
 

Bezoekadres Postadres Telefoon Email Web 
Papendallaan 60, Arnhem Postbus 302, 6800 AH Arnhem +31 (0)26 483 44 00 info@nocnsf.nl nocnsf.nl 

Partners: Nederlandse Loterij  AD  Heineken  H2  Rabobank 
 

notitie 
Organisatiestructuur CMT Corona 
 
☒ ter informatie ☐  ter besluitvorming ☐  ter bespreking  

 

aan CMT  deelnemers/ bestuur/ bonden 

van Marcel van 't Hul 

betreft Organisatiestructuur CMT Corona 

datum 8 maart 2020 

 
1. Aanleiding 
Op maandag 17 februari is voor het Crisis Management Team voor de eerste keer bijeen 
geweest. De aanleiding hiervoor was de ontwikkeling van het Coronavirus en de mogelijke 
impact daarvan op de voorbereiding van OS/PS. De crisismanagement organisatie is opgestart 
conform ons daarvoor geldend calamiteitenplan. 
 
Inmiddels heeft de Coronacrisis zich verdiept en verbreedt. De verspreiding van het virus heeft 
brede maatschappelijke impact voor onze leden en voor onze eigen organisatie.   De inrichting 
van het crisismanagement is hierop aangepast. In deze notitie wordt de aangepaste 
crisismanagement structuur beschreven. Rolverdeling:  
 

- Gerard Dielessen (eindverantwoordelijk)  
- John Bierling (plaatsvervanger)  
- Marcel van ’t Hul (projectleider) 

 
De nieuwe inrichting bestaat uit één coördinerend team en vijf sub teams. De leiders van de sub 
teams vormen het Centrale Crisis Management Team (CCMT). 
 
Het CCMT en de andere CMT’s hebben de beschikking over Microsoft Teams voor 
videoconferencing. 
 
Gezien de snelle ontwikkelingen kunnen samenstellingen, vergadermomenten en -frequenties 
afwijken van hetgeen hier beschreven.  



 

 

 
 
2. Crisis Management Structuur Corona 
 

 
 
3. Beschrijving per CMT 

3.1. CCMT 
Taak 
Het CCMT is het centrale CMT waar alle lijnen van onderliggende CMT’s, die deelterreinen 
bestrijken samenkomen. Hier vindt de strategische besluitvorming plaats. Communicatie met de 
onderliggende CMT’s vindt plaats via de voorzitters van de onderliggende CMT’s en de 
projectleider Marcel van ’t Hul. Vanuit het CCMT zorgt Gerard Dielessen voor de aansluiten met 
het bestuur van NOC*NSF. 
Samenstelling 

- Gerard Dielessen (vz) 
- John Bierling (plv) 
- Maurits Hendriks  
- Richard Kaper 
- Jochem Schellens 
- Geert Slot (woordvoering) 
- Marcel van ’t Hul (projectleider) 
- Andere deskundigen kunnen afhankelijk van agenda op verzoek van de voorzitter 

worden toegevoegd 
Frequentie 
Tot nader order dagelijks om 17.00 uur in 0.17 of via Teams 
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3.2. CMT OS/PS 
 
Taak 
Het CMT OS/PS is primair gericht op die onderwerpen waar het Coronavirus impact heeft op de 
voorbereiding van OS/PS 
 
Samenstelling 

- Gerard Dielessen (VZ) 
- Maurits Hendriks 
- Hanneke van den Pol 
- Peter Verstappen 
- Geert Slot 
- Marcel van ’t Hul 
- Andere deskundigen kunnen afhankelijk van agenda worden toegevoegd 

 
Frequentie 
Tot nader order maandagochtend om 8.00 uur in 0.17 of via Teams 
 

3.3. CMT Papendal 
 
Taak 
Het CMT Papendal is primair gericht die onderwerpen waar het Coronavirus impact heeft op de 
operatie op Papendal. 
 
Samenstelling 

- Jochem Schellens (VZ) 
- Ronald Veerbeek 
- Arjen Hogeboom 
- Lars Beckers 
- Marcel van ’t Hul 
- Andere deskundigen kunnen afhankelijk van agenda worden toegevoegd 

 
Frequentie 
Tot nader order om de dag in Hotel 

3.4. CMT CTO’s 
 
Taak 
Het CMT Topsport is primair gericht die onderwerpen waar het Coronavirus impact heeft op de 
Topsportinfrastructuur. 
 
