien van toepassing): de crisisorganisatie. Ook staat beschreven op welke wijze we borgen 

dat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen blijven worden, als veel werknemers en actieve leden ziek worden. 

Dit is de korte termijn.  

Het crisisplan geeft tevens aan wanneer (welke criteria) de crisis in de beheersfase is gekomen en hoe op dat 

moment de aanpassingen in de interne structuur worden opgeheven en activiteiten worden afgerond of 

overgedragen naar deze volgende fase (middellange termijn). Tevens staat in het plan benoemd wat de 

tijdpaden zijn van de afzonderlijke lopende trajecten, die als gevolg van de prioritering naar een later moment 

zijn verschoven.  

Dit plan wordt maandelijks door het bestuur geëvalueerd en bijgesteld waar nodig.  

Borgen van continuïteit menskracht:  

Allereerst trachten we alle maatregelen te nemen om de werknemers zo gezond en veilig mogelijk te laten 

werken. Thuiswerken is de norm, de werknemers wordt waar mogelijk extra faciliteiten aangeboden om hun 

thuiswerkplek gezond te maken en houden. Met werkende ouders wordt besproken wat mogelijk is voor de 

combinatie van werken en thuis zijnde kinderen. Werken op kantoor mag, om toerbeurt, met maximaal 1 

persoon per kamer.   

Voor de gremia van de crisisorganisatie wordt waar mogelijk gewerkt met minimaal twee personen op een taak 

of thema. Zodat er altijd een back up-persoon is. De documenten staan op een centrale plek en worden 

continue geupdate. Ook wordt, waar relevant, voor thema’s aangehaakt bij de bestaande gremia (commissies, 

afdelingen een werkgroepen) zodat de taken zo veel mogelijk verdeeld en verspreid plaatsvinden.  

Afspraken worden gemonitord door het secretariaat van de NVvP, mocht bij een bijeenkomst geen psychiater 

aanwezig kunnen zijn, ontvangt het beleidsteam een signaal en springt dan als vervanging in. Wekelijks vergadert 

het bureau twee maal als geheel (secretariaat, beleidsteam en communicatie-afdeling). De telefoon van het 

secretariaat (algemeen nummer) wordt vanuit huis beheerd. Meerdere dagen per week is een medewerker in 

de Domus Medica aanwezig om de post en dergelijke te verwerken. Althans, zo lang dit van overheidswege 

toegestaan is.    
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KORTE TERMIJN (APRIL-JUNI)  

ALARMFASE ROOD  

Voor de komende drie maanden zijn geprioriteerd: COVID-19, WVGGz  en besluitvorming VJC 2020. Dit 

houdt in dat alle inzet van personeel en de bijdrage van actieve leden voor deze thema’s wordt ingezet.  

Aan andere projecten wordt alleen  bijgedragen/meegewerkt vanuit het bureau en de leden als dit relatief 

gezien weinig inspanning vergt of wanneer wordt ingeschat dat een thema landelijk per definitie doorgang vindt, 

of we als vereniging bijdragen of niet én het desbetreffende thema van groot belang is voor de NVvP. Deze 

thema’s zijn op dit moment het Zorgprestatiemodel en het Kwaliteitsstatuut. Voor deze thema’s word in 

overleg met de deelnemende leden bekeken wat mogelijk is en wordt officieel een verzoek tot uitstel 

ingediend.  

Tot slot zal in deze alarmfase extra aandacht worden besteed aan het thema Gezond en veilig werken van 

psychiaters en AIOS in het kader van COVID-19.  

Deze alarmfase houdt aan tot het moment dat de werkzaamheden van de psychiater in zijn dagelijkse praktijk 

weer naar een ‘stabiel’ niveau zijn teruggebracht (doordat fysiek contact weer toegelaten/mogelijk is of 

wanneer alle maatregelen ‘standaard’ zijn geworden),  en het ziekteverzuim van de medewerkers van het 

bureau een ‘redelijk normaal’ niveau van minder dan 20% heeft. 

