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In tal van publicaties over crisissituaties komt terug dat je er per definitie goed 
aan doet om te focussen op de toekomst en gelijktijdig de feiten onder ogen 
te zien. Zeker nu de ‘intelligente lockdown’ voort blijft duren is oog voor 
de lange termijn en actie op de korte termijn relevant.

Om u behulpzaam te zijn, hebben we in deze Eshuis Advieswijzer verschillende tips 
en suggesties onder elkaar gezet. Alles met als doel u ook in deze tijden succesvoller 
te laten ondernemen.

Personeel staat met stip op 1!

‘Heb oog voor uw personeel’, staat wat ons betreft met stip op 1. U maakt een pittige 
tijd door en heeft elkaar wellicht al tijden niet face to face gezien. Geef aandacht aan uw 
personeel, zowel aan degenen waarvoor wellicht geen werk meer is, maar zeker ook aan 
degenen die aan het werk zijn gebleven. Wees realistisch en gelijktijdig betrokken bij uw 
personeel, zeker als een reorganisatie onvermijdelijk wordt.

Organiseer met de leerervaringen in uw achterhoofd

Tijdens deze crisistijd doet u tal van nieuwe ervaringen op, zowel positief als negatief. 
Houd deze ervaringen bij in een dagboek of organiseer een digitale ideeënbus en doe er 
u voordeel mee. Vraag u af wat u van deze ervaringen leert en wat u wel/niet voor de 
toekomst wilt behouden.

Structuur de werkprocessen op basis van de nieuwe inzichten

Naast het effect van de ‘anderhalve meter – samenleving’ op uw werkprocessen, zijn door 
de crisistijd werkprocessen anders gegaan dan u voorheen gewend was. Welke processen 
verliepen beter en wilt u zo behouden versus welke processen wilt u nu echt bij de ‘kop 
pakken’. In veel organisaties zien we dat er digitaler dan ooit wordt samengewerkt. 
Hoe pakt u dit op na de crisis? Past u het beleid voor thuiswerken aan?

Daag daarnaast uw personeel uit creatief te zijn, zeker in het klantcontact. Juist door 
op klantcontact te focussen staat u sterk tijdens en na de crisis.
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Tijdig acties in de tijd uitzetten

Zowel tijdens de crisis als in de hersteltijd is het van belang tijdig actie te ondernemen. 
Welke acties wilt u ondernemen richting personeel, klanten, leveranciers en partners? 
Moeten er betalingsregelingen worden getroffen? Nieuwe afspraken met de huisbankier 
worden gemaakt? Is aan de met de kabinetsmaatregelen verbonden vereisten voldaan? 
Moet u wellicht terugbetalen omdat u – achteraf bezien – te veel steun heeft ontvangen?

Communiceer helder met uw collega’s en uw klanten

Draag de door u beoogde boodschap helder en duidelijk uit. Werk met een 
eenvoudig communicatieplan om uw collega’s en uw klanten over de crisis en het herstel 
te informeren.

Realiseer op realistische wijze

Maak zichtbaar wat er gerealiseerd is! En wees gelijktijdig realistisch over wat wel en niet 
kan, gezien de omstandigheden van uw organisatie. Stel daarnaast duidelijke doelen die u 
verbindt met de (aangepaste) strategie van uw organisatie en stel vast of de KPI’s waar u op 
stuurt nog actueel zijn. Gebruik deze tijd ook om vast te stellen wat uw best renderende 
producten, diensten en klanten zijn.

Inspireer en daag elkaar uit

Het zijn pittige tijden, dus kijk naar ‘de toon die de muziek maakt’. Samen de schouders 
eronder werkt motiverender dan bij de pakken neer gaan zitten. Daag elkaar uit, zonder 
daarbij elkaar uit het oog te verliezen.

Samen ben je per definitie sterker

Heb oog voor het team, uw klanten, leveranciers en strategisch partners. Kijk met de 
betrokkenen belanghebbenden hoe u tijdens de crisis hebt samengewerkt en wat u 
hiervan heeft geleerd. Hoe werkt u de komende tijd samen?

Inzicht in feiten en cijfers is een randvoorwaarde

Zorg voor eenduidige managementinformatie zodat u gericht kunt (bij)sturen.  
Actueel inzicht in de liquiditeit is een minimumvereiste.

Strategie voor ogen houden

‘Werk met het doel’ voor ogen. Zet de door u uitgezette acties in perspectief waarbij 
uw strategische ambitie leidend is.