Samenstelling 

- Maurits Hendriks (VZ) 
- Marieke Faber 
- Peter Verstappen 
- Geert Slot 
- Marcel van ’t Hul 
- Verdere invulling afstemmen met Maurits 



 

 

Frequentie 
Nader te bepalen. Nu op afroep. 

3.5. CMT Sport NL 
Taak 
Het CMT Sport NL is primair gericht die onderwerpen waar het Coronavirus impact heeft op het 
sportlandschap in Nederland en de aangesloten bonden (competitie, evenementen etc.). 
Belangrijk onderdeel van de taak is de coördinatie van de communicatie met bonden en het 
inrichten van een Support Desk. 
 
Samenstelling 

- Richard Kaper (VZ) 
- Ramon van Wingerden 
- Suzanne Kort 
- Kim van der Hammen 
- Geert Slot 
- Marieke van der Plas (KNGU) 
- Clarinda Sinnige (KNHB) 
- Hans Schelling (KNVB) 
- Marcel van ’t Hul 
- Andere deskundigen kunnen afhankelijk van agenda worden toegevoegd 

 
Via Marieke van der Plas en Marcel van ’t Hul wordt ook de verbinding gelegd met de 
afstemmingsgroep bondsdirecteuren. 
 
Frequentie 
Nader te bepalen 
 

3.6. CMT Werkorganisatie 
Taak 
Het CMT Werkorganisatie is primair gericht die onderwerpen waar het Coronavirus impact heeft 
op de werkorganisatie en bedrijfsprocessen van NOC*NSF.  
 
Samenstelling 

- John Bierling (VZ) 
- Arvid van Saane 
- Wilber Mulder 
- Arthur de Kanter 
- Marcel van ’t Hul 
- Andere deskundigen kunnen afhankelijk van agenda worden toegevoegd 

 
Frequentie 
Nader te bepalen. Belangrijk afstemmingsmoment is het MT, iedere maandag 13.00 uur 0.17 of 
via Teams 
  



 

 

4. Toezicht en Afstemming 

4.1. Bestuur 
Om een goede en snelle verbinding met het bestuur te hebben is gekozen voor het inrichten van 
een kernbestuur bestaande uit: 
 

- Anneke van Zanen - Nieberg (voorzitter NOC*NSF)) 
- Jan Willem Maas 
- Annette Mosman 
- John van der Ent (voorzitter RvT Papendal) 

 
Dit kernbestuur zorgt voor communicatie en aansluiting met de rest van de bestuursleden. 
Gerard Dielessen en John Bierling onderhouden de relatie met het kernbestuur. Marcel van ’t 
Hul ondersteunt hierbij vanuit de staf.  
Relevante leden van het CCMT sluiten aan op basis van de agenda. 
 
Frequentie 
Nader te bepalen 

4.2. Afstemmingsgroep Bondsdirecteuren 
Om een goede en snelle verbinding met de aangesloten bonden te hebben is gekozen voor het 
inrichten van een afstemmingsgroep met bondsdirecteuren. Vanwege het tempo waarmee 
actualiteiten elkaar opvolgen is het niet mogelijk vereniging breed af te stemmen via de normale 
structuur. Deze afstemmingsgroep zorgt dat er toch aansluiting is met de leden. Ook zoeken zij 
weer actief de verbinding met andere directeuren. Wanneer de situatie het toestaat zal zo snel 
mogelijk teruggeschakeld worden naar de normale afstemmingsstructuren binnen de vereniging. 
 
De afstemmingsgroep bondsdirecteuren bestaat uit: 
 

- Jan Dirk van der Zee (KNVB) 
- Erik Gerritsen (KNHB) 
- Marieke van der Plas (KNGU) 

 
Gerard Dielessen zal de relatie onderhouden met deze afstemmingsgroep. Marcel van ’t Hul 
ondersteunt hierbij vanuit de staf. 
 
Frequentie 
Nader te bepalen 


