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EEN NATIONAAL 

ACTIEPLAN COVID-19
De COVID-19-pandemie is ongekend in de recente 
geschiedenis en is niet alleen een crisis voor de 
volksgezondheid, maar ook een humanitaire crisis die 
het leven, de gezondheid en het levensonderhoud 
van mensen over de hele wereld en in het Nederlands 
Koninkrijk beïnvloedt. Om noodzakelijke humanitaire 
hulp te verlenen in het land en de Caribische gebieden 
van het Koninkrijk1 brengt het Nederlandse Rode Kruis 
een noodoproep uit. Het doel is om € 31 miljoen te 
verzamelen, en gedurende de komende twaalf maanden 
humanitaire hulp te verlenen. Het doel van deze 
humanitaire hulp is om ziekte en sterfte door COVID-19 
te verminderen, en tegelijkertijd de directe en indirecte 
negatieve gevolgen voor de gezondheid, de veiligheid, 
het (geestelijk) welzijn en het levensonderhoud van de 
meest kwetsbare mensen te verminderen. 

In dit document, het Nationaal Actieplan COVID-19, 
geven wij inzicht in de interventies die wij nodig achten 
en de bijbehorende kosten. Hoewel wij ons in dit plan 
richten op het mogelijk maken van hulp binnen het Ne-
derlands Koninkrijk, gaat de internationale humanitaire 
hulp door het Rode Kruis uiteraard onverminderd door. 

31 DECEMBER 2019 
De Chinese overheid meldt gevallen van 

longontsteking met onbekende oorzaak in 

Wuhan, provincie Hubei. 

9 JANUARI 2020 
WHO kondigt aan dat de uitbraak in Wuhan 

veroorzaakt wordt door een onbekend type 

coronavirus. Het virus wordt tijdelijk ‘2019-
nCoV’ genoemd. 

30 JANUARI 2020 
WHO verklaart de 2019-nCoV-uitbraak/ 
SARS-CoV-2-uitbraak tot publieke gezondheid-
noodtoestand van internationaal belang. 

31 JANUARI 2020 
IFRC lanceert een initiële Emergency Appeal 
(EA) van 3 miljoen Zwitserse Frank (CHF). 

3 FEBRUARI 2020
WHO lanceert een voorbereidings- en 
rampenplan. 

27 FEBRUARI 2020 
Eerste coronabesmetting officieel vastgesteld 
in Nederland. 

11 MAART 2020 
WHO verklaart COVID-19 tot een pandemie 
(mondiale uitbraak).

13 MAART 2020 
Eerste besmettingen COVID-19 in Caribisch 
deel Koninkrijk, op Curaçao.

23 MAART 2020 
De Nederlandse overheid stelt een 

intelligente lock-down in.

25 MAART 2020 
VN lanceren een Globaal Humanitair 

Noodplan COVID-19. 

26 MAART 2020   
IFRC en ICRC lanceren een gezamenlijke 
COVID-19-Appeal van in totaal 800 miljoen 
CHF. 

27 MAART 2020 
Nederlandse Rode Kruis lanceert zijn 
noodhulpplan voor de Cariben.  

6 MEI 2020 
Nederlandse Rode Kruis lanceert het 

Nationaal Actieplan COVID-19.

Tijdlijn Hulp tot nu toe en missie voor 
komende tijd
Het Rode Kruis is vanuit zijn parate positie snel tot 
inzetten gekomen en heeft al meer dan 15.000 uren aan 
hulp geleverd. Hoewel het aantal corona-infecties over 
een hoogtepunt heen lijkt te zijn, zien we nog steeds 
overal hulpvragen ontstaan. We verwachten de komende 

twaalf maanden hulp te moeten blijven geven en uit te 
moeten breiden, met name op de Caribische eilanden. 

De doorlooptijd van twaalf maanden is gekozen omdat 
de verwachting is dat de COVID-19-crisis een langdurige 
invloed zal hebben op de noden in de samenleving. 

