








OMT/BAO advies 7 april
Het OMT/BAO stelt dat maatregelen afgeschaald kunnen worden indien: 
• de R0, afgemeten aan ziekenhuisopnames, geruime tijd kleiner is dan 1; 
• het zorgsysteem, IC’s inbegrepen, niet langer overvraagd is en de kans gekregen heeft 

zich te herstellen; 
• er voldoende testcapaciteit is; 
• er voldoende capaciteit en mogelijkheden voor bron- en contactopsporing beschikbaar 

zijn, inclusief de capaciteit om grote datastromen te analyseren, ook op regionaal niveau; 
• er meetinstrumenten beschikbaar zijn die de effecten van de transitie snel op kunnen 

pikken, zoals een voldoende gevoelige virologische sentinelsurveillance. Daarbij kan 
rondom transitie van specifieke maatregelen ook gerichte surveillance worden uitgevoerd 
(bv. onder leraren, schoolkinderen, etc). 
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Eerste stappen 1,5m-samenleving: 
protocollen in crisisfase ri. 21/4

Doel: gegeven de genomen (medische) maatregelen, de samenleving zoveel mogelijk doorgang 
laten vinden, in brede afstemming sociale partners (ARBO). 
Opdracht: Aan alle departementen is gevraagd om voor de sectoren waarvoor zij verantwoordelijk 
zijn protocollen/handreikingen uit te werken op basis waarvan de sector veilig kan werken en/of 
samenleven. Daarnaast is gevraagd te werken aan protocollen die gebruikt kunnen worden bij een 
mogelijke afbouw van maatregelen.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
A. Sectoren die niet vanuit overheidswege gesloten zijn: protocollen ontwerpen hoe deze, 

uitgaande van de huidige (medische) maatregelen, veilig kunnen werken en/of samenleven. 
Hierbij moet oog zijn voor keteneffecten (bijv. handhaving) en dwarsdoorsnijdende thema’s 
(bijv. verkeersstromen).

B. Sectoren die nu van overheidswege gesloten zijn: protocollen ontwikkelen hoe deze, o.b.v. 
medisch advies, in de toekomst geleidelijk geopend kunnen worden. Bijvoorbeeld: scholen, 
kinderopvang, restaurants, bioscopen, sportscholen. De protocollen voor deze B-sectoren is 
voorwerk, maar nu nog niet aan de orde. Indien wordt besloten om maatregel te versoepelen, 
dan weten we a.d.h.v het protocol hoe dit veilig en tijdig kan gebeuren. Inzicht in 
keteneffecten (bijv. handhaving) en dwarsdoorsnijdende thema’s (bijv. verkeersstromen) 
moeten bijdragen aan integrale besluitvorming. 



Protocollen A-sectoren

• Geen aanvullende besluitvorming vereist in MCCb, wel afstemming in crisisstructuur (IAO en 
ICCb)

• Interdepartementale werkgroep bewaakt keteneffecten en dwarsdoorsnijdende thema’s
• (Publieks)communicatie hierbij van belang. Bijv. hoe verhoudt ‘blijf zoveel mogelijk thuis!’ 

zich tot stimuleren opening van detailhandel. 
• Protocollen waaraan gewerkt wordt:

• Vrijetijdsindustrie (o.a. (water)sport, dagrecreatie, dierentuinen, recreatiebedrijven)
• Industrie, bouw en techniek (o.a. klusbedrijven, metaalbedrijven, petroleumbedrijven)
• Zakelijke dienstverlening (o.a. makelaars, taxateurs, financieel advies, verzekeraars, 

opleidinscentra)
• Detailhandel (o.a. supermarkten, drogisterijen, slijterijen, dierenwinkels, slagers, 

schoenmakers, webwinkels, tuincentra)
• Auto-onderhoud (o.a. schadeherstel, garagebedrijven)
• Douane
• Financiële sector
• Politie



Protocollen B-sectoren

• Besluitvorming loopt mee met besluit over verlenging/aanpassing van het 
maatregelenpakket zodat afschaling van maatregelen gecontroleerd gebeurt.

• Protocollen waaraan gewerkt wordt:
• Onderwijs (po/vo/mbo/hbo/wo)
• Cultuur & Media
• Kinderopvang
• Evenementen & festivals
• Sport
• Contactberoepen: wo. opticiens & kappers

• Dwarsdoorsnijdend thema vervoer/OV belangrijk aspect om hierin mee te wegen





Overgang crisisorganisatie: van sprintfase naar 
marathon 

1. Crisisfase (sprint) – NCTV, VWS + departementen IAO/ICCb/MCCb
• Gericht op: Bestrijden van de crisis op basis van medische adviezen RIVM;
• Doel te komen naar:

o Zorgsysteem niet langer overvraagd (IC-capaciteit)
o R0-getal kleiner dan 1
o Voldoende testcapaciteit
o Voldoende capaciteit en mogelijkheden voor bron- en contactopsporing
o Meetinstrument effecten transitie beschikbaar (om snelle opleving te kunnen detecteren)

• We willen toe naar stabiele situatie waarin bovenstaande gerealiseerd is. Op basis daarvan overgang naar 
langduriger ‘nieuwe normaal’-maatschappij.

• Parallel wordt gewerkt aan steunmaatregelen voor economie.
• Besluitvorming via ICCb/MCCb dmv. proces flexibele vervolgaanpak. 

2. Overgang naar projectorganisatie, 4 opgaven:  
o Beheersen van de pandemie + uitgestelde zorg (VWS) 
o Financieel/economisch (anderhalve meter samenleving: via SGO) 
o Sociaal maatschappelijk, zoveel mogelijk via gemeenten opgebouwd 
o Rijk: nazorg (w.o. financiële afhandeling, evaluatie, verantwoording, inspectie-onderzoeken, WOB-

verzoeken). 
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Voorstel uitgangspunten per opgave 

Medisch: 
- Langdurig sturen op management van zorgcapaciteit, reproductiegetal en 
compliance/handhaving: ook kort-cyclisch en flexibel aan/uitzetten maatregelen. 

Financieel/economisch: 
- Stimuleren van zelf-organiserend vermogen maatschappij.

Sociaal-maatschappelijk: 
- Langdurig vraagstuk dat hele samenleving (en overheid) bestrijkt. 
- Opbouw van samenleving is per definitie zo lokaal mogelijk. 
- Vertrekpunt is de lokale maatschappelijke opgave. Dus aanpak is bij voorkeur 

faciliterend aan wat lokaal nodig is . 
- Aanvullend bepalen waarop landelijke / nationale sturing of coördinatie gewenst is.    

Nafase: 
- Zoveel mogelijk via reguliere beleidsprocessen (verantwoording, claims, afwikkeling).  


