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Doel van dit document

› Het bieden van een bondig overzicht over de LFI en de programma-aanpak. 

› Dit document heeft betrekking op fase 3 (ontwerp & offerte) en fase 4 (bouw) van het programma-LFI (zie volgende slide).

Bronnen

› Kamerbrief MVWS, 3 juni 2022

› Advies van de kwartiermaker (bijlage van de Kamerbrief), 3 juni 2022

› Stuurgroepstukken, d.d. 28 februari 2022, 23 maart 2022, 4 mei 2022 en 28 juni 2022

Doel van dit document
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ONTWERPEN

Fase 3
Ontwerp 

Fase 0
Verwey‐Jonker 
rapport met 
aanbevelingen

Fase 2
Afstem
ming & 
besluit‐
vorming

Fase 1
Advies

PROBLEEM

2021     .      .      .      2022     .     .     .     2023     .     .     .         

BOUWEN

Fase 4
Implementatie

GEBRUIK

Fase 5
Toepassing (operationeel)

Definitie ‘LFI’ en ‘fasering’
• Met “de LFI” worden twee verschillende organisaties 

bedoeld
• Gedurende fase 3 en 4 wordt gesproken over de 

“Programmaorganisatie-LFI”.
• Het programma levert als eindproduct de 

“Lijnorganisatie-LFI” op. Deze lijnorganisatie is de 
uiteindelijke operationele functionaliteit die de 
kerntaken van de LFI uitvoert.
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A. 
Kernpartners

B. Actieve 
Partners

C. Netwerk 
partners

Definitie van ‘partners’
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Kernpartners LFI programma
VWS, RIVM, de GGD’en (Incl. GGD GHOR NL)

Actieve partners van het LFI programma (dragen bij 
aan ontwerp en opbouw LFI), zoals laboratoria en 
huisartsen. 

Netwerkpartners van LFI programma, deze worden 
geïnformeerd over het programma en kunnen 
desgewenst betrokken worden. Bijv. Zorgverleners PG, 
Koepels in de witte kolom “overig”, Onderzoeksinstanties 
(buiten CBS) inkoop organisaties, Overheden landelijk/ 
regionaal, Etc. etc.

Bestuurlijke –
en 
beleidspartners

D. Bestuurlijke- en beleidspartners LFI programma, 
waaronder de ministerie van J&V en BZK, Veiligheidsregio’s en 
VNG/Gemeenten.

In deze presentatie wordt met de term ‘partners’ een 
grote groep organisaties gebruikt. Deze zijn 
onderverdeeld in kernpartners, actieve partners, 
netwerkpartners en bestuurlijke/beleidspartners. 
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De minister van VWS heeft mede namens de ministers van J&V en BZK:

› Besloten om alle aanbevelingen uit het advies-LFI over te nemen.

› Besloten om een nieuwe Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) in te stellen als onderdeel van het RIVM.

– Deze LFI wordt als landelijke crisisorganisatie namens de minister van VWS verantwoordelijk voor de voorbereiding op een 
toekomstige pandemie en de operationele aansturing van GGD’en in geval van een toekomstige pandemie. 

– De LFI zal een sterke focus op logistieke aspecten van de infectieziektebestrijding hebben in een crisiscontext, met een duidelijke 
afbakening van taken en processen van de LFI ten opzichte van de onafhankelijke medisch-inhoudelijke onderzoeks- en adviesrol 
van andere onderdelen van het RIVM.

› Het voornemen beschreven om de Wet publieke gezondheid te wijzigen om in geval van een epidemie van een A-infectieziekte (met 
landelijke impact) directe sturing door de minister van VWS op GGD’en (‘warme fase’) mogelijk te maken wegens de vereiste snelheid 
en uniformiteit in het belang van de volksgezondheid.

› Het voornemen beschreven om versterkte sturing op de infectieziektebestrijdingsketen in de koude fase mogelijk te maken voor een 
betere voorbereiding op een toekomstige epidemie van een A-infectieziekte, door op basis van de Wet publieke gezondheid (bij 
algemene maatregel van bestuur) meer gebruik te maken van kaderstelling zodat werkwijzen van GGD’en meer uniform worden 
uitgevoerd. 

In het bestuurlijk overleg d.d. 30 maart 2022 met vertegenwoordigers van GGD-GHOR, VNG, VR’s, J&V en BZK is voorafgaand aan het 
besluit vastgesteld dat hiervoor voldoende bestuurlijk draagvlak bestaat.