Met € 31 miljoen kunnen enkele honderdduizenden 
mensen in Nederland en de Caribische eilanden 

ondersteund worden om de COVID-19-crisis gezond 
en veilig door te komen en om de (economische) 

gevolgen van de crisis te dragen. We hebben specifiek 
aandacht voor de meest kwetsbaren; wat het virus 

betreft, maar ook voor hen die door de corona-uitbraak 
een opeenstapeling van tegenslagen ervaren, zoals 

dak- en thuislozen en ongedocumenteerden. Maar de 
gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van 

het virus te voorkomen zijn voor grote groepen in de 
samenleving groot. We helpen ook bevolkingsgroepen 

die normaal niet tot de meest kwetsbaren behoren, 

maar nu wel in situaties terechtkomen waarbij hun 
basislevensbehoeften onder druk komen te staan. 

Operationele aanpak 
Er zijn verschillende scenario’s rondom de ontwikkeling 
van COVID-19 en de gevolgen hiervan op de situatie in 
Nederland en op de Caribische eilanden. In dit actieplan 
houdt het Rode Kruis voor Nederland rekening met een 

mogelijke toename van het aantal besmettingen en 
een situatie waarin de druk op de gezondheidszorg en 
economie toeneemt en langere tijd aanhoudt. Doordat 
er mogelijk nieuwe pieken van het COVID-19-virus 
zouden kunnen komen, wat direct en indirect tot noden 

zal leiden, is flexibiliteit van het Rode Kruis nodig om 
paraat te staan en op te kunnen schalen wanneer nodig.

Voor de situatie op de Caribische eilanden maken we 
onderscheid tussen de epidemiologische situatie, die 
momenteel lijkt te stabiliseren, en de sociaaleconomische 
situatie, die al relatief kwetsbaar was en waarin de noden 
nu sterk toenemen gezien de sterke afhankelijkheid van 
het internationaal toerisme dat volledig stilligt. 

De operationele doelstelling is om de auxiliaire rol2 

en het humanitaire mandaat van het Rode Kruis te 

vervullen en bij te dragen aan het verminderen van 
sterfte en ziekte, terwijl de gezondheid, veiligheid, 
het welzijn en het levensonderhoud van de meest 
kwetsbare mensen worden beschermd. Dit zal gedaan 

worden door de inspanningen te ondersteunen om 

de overdracht van COVID-19 te verminderen en 
getroffen gemeenschappen te helpen toegang te 
behouden tot essentiële gezondheidsdiensten en eerste 
levensbehoeften. Ook na een (mogelijk) herstel van de 
gezondheidscrisis rond COVID-19 is er nog sprake van 
een toename van kwetsbare groepen.

Hierna behandelen we de vier focusgebieden waar de 
hulp het hardst nodig is. Per focusgebied geven we aan 
welke specifieke activiteiten er voor Nederland zijn en 
welke voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. 

1 De BES eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de 
autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden 
Aruba, Curaçao en Sint-Maarten

2 Ondersteunend aan de door de overheid georganiseerde 
hulpdiensten
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STREEFDOEL

195 organisaties/instanties
ondersteunen

BENODIGD

€ 2.301.420

Veel zorginstellingen en organisaties zijn overbelast en/
of kunnen de huidige werkdruk nauwelijks aan. Er zijn 
bovendien organisaties die al voor de crisis hebben 
aangegeven ondercapaciteit te hebben, waarbij er ook 
organisaties zijn die een dreigende nood onder bepaalde 
doelgroepen hebben aangekaart.

De nood is voornamelijk van toepassing bij zorg- en 
verpleeghuizen, ziekenhuizen en GGD’s, maar speelt 

in zekere mate in de gehele zorgsector. Het reguliere 

zorgsysteem heeft daarnaast niet de capaciteit om 
grootschalig te testen op coronabesmettingen, mede 

doordat de nood verspreid is over heel Nederland, al ligt 

de nadruk nu op West, Zuid en Midden-Nederland. 

