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Aanleiding 

• Zelf lering trekken uit proces, bruikbaar bij eventuele tweede golf;
• In samenhang leren en evalueren is een onderdeel van de bredere 

nafase
• Diversie moties, zoals:

• Asscher - beleidsmaatregelen die aanpassing, wijziging of uitbreiding 
behoeven bij toename;

• Asscher en Marijnissen - onafhankelijk advies over geleerde lessen van 
genomen maatregelen;

• Veldman - nut en noodzaak van genomen coronamaatregelen.



Lessons learned Covid 19
Met het oog op de volgende fase

Aanpak VWS, PSC-19 en NCTV 
Brief TK lessons learned en moties 
Veldman, Asscher, Asscher/ Marijnissen, 
Dik Faber, Van den Berg
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Aanpak

Per thema

• Eigen focus en aanpak

• Sluit aan van bestaande bronnen en activiteiten

• Een onafhankelijke blik en verschillende 
perspectieven op de lessen per thema

Over de thema’s heen:

• Binnen departementen

• Rondetafelgesprekken met externen

• Diverse perspectieven in gemengde 
groepen. Ook ‘unusual suspects’

• Narratieve aanpak

• Expert-tafel met diverse onafhankelijke 
deskundigen (optie als aanvulling op vorige)

Deze tafels kunnen doorontwikkelen indien werkend 
als invulling ‘tegenspraak’ over langere periode





Categorie Vragen

Focus Afbakening thema en richten onderzoeksvraag

Eerste en 
potentiële lessen

Eerste inzichten en ‘lessons learned’: wat is er nu al geleerd 
dat je mee wilt nemen voor een volgende fase?

Inventarisatievragen: waar wil je nog meer van weten, waar 
zit nog een knagend gevoel of een vermoeden van iets dat 
de moeite waard is?

Bestaande en te 
verwerven kennis

Bestaande onderzoeken en initatieven (denk aan verslagen, 
evaluaties, debriefings) kunnen we gebruiken?

Deskundigen: wie heeft de benodigde kennis of informatie 
om de vragen te beantwoorden of onderbouwen? 

Stakeholders uit het veld: wie zijn belangrijk om te 
betrekken?

Buitenland: zijn er landen van wiens praktijk je op dit punt 
zou kunnen leren?

Welke aanvullende vorm van dataverzameling is nodig om 
lessen op dit onderwerp te trekken (menu, met bijvoorbeeld 
documentstudie, interviews, vragenlijst/survey, 
analysesessie….)

Praktisch Tijdsplanning: hoe sluiten we aan op jullie proces?

Kritische blik: welke onafhankelijk deskundige zouden we 
kunnen vragen om mee te kijken op de geleerde lessen?

Aanpak per onderwerp

• Startgesprekken voor eerste 
duiding/ richting van lessen

• Checklist voor uitwerking

• Ten aanzien van de beschikbare 
kennis, deskundigen, 
stakeholders, buitenland kijken 
we naar wat er al is en 
verzameld wordt. We vullen 
alleen aan met extra 
activiteiten waar nodig.

• Voor organisatorische lessen: 
verder optuigen tijdelijke 
organisaties naar meer stabiele 
structuren, de coördinatie en 
besluitvorming inclusief relatie 
naar regio’s en administratieve 
knelpunten zoals de toepassing 
van aanbestedingsregels.



Planning en eindproduct

Fase tot 5 juli

• Intakegesprekken met checklist en aanpak per thema ontwerpen

• Eerste lessons learned vangen

• Eerste bredere groepsgesprekken voor 20 juli

• Tussenproduct: aanpak uitwerking eerste lessen

5 juli – 1 september

• Uitvoering conform planning

• Eindproducten: 

• Checklist met top 10 lessons learned

• Praktische aanknopingspunten met onderbouwing

• Inhoudelijke en organisatorische lessen

• Handelingsperspectief

• Kamerbrief in reactie op moties 



Boodschappen voor duiding aanpak lessons learned

Uiteraard wil het kabinet zo goed als mogelijk voorbereid zijn op een onverhoopte 
tweede golf van besmettingen. Daarom is het verstandig om lessen te trekken over 
de aanpak van de coronacrisis tot nu toe. 

Voor de goede orde: deze exercitie van het kabinet is geen (tussen)evaluatie. De 
Onderzoeksraad voor Veiligheid startte op 7 mei 2020 immers al een onderzoek naar 
de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid en andere betrokken 
partijen. 

