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BEGIN OP TIJD MET EVALUATIE AANPAK CORONACRISIS  
Want achteraf is het de koe in de kont kijken 
Edwin Martherus 

 

 

Sinds deze week (11 mei 2020) is de volgende fase van de aanpak van de coronacrisis ingeluid 

door onze regering. De intelligente afbouw van de coronamaatregelen geeft de burger (en 

ondernemers) weer moed en perspectief voor de toekomst. Wat mij betreft is nu de (hoogste) 

tijd aangebroken om te starten met het evalueren van de aanpak van de coronacrisis (mocht dit 

nog niet gebeurd zijn). Dit allereerst door de regering, Outbreak Management Team, RIVM, 

ziekenhuizen, veiligheidsregio’s, GGD’s e.d. En daarnaast door elk bedrijf of instelling die te 

maken heeft met de effecten van de coronacrisis zoals scholen, horeca, verpleeghuizen, 

supermarkten, gemeenten, festivals, KNVB e.d. En dit geldt in mijn bescheiden optiek overall 

bezien ook voor onze Tweede Kamer. Zij hoeven met het 'evalueren' niet te wachten op de 

eerste parlementaire enquête of onderzoek dat er ongetwijfeld gaat komen. Het lijkt mij heel 

logisch, maar ik wil het toch even noemen, dat de verdere crisisaanpak hierbij niet onnodig 

wordt belemmerd. 

In mijn optiek begint het evalueren van de crisisaanpak (zowel ex-ante als ex-post) eigenlijk al 

vanaf de eerste dag. Het is heel cruciaal om de evaluatie uit te voeren op basis van het beeld ten 

tijde van de coronacrisis en niet achteraf op basis van het nieuwe verkregen inzicht of beeld. 

Achteraf is het altijd makkelijk praten en de bekende ‘koe in de kont kijken’. Het doel van 

evalueren is om continue te leren en op basis hiervan te verbeteren of te accelereren in de aanpak 

van de coronacrisis. Het gaat dus niet om het op zoek gaan naar gemaakte fouten en/of 

schuldigen. Het maken van fouten is inherent aan de noodzakelijke improvisatie en snelle 

respons in crisistijd. Verder is het belangrijk om de evaluaties niet alleen te houden op het 

operationele niveau waar de crisis wordt bestreden, maar zeker ook op het niveau van beleids- 

& besluitvorming. Daarnaast is het van belang om niet alleen het proces en de systemen te 

evalueren, wat vaak gebeurt, maar ook de inhoud en resultaat van de aanpak van de coronacrisis 

en de maatschappelijke impact ervan op onze welvaart in brede zin (economie, veiligheid, 

gezondheid, werkgelegenheid, milieu, welzijn, welbevinden e.d.). Besteed bij het evalueren 
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niet alleen aandacht wat zich waarneembaar afspeelt ‘boven water’ maar ook wat zich meer 

on(der)bewust afspeelt ‘onder water’ binnen crisisorganisaties of -teams. We doen er volgens 

mij ook heel verstandig aan om elkaar straks als ‘nieuw’ crisisnetwerk op te blijven zoeken. 

Voor we het weten staat er weer een ‘emerging risk’ als een nieuwe pandemie voor de deur. 

De voornaamste aandachtspunten die ik wil meegeven voor het op tijd evalueren van de aanpak 

van de coronacrisis zijn (in willekeurige volgorde): 

• de leidende doelen, belangen en normen in de coronacrisis aanpak; 

• de oordeels- en besluitvorming met bijbehorende (verschillende) risicopercepties en -

bereidheid; 

• het formele en informeel getoonde (risico)leiderschap; 

• de primaire taken & verantwoordelijkheden, samenstelling, samenwerking en competenties 

van de crisisorganisatie; 

• het omgevingsbewustzijn en managen van (on)juiste verwachtingen en ontstane 

beeldvorming; 

• de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, transparantie en tijdigheid van communicatie en 

informatievoorziening; 

• het besteden van aandacht aan zowel de harde feiten en cijfers als hoe zaken worden beleefd 

of gevoeld;  

• het effect van het werken in een crisissituatie en onder enorme maatschappelijke druk op 

ervaren emotie en vertoond gedrag; 

• het bespreekbaar maken van elkaars functioneren & gedragingen, organiseren van 

benodigde tegenspraak en taboes (zoals de dood); 

• het bedrijven van politiek, uitvechten van persoonlijke conflicten en schoon vegen van 

eigen straatjes, wat helaas gebeurt in de praktijk. 

• En als laatste, laat in de (ex-ante) evaluaties de coronacrisis niet verloren gaan voor onze 

toekomstige welvaart in brede zin. 

 

 