COVID-19 Crisisorganisatie: crisisteam en taskforce 

Gedurende de Coronacrisis is het crisisteam de schakel tussen de knelpunten die bij de leden in het veld leven 

(zowel klinisch als organisatorisch) en de partijen VWS, GGZ NL, FMS. Het crisisteam heeft een signalerende 

en een beleggende functie. Als er zaken moeten worden afgedwongen, vindt dit plaats via het bestuur NVvP. 

• crisisteam verzamelt, prioriteert en coördineert de aanpak van de Coronacrisis en de gevolgen 

daarvan op onze patiënten en zorgverlening  

• crisisteam stuurt hiertoe enerzijds de taskforce COVID-19 en de leden van de werkgroepen VWS aan 

en werkt samen met bestuur/bureau NVvP, de FMS en GGZ NL. 

• de taskforce COVID-19 vormt de verbinding tussen het crisisteam en de gremia van de vereniging 

• betrokkenheid en input van actieve leden wordt zo gekanaliseerd in geprioriteerde acties 

 

Concept projectplan WVGGz 

Op dit moment wordt vanuit de NVvP  samen met de FMS een plan geschreven op basis van de huidige situatie 

en de vraag van VWS, in de werkgroep Acute GGZ en WVGGz, om aan te geven waar de uitvoering van de 

WVGgz nu in tijden van corona extra knelt. Parallel aan dit projectplan zijn we bezig met een inventarisatie van 

knelpunten. Het eerste overleg van de projectgroep (NVvP en FMS) is gelijktijdig met de bestuursvergadering 

op 31 maart. Vanuit de projectgroep zullen nog inhoudelijke aanvullingen op het projectplan worden gedaan. 

Het plan wordt in zijn geheel toegevoegd (als bijlage) zodra dit gereed is.  

Besluitvorming Voorjaarscongres 

Het voorjaarscongres is verschoven van 1-3 april naar 17-19 juni. Het is nog niet duidelijk of het congres in juni 

in fysieke vorm doorgang kan vinden. Het huidige verbod op bijeenkomsten loop tot en met 1 juni.  Op 28 april 

zal de overheid aangeven of dit verbod wordt opgeschort of niet. 
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Alle deelnemers die zich voor de congresdata 1-3 april hadden ingeschreven, hebben de mogelijkheid gekregen 

kosteloos te annuleren. Ook hadden sprekers de mogelijkheid aan te geven of ze hun sessie in juni kunnen 

geven.  

Als het congres op 17-19 juni onverhoopt van overheidswege niet door mag gaan, zijn er twee opties: online 

laten plaatsvinden of geheel annuleren. Op basis van het dan te kiezen scenario zal in april een plan vaan aanpak 

worden opgesteld en toegevoegd aan dit noodplan.  

 

Zorgprestatiemodel en Kwaliteitsstatuut: 

Er wordt een verzoek opgesteld richting NZA voor verlenging van het programma met een jaar. Met de leden 

die actief zijn in het programma wordt medio april besproken hoe we maximaal effect kunnen genereren, op 

welke punten, met beperkte inzet. Voor het thema Kwaliteitsstatuut wachten we de vervolgstappen van ZIN af.  

 

ZORGPRESTATIE 

Model 

    

April-juni Juli-september 

2020 

Oktober-

december 2020 

Januari-maart 

2021 

Maart-mei 2021 

 

Afronding pilot 

zorgclustermodel en  

doorontwikkeling en 

implementatie 

(tussenstappen naar 

verbeterde) 

zorgvraagtypering 

 

Uitwerking bekostiging 

en voorbereiding 

landelijke 

implementatie  

 

Tarieven ggz/fz huidige 

prestaties op 

basis van 

kostprijsonderzoek 

 

 