Het kabinet zal voor de handzaamheid en bruikbaarheid focus aanbrengen in de 
lessen, gericht op wat beter kan, mocht het aantal besmettingen in de nabije 
toekomst weer sterk stijgen. De bedoeling is; concreet en geen vuistdikke 
rapportage.

We betrekken op onderdelen diverse deskundigen; zowel inhoudelijke experts als 
ervaringsdeskundigen.

Op veel plaatsen worden al concrete voorbereidingen getroffen zoals de verdere 
ontwikkeling van het dashboard en het bijwerken van draaiboeken.

We streven ernaar om deze lessen vóór 1 september gereed te hebben. 



       
     

        



Aanleiding: informatieverzoeken en evaluaties

• Aangekondigd onafhankelijk evaluatieonderzoek OVV naar:
• Voorbereiding op een pandemie, de crisisbeheersing en -organisatie, de getroffen 

maatregelen en de uitfasering van de maatregelen.
• Effecten van crisis op de veiligheid van kwetsbare mensen in de samenleving
• Medische handelingen en economische steunmaatregelen buiten de focus

• Aangekondigde onderzoeken Algemene Rekenkamer naar testbeleid, 
risico’s voor de overheidsfinanciën en de steunmaatregelen

• WOB-verzoeken waarbij inmiddels alles is opgevraagd
• COVID-19 benoemd als ‘hotspot’ 
• Landelijke, lokale, regionale en internationale (EU) evaluaties en 

onderzoeken (zie bijlage) 



Doel: eenduidigheid informatieverzoeken 
vraagt om coördinatie

• Alle partijen zijn zelf verantwoordelijk voor:
De feiten op een rij zetten: Elk departement en eventueel onderliggende 
organisatie heeft een eigen archief, zij zijn zorgdrager in de zin van de 
Archiefwet en daarom verantwoordelijk voor het in goede, geordende en 
toegankelijke staat houden van de eigen informatie, waardering en selectie en 
overbrenging. 
Met inachtneming van de Archiefwet blijft dit de regel. Maar met het oog op 
eenduidige aanpak binnen de overheid is afgesproken om een gezamenlijke 
aanpak voor het traceren van de informatie te bepalen en te coördineren op 
informatie verzoeken (rondom evaluaties), zie volgende sheet. 



Coördinatie noodzakelijk: 

Integraal, inter-bestuurlijk en multidisciplinair leren van getrokken lessen, ook 
voor een eventuele tweede golf en/of toekomstige pandemie
De Nederlandse aanpak in (internationaal) perspectief plaatsen
Archivering van de hotspot COVID-19 crisis binnen het Rijk 
interdepartementaal coördineren, om zo zorg te dragen dat elke 
archiefvormer in staat wordt gesteld dat alle relevante informatie in kaart 
wordt gebracht en op een zorgvuldige en eenduidige manier wordt vastgelegd 
voor blijvende bewaring. Er is een heel groot aantal partijen betrokken. 
Waarborgen dat informatieverzoeken (in WOB-verzoeken, 
evaluatieonderzoeken etc) eenduidig en gelijkluidend worden behandeld. 



Voorstel: uitgangspunten evaluatie en 
verantwoording
• In samenhang bezien evaluaties en verantwoording op lokaal, nationaal en 

internationaal niveau
• Departementaal besloten = departementaal verantwoorden. 

Elk departement heeft archivering, feitelijke onderbouwing en organisatie op orde.
• Interdepartementaal besloten = interdepartementaal verantwoorden. 

Voorbeelden: evaluatie functioneren crisisstructuur = interdepartementaal, 
testbeleid = VWS, economisch steunpakket = 5-hoek

• Sturen op consistentie van inhoud en op timing van naar buiten brengen 
van informatie m.b.t. de aanpak van COVID-19. 

Middels coördinatie op de nafase, waarbij procesafspraken en gezamenlijke 
uitgangspunten bewaakt worden en wordt gezorgd voor afstemming aan voorkant 
(ontvangen verzoeken) en achterkant (versturen antwoorden). 

