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KPMG kritisch over aanpak coronacrisis door
kabinet
KPMG is zeer kritisch over de aanpak van de coronacrisis door het kabinet in het afgelopen halfjaar.
Volgens een onderzoeksrapport van KPMG Health ging het op meerdere vlakken fout, zoals op het gebied van
communicatie, het samenwerken met sectororganisaties en het uitvoeren van de vaccinatiestrategie.
"Het deels afwijken van de opgestelde vaccinatiestrategie door de Gezondheidsraad heeft mogelijk geleid tot
gezondheidsschade en onnodig lange extra druk op ziekenhuizen", schrijven de onderzoekers.
Ook wijst KPMG erop dat Nederlanders meerdere keren bij de aanpak van de crisis te horen kregen dat 'zorgvuldigheid
boven snelheid’ ging. "Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de vaccinatiecampagne. Dat snelheid als zodanig in
werkelijkheid juist een onderdeel is van zorgvuldigheid werd daarmee genegeerd en daarmee werd een
schijntegenstelling gecreëerd", aldus de onderzoekers.

Moeizame samenwerking
KPMG merkt ook op dat de samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, het RIVM, GGD GHOR
Nederland en GGD’en, moeizaam verliep. "Het meest in het oog springende voorbeeld betreft de lange wachttijden
voor de teststraten in het najaar van 2020. Volksgezondheid en RIVM stelden het nieuwe testbeleid op, informeerden
de GGD’en relatief laat en ook de inkoop van testcapaciteit door Volksgezondheid was te laag".
Ook de samenwerking met buurlanden om het coronavirus onder controle te houden ging vaak niet goed. "Nederland
zou baat hebben gehad bij het internationaal coördineren van maatregelen. Toen Nederland koos voor een lockdown,
konden mensen alsnog naar terrasjes in België en Duitsland. Wanneer Nederland het virus onder controle had,
kwamen inwoners van buurlanden juist naar Nederland", staat in het rapport.
KPMG Health 'Dit zijn de lessen van 1,5 jaar coronacrisis'
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Corona drukt stempel op Najaarsnota 2021
De overheids nanciën staan nog volop in het teken van de coronabestrijding.
Enerzijds hebben de uitgaven zich positiever ontwikkeld sinds Prinsjesdag,
anderzijds... 
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Ondanks corona kan 2021 economisch gezien niet
meer stuk
Dit jaar is ondanks een vierde coronagolf op weg economisch een zeer goed
jaar voor Nederland te worden. Dat schrijft het Financieele Dagblad. 
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Vermist notitieboek Deloitte-onderzoeker
teruggegeven
Een notitieblok met daarin persoonlijke aantekeningen van een Deloitteonderzoeker over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden is weer
geretourneerd aan Deloitte. 
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Nederlandse consumentenvertrouwen gaat fors
omlaag
De stemming onder consumenten in Nederland is deze maand ink
verslechterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden
Nederlanders zowel somberder... 

NIEUWS

19 november 2021

Was corona ook weer de schuld van een accountant?
Corona begon in december 2019 in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Maar
waardoor precies, dat blijft lastig te achterhalen. Het leek er even op dat de
eerste patiënt... 

