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1. Fernando Straface, Secretary General and Secretary of Foreign Relations, Government of the City 

of Buenos Aires. 

Net als in andere steden heeft Buenos Aires noodmaatregelen getroffen tegen het coronavirus. Deze 

noodmaatregelen zijn gefaseerd ingevoerd en begonnen met het in quarantaine plaatsen van 

besmette personen, het aansturen op een sociaal isolement, het sluiten van scholen en andere 

publieke gebouwen en het invoeren van een gedeeltelijke lockdown. Straface geeft aan dat er veel 

nodig is om te kunnen reageren op deze crisis. Allereerst is er begonnen met een agile reorganisatie 

waarbij is gekeken naar: 

- Strategische prioriteiten. 

- De overheid scharen achter een gemeenschappelijk doel. 

- Het herverdelen van belangrijke middelen in de bestrijding van het coronavirus. 

De belangrijkste acties die hierna zijn ondernomen: 

- Een strategische werkgroep is opgezet die moet kijken naar alle besluitvorming. 

- Er is een werkgroep opgezet die zich alleen bezig houdt met de gezondheidsvraagstukken. 

Hoe zorgen we ervoor dat het aantal besmettingen afneemt en hoe kunnen we besmetting 

voorkomen? 

- Via een stedelijk nummer kunnen bewoners op Whatsapp een diagnose laten uitvoeren als 

ze zich ziek voelen. Er kan daarna contact opgenomen worden met medici. 

- Het aanbieden van virtueel onderwijs. Meer dan 86.000 scholieren hebben toegang tot e-

books en het virtueel onderwijssysteem heeft meer dan 57.000 gebruikers per dag. 

- Er worden verschillende initiatieven genomen om het leven thuis te vergemakkelijken. Zo is 

er een virtueel cultuuraanbod en kunnen bewoners online cursussen volgen of om advies 

vragen. 

- Er is permanente communicatie met 30 grote bedrijven en 19 ngo’s in de stad. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Michael Berkowitz, Founding Principal, Resilient Cities Catalyst 

Berkowitz deelt zijn ervaringen met shocks uit het verleden. Hij begint met zijn positie tussen 1998 

en 2005, toen hij Deputy Commissioner of Emergencies in de stad New York was. De grootte van de 

stad met 8 miljoen inwoners maakt het in de huidige crisis extra uitdagend. Volgens Berkowitz is het 

in het geval van New York niet de overheid die het belangrijkst is, maar juist de ngo’s, lokale 

organisaties en het bedrijfsleven. De verplichte quarantaine maakt het noodzakelijk dat er vooral 

aandacht moet worden besteed aan de meest kwetsbare groepen die bijvoorbeeld geen voedsel 

hebben.  

 

Lessons Learned 

1. Probeer zoveel mogelijk te leunen op bestaande organisaties. Aan de gemeente de taak om 

lokale gemeenschappen robuuster te maken zodat buren naar elkaar omkijken. Lokale 

organisaties staan het dichtst bij de bewoners; maak daar gebruik van en ondersteun ze. In 

New York blijkt momenteel hoe waardevol deze organisaties zijn, gezien de rol die zij spelen 

in de verspreiding van voedsel.   

2. Uitbreiden en flexibiliseren van hoge posities binnen de gemeente. Voorbeeld: de 

gemeente New York heeft Catherine Garcia benoemd tot Commissioner of Sanitation. In 

deze rol is er een overlap met voedsel, aangezien een belangrijke taak in haar functie 

voedselverspilling en composteren betreft. Hierdoor is zij nu als verantwoordelijke ingezet 

om de verspreiding van voedsel te coördineren, te monitoren en uiteindelijk te zorgen voor 

herstel. In het geval van voedseltekorten is het ook belangrijk om met lokale restaurants en 

voedselproducenten te werken.     

3. Wees voorbereid op een piek. Het moet mogelijk zijn om een speciaal team altijd in te 

kunnen zetten in het geval van shocks. Maak het mogelijk om externen in te zetten op 

belangrijke posities als de situatie daar om vraagt. 

4. Zorg dat de gemeenschap voorbereid is op het leven na de shock. De economische impact 

alsook het sociaal isolement zullen een nieuwe situatie teweegbrengen. Hier zal een nieuwe 

strategie voor moeten worden gemaakt. Het gaat hierbij niet alleen om infrastructuur en 

bestuur, maar juist ook om alles wat een stad resilient maakt; sterke gemeenschappen en 

het inrichten van plekken waar inwoners kunnen aankloppen voor hulp of vragen.  

 

 