Kernpunten van de Kamerbrief 3 juni 2022

Kamerbrief & Advies-LFI, 3 juni 2022, Minister van VWS mede namens de ministers van J&V en BZK, 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z11173&did=2022D22961
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› De LFI wordt een landelijke crisisorganisatie, die als doel heeft een toekomstige pandemie slagvaardig te bestrijden en die zo 
bijdraagt aan de bescherming van de volksgezondheid. 

› De toekomstige LFI heeft twee kerntaken:

1. In de koude fase voert de LFI de centrale regie op de voorbereiding van een pandemie zodat in geval van A-infectieziekte met 
landelijke impact snel opgeschaald kan worden. Deze opschaling betreft de medisch-operationele processen, zoals testen, 
vaccineren en bron- en contactonderzoek. De LFI ontwikkelt improvisatievermogen om snel en effectief in te kunnen spelen op 
onverwachte en/of nieuwe ontwikkelingen tijdens een pandemie. 

2. In de warme fase zorgt de LFI voor een snelle opschaling van de medisch-operationele processen, in geval de minister van VWS 
daartoe besloten heeft. De LFI zal dan het opschalingsproces en vervolgens de opgeschaalde operatie aansturen.

› De LFI richt zich niet op:

– Alles rondom algemene crisisbeheersing (d.w.z. de niet-medische maatregelen)

– Inhoudelijk onderzoek & advies (bestaande taak RIVM)

– Zorgcontinuïteit en persoonlijke beschermingsmiddelen

– COVID-bestrijding

› De LFI werkt zowel in de voorbereiding als in de operatie nauw samen met partners. Dat zijn RIVM, de GGD’en, VWS en (mogelijk) 
andere partijen uit de keten van infectieziektebestrijding, zorg en algemene crisisbeheersing.

› In de koude fase is de LFI een relatief kleine organisatie van ca. 15 fte die in nauwe verbinding staat met de GGD’en. In de warme 
fase is de LFI een veel grotere organisatie en kan bestaan uit enkele honderden fte’s.

De LFI in het kort
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Taak 1 (centrale regie in de koude fase)

› De LFI stelt samen met partners kaders op, zodat medisch-operationele processen in de gehele 
infectieziektebestrijdingsketen meer uniform worden uitgevoerd (uitgewerkt in een Amvb van de Wpg). Deze kaders 
worden ter besluitvorming aan de minister van VWS voorgelegd.

› De LFI organiseert centrale (generieke) capaciteiten, zoals callcenters, logistieke dienstverlening en centrale informatie 
(bijv. scenario’s en data), en stelt deze aan partners ter beschikking. 

Taak 2 (aansturen van het opschalingsproces en de operatie)

› De LFI stelt kaders op die in de warme fase nodig zijn voor de betreffende A-infectieziekte (aanvullend op reeds 
bestaande kaderstelling die in de koude fase ontwikkeld is) 

› De LFI activeert centrale capaciteiten

› De LFI stuurt de medisch-operationele processen aan passend binnen de landelijke kaders.

Instrumentarium van de LFI

(9
CONCEPT
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Voorziene functies van de 
uiteindelijke LFI-
lijnorganisatie

10
CONCEPT

• De LFI wordt ingericht als landelijke crisisorganisatie, met een sterke focus 
op logistieke competenties in een crisiscontext. 

• Deze functies zijn gebruikelijk in crisisorganisaties en worden bijvoorbeeld 
ook gehanteerd bij Defensie en de Politie. Deze functies omvatten: 

a) Stuurfunctie (Command & Control), die de schakel vormt tussen de 
minister van VWS en de LFI-organisatie. Hier worden de operationele 
beslissingen genomen.

b) Planfuncties (Scenario’s en Geoefendheid), die zorgen voor 
voldoende wendbaarheid op de middellange termijn. 

c) Operatiefuncties (Medisch-operationele processen, Datalab, 
Adviesfuncties* en Communicatie), die zorgen voor de regie op en 
aansturing van de operatie en gericht is op het nu en de korte termijn. 

d) Supportfunctie (IV/ICT en Bedrijfsvoering), die de LFI voorziet in 
ondersteuning met bedrijfsvoeringsprocessen, zoals inkoop en ICT-
middelen.

* Eén van de onderdelen van de adviesfunctie is de ‘medisch-inhoudelijke 
adviesfunctie’. Dit betreft de interne advisering van de LFI-organisatie door medisch-
inhoudelijk experts, zodat de operatie congruent is met de LCI-richtlijnen en 
geadviseerd kan worden over medische consequenties van uitvoeringskeuzen.

2 – De LFI



Voorziene functies: koud versus warm
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› In de koude fase is de LFI naar verwachting een relatief kleine organisatie van ca. 15 fte, plus 25 fte aan liaisons bij de 25 GGD’en. 