Een concreet voorbeeld gerelateerd aan overbelasting 
van het zorgsysteem is dat meerdere zorginstellingen, 

huisartsenposten, spoedeisendehulpposten en 

particulieren beperkingen ervaren ten aanzien van 
noodzakelijk zittend, rolstoel- en liggend vervoer als 
gevolg van de COVID-19-crisis. Mede door de grote 
druk op de medische sector is er een capaciteitstekort 

ontstaan bij callcenters van huisartsenposten en/
of GGD’s. Ook is er door de enorme toename van het 
gebruik van persoonlijkebeschermingsmiddelen nog 
steeds een tekort aan deze middelen in Nederland. Tot 

slot heeft de GGD aangegeven ondersteuning nodig te 
hebben wanneer er grootschalig getest gaat worden.

Het Rode Kruis verwacht deze ondersteuning zeker tot 

en met november te bieden, waarbij de organisatie zich 
ook voorbereidt op het ondersteunen van grootschalig 

testen.

FOCUSGEBIEDEN

STREEFDOEL

2.800 mensen 
BENODIGD

€ 5.708.290

Naar schatting van de Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving (RVS) zal de trend van een toename in het 

aantal dak- en thuislozen in Nederland sterker toenemen 
door de COVID-19-crisis. Daklozen vormen een van de 
meest kwetsbare groepen tijdens deze crisis. Zij hebben 
niet de middelen om de basisnormen wat betreft 

hygiëne na te leven en kunnen zich zo niet beschermen 
tegen het risico op besmetting. Ook kunnen zij niet op 
een veilige manier in quarantaine gaan wanneer zij 
besmet zijn. Het ontbreekt hen aan een veilige en warme 
plek om te slapen, te eten en overdag te verblijven. De 
doelgroep daklozen is zeer diffuus en bestaat naast 
‘reguliere’ dak- en thuislozen ook uit arbeidsmigranten 
en ongedocumenteerde migranten. Het Rode Kruis biedt 
momenteel op diverse plekken ondersteuning bij dag- 
en nachtopvang van dak- en thuislozen, en verwacht het 
komend jaar hulp te blijven bieden aan tweehonderd 
dak- en thuislozen per maand.

STREEFDOEL

46.500 mensen  
BENODIGD

 € 1.961.279

Als gevolg van de COVID-19 crisis is er in de Nederlandse 
samenleving spraken van een verhoging van stress, 

angsten en algemene zorgen. Met name vanuit 

kwetsbare groepen – ouderen, bijvoorbeeld – is er meer 
behoefte en meer vraag naar informatie en praktische 
tips. Mensen binnen deze groep met weinig of geen 
sociale contacten kunnen hierdoor moeilijker, of niet, 
voorzien in hun eigen (dagelijkse) levensbehoeften. Ook 
kan binnen deze groep een gevoel van eenzaamheid 

ontstaan. Dit kan (zeker in combinatie met al aanwezig 

mentale problemen) een verder negatief effect hebben 
op het psychosociale welzijn van deze groep. 

In de eerste zes weken zijn ruim 12.000 mensen 
geholpen via de Rode Kruis hulplijn en hebben ruim 
400 mensen hulp ontvangen via de “Let op Elkaar”-
campagne, waarbij men werd opgeroepen de hulplijn 
van het Rode Kruis in te schakelen bij zorgen om iemand 
in een kwetsbare positie. Een apart onderdeel betreft de 
psychosociale ondersteuning van de eigen hulpverleners, 

zowel in Nederland als op de Cariben. Er wordt intensief 
beroep gedaan op hun tijd, flexibiliteit en eigen mentale 
weerbaarheid, zeker wanneer zij worden ingezet 
in situaties waarbij een bepaald besmettingsrisico 
aanwezig is. Dit vormt een permanente stressfactor. 
Voeg daar de lange duur van de COVID-19 operatie aan 
toe en er ontstaat een groot risico op burn-out en drop-
out van opgeleide vrijwilligers. 