Afronding pilot 

zorgclustermodel 

en  

doorontwikkeling 

en implementatie 

(tussenstappen 

naar verbeterde) 

zorgvraagtypering 

 

Uitwerking 

bekostiging en 

voorbereiding 

landelijke 

implementatie  

 

Tarieven ggz/fz 

huidige prestaties 

op 

basis van 

kostprijsonderzoek 

Afronding pilot 

zorgclustermodel 

en 

doorontwikkeling 

en implementatie 

(tussenstappen 

naar verbeterde) 

zorgvraagtypering 

 

Uitwerking 

bekostiging en 

voorbereiding 

landelijke 

implementatie  

 

Tarieven ggz/fz 

huidige prestaties 

op 

basis van 

kostprijsonderzoek 

 

Doorontwikkeling 

en implementatie 

(tussenstappen 

naar verbeterde) 

zorgvraagtypering 

 

Individuele 

simulatie en 

voorbereiding 

 

Doorontwikkeling 

en implementatie 

(tussenstappen 

naar verbeterde) 

zorgvraagtypering 

 

Individuele 

simulatie en 

voorbereiding 
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MIDDELLANGE TERMIJN (JULI-OKT.) EN 

LANGE TERMIJN (OKT.-DEC.) 

Als de werkzaamheden van de psychiater in zijn dagelijkse praktijk weer naar een ‘stabiel’ niveau zijn 

teruggebracht (doordat fysiek contact weer toegelaten/mogelijk is, of wanneer alle maatregelen ‘standaard’ zijn 

geworden,  en het ziekteverzuim van de medewerkers van het bureau een ‘redelijk normaal’ niveau van minder 

dan 20% heeft, start de beheersfase. Uiteraard is het niet mogelijk dit exact in te schatten, maar verwacht 

wordt dat de komende weken (april) cruciaal worden en dat de beheersfase niet voor eind juni aanvangt.  

Op dat moment kan een doorstart worden gemaakt met de volgende dossiers: 

- Medische staf 

- Gezond en veilig werken, inclusief diensten 

- Opleidingsplan 

- psyience/platform 

- Taakherschikking (incl. afdeling psychiaters in instelling) 

 

En met de update van de organisatie:  

- Financiën (incl BV en TvP)  

- Interne communicatie/afstemming 

- Belangen  

- PvA NVvP: updaten tijdpad  

- Statuten  

- Werkgeverschap bureau 

 

Ook kunnen dan de reguliere processen weer worden opgestart:  

- Vergadercycli gremia 

- Autorisatieprocessen standaarden  

- Kwaliteitsvisitaties (uitvoering) 

- Strategievorming (bestuur en ledenraad) 

 

 

In onderstaand  dashboard is aangegeven wat dit voor de verschillende projecten betekent.  

Hierna zal dit dashboard per vergadering voorzien worden van de voortgang per thema, met een kleur. 

 

  



MIDDELLANGE 

TERMIJN 
    

thema Juli-september 2020 Oktober-december 2020 Januari-maart 2021 Maart-mei 2021 

Medische staf 

 

Rondgang langs instellingen 

 

Ontwikkeling trainingen en workshop 

 

Inrichten platform voor uitwisseling 

 

Doelstelling; in elke instelling die 

gespecialiseerde ggz levert een 

‘georganiseerde vorm van 

inspraak’ te hebben 

  

Gezond en veilig werken, 

inclusief diensten 

 

Elke regio een plan van aanpak voor de 

7x24 uurs zorg 

  

Werkgroep beloningsverschillen (en 

zuiver contract ZZP) levert eerste 

product op 

 

Onderbouwing dat verplichting 

diensten tot niets leidt.  

 

Plan van aanpak diensten aios 

 

Accorderen product/advies 

werkgroep beloningsverschillen 

  

Psyience/platform 

 

Designsprint uitvoeren, gekoppeld aan 

VJC 

 

Vervolg op designsprint, nog te 

bepalen. 

