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Agenda

Toelichting over federale vergaderingen
Projectgroepen en invulling
Praktische afspraken over documenten (beschikbaarheid, 

raadpleegbaarheid) 
Dagelijkse communicatie vanuit de taskforce 
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Clusters

2 clusters van telkens 3 werkgroepen

Materiaal 
Voorzitter: XXX
Maandag, woensdag & vrijdag van 9-10u

Testing
Voorzitter: XXX
Maandag, woensdag & vrijdag van 10-11u

Ondersteuning door externen
Voorzitter: XXX
Maandag, woensdag & vrijdag van 11-12u
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Clusters

Operationeel vertalen naar richtlijnen voor de sectoren
Voorzitter: XXX
Dinsdag, donderdag en zaterdag van 9-10u

Cijfers en monitoring
Voorzitter: XXX
Dinsdag, donderdag en zaterdag van 10-11u

Psychosociaal welzijn
Voorzitter: XXX
Dinsdag, donderdag en zaterdag van 11-12u
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Clusters

Praktische organisatie (uitnodiging, …) van de projectgroepen 
gebeurt door de voorzitter van de projectgroep

Agendapunten aanreiken voor projectgroep 
mail naar voorzitter groep met XXX in CC

Agendapunten aanreiken voor taskforce
mail naar XXX
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Concrete afspraken

Zaterdag alle werkgroepen
Kennismaking
Agendasetting

Planning zaterdag
9-10u

Materiaal (bescherming, ondersteuning) 
Testing

10-11u
Ondersteuning vanuit externe partners 
Psychosociale luik 

11-12u
Cijfers en monitoring 
Operationeel vertalen naar richtlijnen voor de sectoren

Vanaf maandag/dinsdag volgens clusters
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Documentbeheer via Teams ‘Taskforce 
COVID-19 Zorg’

1 kanaal voor Taskforce: alle
leden van deze taskforce
Kanaal per projectgroep: 
aparte rechten: leden van de 
projectgroep
Kanaal ‘Algemeen is een
standaardkanaal. Dus
iedereen zit hier in

Je ziet normaal enkel het 
kanaal waar je lid van bent
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Documentbeheer via ‘Taskforce COVID-19 
Zorg’

Per kanaal zelfde structuur
Posts: berichten die heen
en weer gestuurd kunnen
worden
Bestanden: 
werkdocumenten waar
samen aan gewerkt kan
worden
Wiki: kan gebruikt worden
als soort van notitieblok
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Documentbeheer via ‘Taskforce COVID-19 
Zorg’

In de kanalen al enkele bestanden
Contactgegevens van de leden van de projectgroep
Sjabloon verslag

U krijgt een e-mail dat u toegang geeft tot de Teams-omgeving
U kan teams installeren op de computer, gsm,…
Het team en kanalen waartoe u toegang heeft, zullen 
zichtbaar zijn
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Communicatie

Voorstel om elke dag te communiceren via een persbericht 
vanuit de voorzitter van de taskforce als er nieuws is

Elke keer ook agendapunt
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Agenda volgende taskforces

Terugkoppeling federale werkgroepen
Terugkoppeling werkgroepen 

Focus op beslissingspunten
Wat gedaan/besproken

Afspraken rond communicatie
Varia
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