LOGBOEK / EVALUATIE
CORONA CRISIS
VOOR ADVIESRADEN

Hoe gebruik je het logboek?
•
•

Weloverwogen keuzes en acties

Het doel van dit logboek is om adviesraden te ondersteunen om
weloverwogen keuzes te maken en acties uit te voeren tijdens de corona
crisis en de periode ‘terug naar normaal’. Met dit logboek kunnen alle leden
van de adviesraad daarvoor input leveren.

Bijzondere tijden

De corona crisis heeft onvoorstelbaar veel beweging veroorzaakt in de
gezondheidszorg in de hele wereld. Er zijn zaken gerealiseerd in dagen die
eerder in geen jaren mogelijk waren. Iedere zorgorganisatie zal hier iets van
gemerkt hebben. Het zijn bijzondere tijden. Dat maakt het zeer de moeite
waard om goed vast te leggen wat er nu gebeurt. Dat is belangrijk om hier en
nu het juiste te doen en ook als leerervaring voor later.

Voor adviesraden

Dit logboek is ontwikkeld voor adviesraden. Wij horen dat zij zich afvragen
wat er in de crisis gebeurt met de zeggenschap van professionals. Wie nemen
er nu de besluiten? Wat is de inbreng van zorgprofessionals? Wat is onze rol
als adviesraad in dit geheel? Wordt er geluisterd naar de signalen van mijn
collega zorgprofessionals? En worden er dan oplossingen geboden? Deze
vragen verdienen juist nu alle aandacht.

•
•

De startpagina vul je eenmalig in
Daarna gebruik je voor elke dag een nieuwe pagina
o Daar vul je in welke acties je hebt gedaan en/of wat je
vandaag is opgevallen.
o Daarna vul je met een lettercode in welke actie nodig is:
A. geen actie
B. snel bespreken in adviesraad
C. zaak voor het crisisteam
D. leerpunt voor de adviesraad na C-crisis
E. anders…
Dan kun je eventuele opmerkingen invullen
De laatste vraag is ‘Wat zijn mijn nieuwe inzichten?’

Op iedere pagina staan enkele suggesties voor onderwerpen:
Wat merk ik bij:
• mijzelf
• andere leden van de adviesraad
• collega zorgprofessionals
• andere disciplines
• de RvB / het management / leidinggevenden
• het crisisteam
Wat gebeurt er met:
• onze doelen en resultaten
• onze rol als adviesraad in de organisatie
• de besluitvorming
• de invloed van professionals op besluitvorming
• het leren en ontwikkelen binnen de adviesraad
• de contacten met andere adviesraden / zorgorganisaties

Als dit logboek je aanspreekt, deel het document en bespreek met de leden
van de adviesraad hoe jullie de logboeken willen gebruiken.
Bijvoorbeeld:
• Alle leden van de adviesraad vullen dagelijks het logboek in en
leveren dat regelmatig (dagelijks?) in bij het dagelijks bestuur /
secretaris van de adviesraad. Die vat het samen en gebruikt het
richting RvB, crisisteam of anders. Wat niet directe aandacht vraagt
wordt verzameld voor (tussentijdse) evaluaties of voor het leer- en
ontwikkelprogramma voor de adviesraad.
• Pas het logboek aan voor zorgprofessionals die geen lid zijn van de
adviesraad om signalen uit de praktijk te delen met de adviesraad.

STARTPAGINA LOGBOEK
Onze rol in de coronacrisis

Vul hier in welke rol(len) heeft de adviesraad in de crisis vervult. Heb je de
Coronawijzer gebruikt benoem dan een of meerdere van die rollen.

Tip: Als jullie hebben gekozen voor ‘weloverwogen terugtrekken’ kun je het
logboek gebruiken voor observaties die nuttig zijn voor na de crisis.

Doelen voor de adviesraad

Welke doelen stellen jullie jezelf voor deze periode?

Denk bijvoorbeeld aan kennis op het gebied van corona zorg, psychosociale
belasting van collega’s en aan persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook
invloed uitoefenen op de besluitvorming.

Afbeelding: Coronawijzer

LOGBOEK
Datum:
Wat heb ik vandaag gedaan en/of wat valt me op:

Wat ga ik hiermee
doen (A, B, C, D, E):

Opmerkingen:

Wat zijn mijn nieuwe inzichten?

Wat heb ik vandaag gedaan en/of wat valt me op, mogelijke onderwerpen:

Mijzelf | leden van de adviesraad | collega zorgprofessionals | andere disciplines | de RvB / het management / leidinggevenden | het crisisteam | onze doelen en
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adviesraad | de contacten met andere adviesraden / zorgorganisaties
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A. geen actie | B. snel bespreken in adviesraad | C. zaak voor het crisisteam | D. leerpunt voor de adviesraad na de crisis | E. anders
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