STREEFDOEL

38.728 mensen
BENODIGD

€ 1.122.016

Hoewel het aantal besmettingen in het Caribisch deel 
van het Koninkrijk relatief gezien aan de lage kant lijkt 
te blijven, zijn de eilanden extra kwetsbaar gebleken 
voor de impact van COVID-19. De capaciteit van de 
gezondheidszorg op de individuele eilanden is zeer 

beperkt en staat al flink onder druk.  Het Rode Kruis 
ondersteunt de lokale gezondheidszorg met name met 

activiteiten gericht op het voorkomen van verspreiding 

van het COVID-19-virus (en dus het beperken van de 
druk op de zorg): door voorlichting te geven over het 
belang van hygiëne en gezondheidspreventie onder 
de lokale bevolking. Dit wordt momenteel op kleine 

schaal gedaan maar de capaciteit is beperkt en er zijn 
met name zorgen over de risico’s voor de grote groep 

ongedocumenteerde migranten en anderstaligen op de 

eilanden. Er moeten dringend meer vrijwilligers getraind 
worden om dit te kunnen doen. Daarnaast helpt het 

Rode Kruis bij de opvang van mensen die na terugkeer op 
het eiland in verplichte quarantaine moeten. Bovendien 

zorgt het Rode Kruis met cashdistributies ervoor dat 
de meest kwetsbare gezinnen ondersteund worden bij 
urgente medische kosten. Deze hulpactiviteiten worden 
naar verwachting continu aangeboden tot april 2021. 

Medische ondersteuning 
NEDERLAND 

Psychosociale ondersteuning
NEDERLAND

Onderdak 
NEDERLANDOndersteuning gezondheidszorg

CARIBEN 
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STREEFDOEL

21.106 mensen 

BENODIGD

€ 16.044.021

De situatie op de Cariben betreft een enorme nood 
in het voorzien in alle basisbehoeften, waaronder 
voedsel. De voornaamste economische activiteit op de 
zes Caribische eilanden is toerisme. Deze sector wordt 

bijzonder zwaar getroffen door het sluiten van de 
grenzen, het langdurig handhaven van reisbeperkingen 

en het verplicht sluiten van hotels, restaurants en cafés. 
Dit heeft onmiddellijk een negatieve impact op het 
inkomen van vele duizenden huishoudens. Zij hebben 
bijna per direct nauwelijks of geen inkomen meer. Het 
Rode Kruis verleent momenteel op beperkte schaal 

voedselhulp aan de meest kwetsbaren en helpt mensen 

in isolatie door het bezorgen van boodschappen of 
maaltijden. De komende zes maanden wil de organisatie 
circa 21.000 kwetsbare mensen ondersteunen 

met voedselpakketten, financiële steun om zelf 
basisbenodigdheden te kunnen kopen en waar mogelijk 
hulp met beroepsopleidingen of vaardigheidstrainingen 
om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.  

STREEFDOEL

35.354 mensen
BENODIGD

€ 1.494.579

Als gevolg van COVID-19 is de druk op de voedselbanken 
in Nederland toegenomen. In beginsel ontstond dit 

doordat vrijwilligers van de voedselbank vaak zelf in 
de kwetsbare doelgroep voor het coronavirus vallen, 

en daardoor niet meer kunnen of willen meehelpen. 
Door de maatregelen van de intelligente lockdown 

ontstonden er echter ook problemen rondom 

distributie, omdat mensen hun pakket niet meer zelf 
konden of wilden ophalen. Het Rode Kruis ondersteunt 
sinds maart op diverse plekken in Nederland met de 

inzet van Ready2Help-vrijwilligers om de voedselbanken 
draaiende te houden: zij helpen met het samenstellen 
van pakketten, de uitgifte en distributie daarvan. Het 
Rode Kruis verwacht deze hulp de komende negen 

maanden tot een jaar te blijven bieden.

Daarnaast moet extra aandacht worden besteed aan 
ouderen, chronisch zieken en anderszins kwetsbare 

mensen die niet zelfstandig in staat zijn om naar een 
winkel te gaan of online boodschappen te doen. Via 
de Rode Kruis Hulplijn komen dergelijke hulpvragers in 
beeld, en zorgt het Rode Kruis dat er iemand uit de buurt 

boodschappen doet. Afhankelijk van de ontwikkelingen 
in Nederland gaat het Rode Kruis er van uit dat deze 

dienst het komende half jaar nodig is.