• Zo min mogelijk capaciteit belasten vanuit de reguliere organisatie





JenV:  
• Inspectie JenV: Onderzoek gericht op onderdelen van JenV, wordt gestart per september 2020 en 

stemt onderzoek / focus af met OVV 
OVV: 
• Focus op voorbereiding op een pandemie, crisisbeheersing en – organisatie, getroffen maatregelen en 

de uitfasering van de maatregelen
NKC: 
• NKC Zelfreflectie: 

Zelfreflectie in de vorm van interviews met en overige input van betrokkenen bij het 
Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie.
Omvat tijdlijn van de Corona-ontwikkeling van januari tot en met juni 2020, reflectie op 1) 
organisatie NKC, 2) interactie met de omgeving, 3) de middelen en reflecties van buiten naar 
binnen.
Aanbevelingen zijn met name gericht op NCTV eenheid Communicatie, dat werkwijze en 
basisbezetting van het NKC biedt.
NKC Zelfreflectie wordt (rond 1 juli) aangeboden aan alle betrokken bij NKC Corona en wordt 
binnen NCTV gebruikt om voorbereidingen op nieuwe NKC-inzet te verbeteren. 

  



Financiën: 
• Onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Dat onderzoek heeft betrekking op twee sporen: 

1.  Nog voor het zomerreces zal de ARK in een publicatie een overzicht geven van lessen die de zij zelf hebben verzameld uit de 
eigen onderzoeken en uit rapporten van parlementaire onderzoekscommissies. Dit eerste product betreft een zelfstandige 
publicatie van de Algemene Rekenkamer waarop geen ambtelijk of bestuurlijk wederhoor zal plaatsvinden. 
2.  Na het zomerreces zal de ARK een quick scan publiceren waarin wordt nagegaan in hoeverre deze lessen zijn toegepast bij de 
staatsteun aan IHC, KLM en NS. 

• De Belastingdienst heeft een tussenevaluatie uitgevoerd en organiseert momenteel een uitgebreide 
evaluatie voor andere dienstonderdelen die opgeschaald zijn geweest zoals Douane. Evaluaties worden 
uitgevoerd door een externe crisisbureau genaamd Crisicom. 

OCW: 
• Onderwijsraad: Advies 16 april ‘Ondervangen gevolgen Coronacrisis voor het onderwijs’ 

(https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2020/04/16/gevolgen-coronamaatregelen)
• Onderwijsraad: Advies 9 juni ‘Vooruitzien voor jonge generaties’ 

(https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2020/06/09/advies-vooruitzien-voor-jonge-generaties) 
• Onderwijsinspectie: Monitor Covid-19 onderwijs: onderzoek afstandsonderwijs 

(https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/afstandsonderwijs-tijdens-covid-19)
• Overig: Er worden nu door interne directie onderzoeksvoorstellen bekeken van Universiteit Maastricht, NCO, 

Cito over onderwijsachterstanden. 
• Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek: Hierbij alle grotere en kleinere onderzoeken naar diverse 

onderwerpen (achterstanden, kwaliteit, overgang zonder eindtoets, werkdruk etc.) 
https://www.nro.nl/corona-gerelateerd-onderwijsonderzoek/

  



VWS: 
• Algemene Rekenkamer; testbeleid
• NSOB reconstructie tbv interne VWS organistie

IFV (vanuit veiligheidsregio’s): 
• De impact van de coronacrisis op gemeenten. Eerste tussenrapportage: een maand na de uitbraak

(april 2020)
• De impact van de coronacrisis op gemeenten. Tweede tussenrapportage: tweeënhalve maand na 

de uitbraak (mei 2020)
• De veiligheidsregio's in de eerste weken van de coronacrisis (mei 2020)
• COVID-19: Directeuren Publieke Gezondheid en GHOR over zorgcontinuïteit (juni 2020)
• Experts aan het woord: effecten van de coronacrisis (juni 2020)

  



    

• Kabinetsreactie op briefadvies planbureaus ‘Aandachtspunten voor herstelbeleid’ 
verloopt via programma directie Samenleving & Covid-19 Streven; voor 
zomerreces (MCC-19 van 30 juni).

• Kabinetsreactie op advies Denktank Coronacrisis ‘Mobiliteit en coronacrisis’ 
coördineert IenW. Streven; voor zomerreces (MCC-19 van 30 juni).

• Kabinetsreactie op advies van Denktank Coronacrisis ‘De contouren van een 
intelligent herstelbeleid’ coördinatie SZW 

• Kabinetsreactie op ‘Eindverslag werkgroep sociale impact coronacrisis’ (Rapport 
Halsema) coördineert Werkgroep opvolging advies Halsema VWS en SZW 
betrokken

• Kabinetsreactie op eerste aanbevelingen Aanjaagteam bescherming 
arbeidsmigranten; Coördinatie SZW. Streven voor zomerreces (MCC-19 van 30 
juni) 


