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Uw brief 

Bijlage(n) 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

Ik schrijf u deze brief in uw hoedanigheid van lid van de commissie die door het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is ingeroepen om te 
adviseren over de digitale ondersteuning bij de bestrijding van Covid-19, onder 
andere op basis van voorstellen van de Taskforce digitale ondersteuning 
bestrijding COVID-19 en de Taskforce Gedragswetenschappen. 

In mijn brief aan de commissie van 17 december 2020 is de commissie gevraagd 
de werkzaamheden te continueren conform de opdracht en werkwijze zoals bij 
aanvang in 2020 is vastgesteld. Het betreft daarbij advisering van de minister van 
VWS op de onderwerpen CoronaMelder, GGD Contact en ook de CoronaCheck-app. 
Adviezen die passen binnen de verantwoordelijkheid van het programma Realisatie 
Digitale Ondersteuning (RDO) heb ik opgepakt, waarbij de beleidsreactie - zoals 
gebruikelijk - ook telkens aan de Tweede kamer is gemeld. Adviezen die zien op 
onderwerpen die elders zijn belegd heb ik onder de aandacht van desbetreffende 
verantwoordelijken binnen of buiten VWS gebracht. Het is aan hen om te bepalen 
op welke wijze deze adviezen worden opgepakt en bekend gemaakt. 

In totaal heeft u tot vandaag 30 adviezen aan de minister van VWS gestuurd. 
Adviezen die ons met enige regelmaat hebben geholpen de digitale ondersteuning 
bij de bestrijding van COVID-19 te versterken, maar ook adviezen die mijns 
inziens feitelijk buiten de reikwijdte en opdrachtomschrijving van uw commissie 
vallen. Dit vind ik jammer en ik heb de commissie hier meermaals op gewezen. 

Op dit moment wordt vanuit het ministerie van VWS vooruitgekeken naar de 
volgende fase in deze pandemie en de stappen die hierbij passen. Daarnaast kijkt 
het ministerie van VWS terug op de afgelopen periode en wat wij daaruit kunnen 
leren voor een eventueel volgende crisis. Dit heb ik ook binnen uw commissie 
toegelicht. In deze nieuwe fase zal geen sprake meer zijn van de introductie van 
nieuwe digitale ondersteuningsmiddelen, maar zal de focus verschuiven - zo is de 
verwachting - naar borging, in beheer nemen en wellicht ook weer uitfaseren van 
de instrumenten die tot op heden gerealiseerd zijn. 
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