Verder is er een grote groep die structureel de weg naar 

de voedselbank niet lijkt te kunnen vinden. Deze nood 
was reeds aanwezig voor de uitbraak van COVID-19, 
maar dreigt groter te worden nu een toenemende groep 

mensen onvoldoende middelen heeft om in voedsel 
te kunnen voorzien. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
mensen die werkzaam zijn in de informele economie 
als schoonmaker of sekswerker, maar ook mensen 
uit de culturele sector en zzp’ers. Het Rode Kruis is 

daarom in Nederland gestart met het uitdelen van 

boodschappenkaarten en voedselpakketten aan mensen 
die niet zelf in hun voedselvoorziening kunnen voorzien. 

STREEFDOEL

863 mensen
BENODIGD

€ 1.295.405

Op de Caribische eilanden heeft het Rode Kruis de 
meeste zorgen om de mensen van wie het gezinsinkomen 

ernstig is gereduceerd of weggevallen, waardoor men de 
huur niet meer kan betalen en op straat dreigt te komen, 

wat een bijkomend gezondheidsrisico vormt. Daarnaast 
zijn er velen die verblijven in illegaal gebouwde huizen, 
of huizen die nog steeds beschadigd zijn als gevolg 
van orkaan Irma. Dit actieplan richt zich onder meer 
op directe financiële ondersteuning van kwetsbare 
huishoudens voor het tijdelijk betalen van huur en/of 
uitvoeren van cruciale renovaties ter voorbereiding op 
het komende orkaanseizoen. 

Voedselhulp 
NEDERLAND 

Onderdak
CARIBEN

Basisbehoeften
CARIBEN

Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne 
CARIBEN

STREEFDOEL

38.428 mensen
BENODIGD

€ 319.235

Sommige gemeenschappen in stedelijke omgevingen, 
gemarginaliseerde groepen of mensen in armoede 
wonen bijzonder dicht op elkaar. Dit kan in combinatie 
met slechte hygiënische omstandigheden leiden tot 
een versnelde verspreiding van het COVID-19-virus. 
Het COVID-19-virus blijft zo ook aanwezig binnen de 

bredere gemeenschap. De economische impact van de 

epidemie leidt tot een verminderde toegankelijkheid 
tot hygiënische items zoals handzeep en in het slechtste 
geval zelfs tot water. Daarnaast zijn kennis en inzicht 
rond handhygiëne een blijvend aandachtspunt tijdens 
deze COVID-19-crisis. Daarbij moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan groepen met andere culturele 

normen en omgangsvormen die een impact kunnen 

hebben op de verspreiding van het virus. Ook moet 

aandacht worden besteed aan de ongedocumenteerde 

migranten die niet worden opgenomen in de 

communicatie en distributies van de overheid.
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BUDGET 

Het Nederlandse Rode Kruis lanceerde op 6 mei 2020 een Nationaal Actieplan COVID-19 voor haar hulpverlening in het 
Koninkrijk der Nederlanden. Het budget voor dit actieplan bedraagt € 35.690.670. tot en met mei 2021. Het Nederlandse 
Rode Kruis doet hiermee een noodoproep en geinteresseerde donoren en partners kunnen een bijdrage leveren aan dit 
Nationale Actieplan.   
 

Omschrijving Budget 
Programma Medische ondersteuning Nederland      € 2.301.420

Programma Psychosociale ondersteuning Nederland      € 1.961.279
Programma Onderdak Nederland        € 5.708.290
Programma voedsel Nederland        € 1.494.579  
Totaal Nederland                       € 11.465.568  
 

Programma Ondersteuning gezondheidszorg Cariben      € 1.122.016  

Programma Onderdak Cariben        € 1.295.405  
Programma Basisbehoeften Cariben                    € 16.044.021  
Programma Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne Cariben       € 319.235  
Programma Rampenrisicovermindering Cariben         € 444.425  
Totaal Cariben                       € 19.225.102    

Kosten hulpverlening juni 2020 – mei 2021                    € 30.690.670  
Reeds gemaakte kosten hulpverlening maart 2020 - mei 2020     € 5.000.000 

Totaal kosten hulpverlening                    € 35.690.670  

Gezien de enorme impact van de COVID-19-crisis 
op de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk 
der Nederlanden, waarbij honderdduizenden 
kwetsbare mensen in een nog moeilijkere situatie 
dreigen te belanden, zijn wij dankbaar dat er al 
zoveel mensen zijn die ons vrijblijvend helpen en 
hun diensten aanbieden ter ondersteuning van 

onze hulpverlening. 

