
Oplegnotitie

Voorbij de crisis 
in coronatijd
Op verzoek van de VNG boog een expertiseteam zich over de langetermijnstrategie voor een mogelijke 
COVID-pandemie. Op 9 juni verscheen het rapport Voorbij de crisis in coronatijd. Belangrijkste conclusie: als de 
samenleving zoveel mogelijk open moet blijven, start dan nu het gesprek over de impact van maatregelen en 
investeer in buffers en opties. Enerzijds geeft het rapport adviezen richting het rijk, anderzijds geeft het 
(concrete) handvatten aan gemeenten. Het expertiseteam heeft 6 hoofdprincipes uitgewerkt.

Door in te zoomen op de scenario’s van de WRR hebben we een aantal praktische kaders opgesteld die het (nieuwe) 
lokaal bestuur handvatten geven bij een opleving van het virus.

1. Rustige tijden
• Welke structurele maatregelen nemen we om 

functies van algemeen belang open te houden 
(buffers en alternatieve opties)? (bijv. p.19-20)

• Welke concrete resultaten worden geboekt op 
de meest voor de hand liggende voorberei-
dende maatregelen (o.a. de aandacht voor 
ventilatie op scholen)?

• Op welke afspraken met ondernemers, inwo-
ners en maatschappelijke organisaties willen 
we straks terug kunnen vallen? 

• Ontwikkel uw lokale strategie in een team met 
verschillende rollen (inclusief die ene onderne-
mer die het anders achteraf beter weet). (p.20)

• Hoe is het structureel contact met kwetsbare 
groepen en organisaties die met deze 
kwetsbare groepen in verbinding staan? (p.13)

• Zijn boa’s getraind in het handhaven met 
verstand en compassie? 

2. Opkomend virus
• Met welke maatschappelijke organisaties gaan 

we nu in gesprek om straks te kunnen 
schakelen? (p. 15) 

• Welke groepen hebben nu een meer 
kwetsbare uitgangspositie dan bij de vorige 
crisis? (o.a. jongeren) 

• Hoe activeren we het ‘redelijke tegengeluid’? 
Van welke kritiek had uw bestuur tijdens de 
coronacrisis last? Knoop het gesprek aan met 
(redelijke) critici. (p.27)

• Hoe organiseren we de aanpak als de crisis 
langer gaat duren?

3. Midden in de crisis
• Hoe behouden we zichtbaarheid en nabijheid 

van de overheid naarmate de crisislogica de 
overhand krijgt? (p.24)

• Wie raakt buiten beeld in het dagelijks werk? 
Waar in de crisisorganisatie is verversing nodig 
om frisse perspectieven toe te laten in de 
aanpak?

• Welke afspraken willen we activeren, zijn er 
dissonanten die het draagvlak voor die 
afspraken ondermijnen? (bewaken 
wederkerigheid, p.24)

4. Nazorgfase
• Welke schade dreigt buiten beeld te vallen 

(omdat deze bijvoorbeeld minder goed 
kwantitatief is uit te drukken of pas later 
zichtbaar wordt)? (p.13-14)

• Welke veerkracht is in de samenleving 
aanwezig om die schade te herstellen?
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