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Achtergrond 

Het platform stop-covid-19.nl is voortgekomen uit de LinkedIn groep 'Covid-19 extra 

handen aan het bed'. Dit initiatief betrof een brede oproep op Linkedin aan 

(oud)zorgprofessionals om zich als vrijwilligers aan te melden om op die manier de 

Corona-crisis het hoofd te kunnen bieden. Dit initiatief werd breed omarmd vanuit 

Brabant en had al snel 4.000 leden c.q. vrijwilligers. Daarmee kwam de uitdaging 

om: 

  

a. dit bedrijfsmatig in te richten (te veel vrijwilligers om ad hoc te kunnen handelen); 

b. al deze vrijwilligers in contact te brengen met ziekenhuizen, zorginstellingen e.d. 

die al die extra handen aan het bed hard nodig hebben. 

 

Naar aanleiding hiervan heeft Ambulance NL (met ondersteuning ook vanuit 

Ontdekzorg) in een sneltreinvaart het platform stop-covid-19 opgericht en ook 

samen met de LinkedIn leden en andere initiatiefnemers diverse partijen benaderd 

om in een onderlinge samenwerking dit initiatief tot een succes te maken. Onder 

meer Regioplus, VWS en Nu91, alsmede diverse lokale initiatieven, zijn nu bij dit 

platform betrokken (tevens met goedkeuring van de Autoriteit Persoonsgegevens) 

wat 'aan de voorkant' als extrahandenvoordezorg.nl op landelijk niveau opereert. 

 

Op dit moment zijn er 20.000 vrijwilligers in het platform vindbaar, en maakt ook een 

roostermodule, inkadering van werkzaamheden, beschikbare tijd, dashboards e.d. 

onderdeel daarvan uit. 

Regioplus een faciliterende rol en zijn er daar 100+ mensen elke dag aan het bellen 

om partijen met elkaar in contact te brengen. 

 

Vooralsnog wordt dit bekostigd door Ambulance NL, met een verstrekte 

cofinanciering van de Provincie Gelderland van € 150.000,-- (het is overigens een 

initiatiefnemer uit Arnhem!) en maakt de inzet van diverse vrijwilligers - waarvoor wij 

zeer dankbaar zijn - het mogelijk dat dit nog enigszins te bekostigen valt. De kosten 

zijn echter op dit moment opgelopen tot een bedrag van € 406.673, --, zie 

bijgevoegde kostenstaat. 

Dit is vooralsnog te dragen door Ambulance NL, maar het is onduidelijk hoe lang 

deze Corona-crisis aanhoudt (tevens risico tweede golf). Gezien het feit dat het 

platform groeit, zullen ook de kosten verder oplopen (data kost geld). Dat is een 

belangrijke reden waarom, in het kader van de continuïteit van dit initiatief dat veel 

voor Brabant heeft en blijft betekenen en dat ondertussen is uitgegroeid tot een 

landelijk platform, er wordt verzocht om een tegemoetkoming in de kosten.  

 

Belang van het initiatief 

De zorg is de grootste werkgever in Brabant en daarmee een belangrijke motor voor 

onze economie met ca. 190.500 BANEN en een hoge toegevoegde waarde in de 

relatie naar o.a. de clusters Life Science & Health en HTSM. Het is bovendien qua 

innovatie een snelgroeiende sector die veel initiatieven ontplooit om via de 

toepassing van nieuwe technologie en disruptieve vernieuwingen van bestaande 

protocollen en procedures (o.a. via Health Innovation School) zelf oplossingen te 

vinden voor het structurele personeelstekort.  
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Daarnaast heeft de coronacrisis duidelijk laten zien dat we de zorg hard nodig 

hebben om onze economie überhaupt op gang te (kunnen) houden. Hoewel we 

vooralsnog niet weten of er in het najaar al een 2de coronagolf op ons afkomt, is het 

van eminent belang dat we structureel investeren in de zorg zowel om economische, 

sociaaleconomische als sociaal maatschappelijke redenen, zoals hiervoor 

beargumenteert. 

Onderhavig initiatief kan er enerzijds voor zorgen dat vrijwilligers (weer) dusdanig 

enthousiast worden voor de zorg dat zij (weer) definitief de overstap maken naar de 

zorgsector. Daarnaast kan dit platform m.b.t. het matchen van vraag en aanbod een 

permanente rol vervullen in het aanpakken van de tekorten in de zorg. 

 

Vraag 

Hoe verhouden wij ons als Pact en Brabantse partners en belanghebbende bij een 

goed functionerende zorgsector tot dit initiatief? 

Welke acties zijn gepast om hierop te ondernemen (welke looproutes kunnen we 

met welk oogmerk gaan bewandelen)? 

Gezien de ernst van de situatie in de zorg en de dreiging van een opleving van het 

Covid-19 virus en het vooralsnog niet beschikbaar zijn van een vaccin, welk tijdspad 

is hierbij dan gewenst c.q. noodzakelijk?  

 

 