 

Financiële hulp is nu zeer noodzakelijk en meer dan 
welkom. Hoe meer we nu worden ondersteund, 

hoe beter we onze noodhulpverlening in de 

nabije toekomst kunnen blijven waarborgen. Deze 
uitzonderlijke situatie vraagt om een uitzonderlijk 
verzoek. We willen daarom een dringend beroep 

op u doen om ons financieel te ondersteunen. 
Steunt u het Rode Kruis met de hulpverlening 

tijdens de coronacrisis? Uw bijdrage is meer dan 
welkom op rekeningnummer NL19 INGB 0000 00 
7244 t.n.v. ‘hulp slachtoffers coronavirus’. 
 

Het helpen van mensen in nood om de hoek – 

en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen 

opgestroopt, dát is waar het Rode Kruis voor staat. 

Nationaal en internationaal doen wij dit door het 
vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat 

zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en 
door het bieden van noodhulp en het vergroten 

van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: 

menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; 
onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; 
algemeenheid.  

 

Het Rode Kruis is bij het volbrengen van haar missie 
om menselijk lijden te voorkomen en verzachten, 
levens en gezondheid te beschermen en respect 

voor de mens te waarborgen grotendeels 

afhankelijk van particuliere en zakelijke giften. Wij 
gaan met grote precisie om met iedere donatie 
en elke euro die we uitgeven wordt optimaal 
besteed. Wij vinden het belangrijk om transparant 
te zijn over de besteding van door ons ontvangen 
donaties. Het Rode Kruis reserveert van iedere 
donatie voor haar hulp tijdens deze COVID-19-
crisis 7% voor de kosten van fondsenwerving. 
Hiermee investeren we in de stabiliteit van onze 

inkomstenstromen en daarmee in de toekomst 

van onze organisatie en hulpverlening. Het 
overige deel van een donatie (93%) is bestemd 
voor het realiseren van onze missie om hulp te 

verlenen. Om op een efficiënte manier hulp te 
kunnen bieden, dienen we te investeren in de 

coördinatie en organisatie van de hulp. Van de 
93% van iedere donatie die we concreet voor 
hulpverlening gebruiken, wordt 7,5% besteed aan 
coördinatiekosten. 

STREEFDOEL

7.300 mensen
BENODIGD

€ 444.425

De bovenwindse eilanden begonnen net aan hun 

voorbereidingen voor het komende orkaanseizoen van 

juni tot en met november 2020. Zowel op institutioneel 
vlak alsook op huishoudelijk vlak wordt deze 
voorbereiding gehinderd door de COVID-19 impact. Er 
is al gewaarschuwd voor een bovengemiddeld zwaar 

orkaanseizoen. Rampenplannen zijn mogelijk nog niet 
bijgewerkt en voorbereidende oefeningen tijdelijk 
opgeschort. Cruciale stappen in het voorzien in storm 

shelters zijn nog niet genomen of ontoereikend. Op 
huishoudelijk vlak is door de financiële druk de kans 
kleiner dat gezinnen een noodvoorraad aan voedsel zullen 

aanleggen of noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan 
de woning zullen uitvoeren. 

Rampenrisicovermindering
CARIBEN

Sylvia Guldenmundt
Coördinator stichtingen en vermogensfondsen
e-mail: SGuldenmundt@redcross.nl 
 

Contact 
Het Nederlandse Rode Kruis coördinatie en programmering: 

Heleen van den Berg
Clustermanager Nationale Hulp
e-mail: HvandenBerg@redcross.nl 