  

Taakherschikking (incl. 

afdeling psychiaters in 

instelling) 

 

Samenstellen werkgroep 

Taakherschikking 

Formuleren opdracht 

 

Vervolg plan van aanpak 

(nader in te vullen) 

 

 

 

 

 

  



 

 

Klik hier als u tekst wilt invoeren.  MIDDELLANGE 

TERMIJN 

    

thema Juli-september 2020 Oktober-december 2020 Januari-maart 2021 Maart-mei 2021 

Financiën (incl BV en TvP)  

 
Jaarrekening 2018 gereed 

Controle 2019 gedaan 

 

Advies BDO inzake BV, inclusief 

Onderwijsbureau 

(met plan commerciele poot NVvP) 

 

Gesprek met VVP inzake TVP 

 

Start Auditcommissie (incl scholing) 

 

Evaluatie aansluiting FMS en 

constructie 2 werknemers 

Jaarrekening 2019 gereed 

Begroting 2021 opmaken 

 

Herinrichten BV, inclusief 

onderwijsbureau.  

Aanpassen BV-statuten (evt) 

 

Plan van aanpak TvP 

 

Evaluatie vergoeding bestuur 

Realisatie 2021 gereed 

 

 

 

 

Jaarrekening controle 

2020 

 

PvA NVvP Verbeteren 

interne 

communicatie/afstemming  

en strategie/visievorming 

 

Oproep aan leden voor orgaan 

psychiaters in instellingen.  

•  

Opstellen meerjarenvisie, met o.a. 

toetsen van de richting met 

ledendiners in het land en uitvoeren 

stakeholdersanalyse  

•  

Opstellen (jaar)plan 2020 met o.a. 

ontwikkeling lobby/pers en media plan 

en plan van aanpak doorontwikkeling 

ledennet  

 

afronden handboek NVvP (inclusief 

beleidscyclus) en start opstellen 

wijzigen statuten, meenemen 

samenstelling kieskringen 

ledenraadsverkiezing 

 

start doorontwikkeling ledennet 

 

besluit vervolg bestuursacademie 

(wat/hoe en wie willen we 

scholen?) 

 

ledenenquête 

•  

afronden 

scholingsprogramma 

bestuur 

 

evalueren genomen 

stappen voor op gang 

brengen dialoog en 

slagvaardigheid, met 

actieve leden en 

ledenenquête 

 

 

Juni-ledenraadsdag  besluit 

inzake adviezen (punt 4) 

m.b.t. bureau en 

afdelingen/platforms 

 



 

 

Klik hier als u tekst wilt invoeren.  opdrachten bestuur-organen (obv 

meerjarenvisie) 

 

opstellen scholingsprogramma bestuur 

 

besluit ondersteuning afdelingen, 

inclusief financiering 

Belangen  

 
Start werkgroep  

 

Bespreken advies in bestuur, daarna 

ledenraad. 

Eventueel resultaten meenemen 

in statutenwijziging 

  

Statuten  

 

 Herzien statuten Accorderen statuten  

Bureau/werkgeverschap 

bestuur 

Opstellen beoordelingscyclus en 

profielen = personeelsbeleid 

 

Opstellen opdracht directeur 

Voeren gesprekken 

(o.a. eindejaarsgesprek met 

directeur)  

 

En accorderen personeelsbeleid 

  

DOORLOPENDE 

ACTIVITEITEN 

 

 

Commissie Kwaliteitszorg Wordt nader aangevuld 

BeroepsbelangenCommissie Wordt nader aangevuld 

Concilium: Opleidingsplan 

 

Implementatie: Workshops en Kick off 1 juli, ontwikkeling digitaal portfolio (loopt april-juni) 

CWA Wordt nader aangevuld 

Afdeling forensische psych. Oprichting en kwaliteitskader forensische zorg 

 

Wordt nader aangevuld Wordt nader aangevuld 
 



•  