› In de warme fase is de LFI naar verwachting een veel grotere organisatie, van mogelijk enkele honderden aan FTE’s. Het zijn met name de 
operatiefuncties en bedrijfsvoeringsfuncties die in de warme fase zeer groot zullen zijn. 

MODEL KOUD: MODEL WARM:

CONCEPT
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LFI als onderdeel van een breder stelsel
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B-en C-infectieziekten
binnen een gemeente

A-infectieziekte 
binnen een gemeente

A-infectieziekte 
binnen een regio

Landelijke 
A-infectieziekte 

Minister van VWS via MCCB 
(besluitvorming) en LFI (regie 
& aansturing)*

Voorzitter Veiligheidsregio
(bestrijding)

Burgemeester
(bestrijding)

Vaak, maar 
kortdurend en 
lokaal

Weinig, maar 
langdurend en 
landelijk

* Op grond van de aanwijzigingsbevoegdheid van de minister van VWS aan voorzitters van Veiligheidsregio’s (art. 7 Wpg) in 
combinatie met een wijziging van art. 7 van de Wpg om directe sturing van de minister van VWS op DPG’en mogelijk te maken. CONCEPT
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› De bestaande kernwaarden van het RIVM beschrijven voor een belangrijk deel het karakter van de LFI:

√ Betrouwbaar: deze is ook van toepassing op het LFI. Het voorbereidings-, opschalings- en aansturingsproces zijn 
gebaseerd op een helder beschreven rationale. Deze rationale is gebaseerd op (ministeriële) besluitvorming en kennis 
en expertise vanuit de wetenschap en de praktijk.

√ Deskundig: de LFI heeft de expertise in huis voor de taken waar zij verantwoordelijk is en wint aanvullende expertise 
van derden in.

– Onafhankelijk: deze kernwaarde is deels van toepassing op de LFI. Het staat de LFI weliswaar vrij om gevraagd en 
ongevraagd over uitvoeringsopties te adviseren aan de minister en het departement, maar de LFI wordt uiteindelijk 
aangestuurd vanuit het ministerie.

› Voor de LFI zijn aanvullend de volgende waarden relevant:

√ Samenwerkend: de LFI werkt nauw samen met de kernpartners, actieve partners en andere betrokken partijen

√ Wendbaar: LFI moet wendbaar zijn om snel te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen en inzichten 

√ Slagvaardig: het is een organisatie die moet kunnen doorpakken en snel kunnen opschalen als het nodig is

Karakter van de LFI (programma en lijn)
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3 – De programma-aanpak 
op hoofdlijnen
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1. Het ontwerpen, bouwen en opleveren van de LFI-functies, namelijk de stuurfunctie (command & control), de planfuncties 
(scenario’s, datalab en geoefendheid), de operatiefuncties (medisch-operationele processen, advies en communicatie) en 
supportfuncties (IV/ICT en bedrijfsvoering):

2. Het opstellen van minimum eisen (kaderstelling) waaraan de werkprocessen van GGD’en moeten voldoen zodat medisch-
operationele processen opschaalbaar zijn.

3. Het creëren van draagvlak onder partners voor (1) het ontwerp, bouw en oplevering van de LFI-functies en (2) de landelijke 
kaders t.b.v. opschaling.

4. Het beleidsmatig, juridisch en financieel verankeren van de LFI (inclusief kaderstelling).

Programmadoelen
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2021     .      .      .      2022     .     .     .     2023     .     .     .         

Fasering

Fasering per functie
• Elke functie van de LFI doorloopt separaat deze 

fasering. 
• De stuurgroep neemt een besluit of een functie naar de 

volgende fase door kan. 
• In de praktijk zullen fasen 3, 4 en 5 dus naast elkaar 

kunnen bestaan.

Gecommuniceerd in persbericht 3 juni 2022
“Eind dit jaar start de LFI met haar voorbereidende rol op 
een toekomstige pandemie. Dit betekent dat zij aan de slag 
gaat om operationele zaken heel snel op te schalen bij een 
toekomstige pandemie. Denk hierbij aan zogeheten 
waakvlamcontracten om snel callcentra in te kunnen zetten 
of logistieke diensten in te kunnen schakelen. En ook aan 
een oefen- en trainingsprogramma en goed werkende ICT. 
Vanaf medio volgend jaar kan de LFI haar aansturende rol 
vervullen bij een mogelijke toekomstige pandemie. ”

CONCEPT
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Diverse Checks: werkt het in praktijk, juiste 
samenhang, plaats in pandemische keten, 

Fit-Gap met huidige werkwijzen 

Vaststellen door Stuurgroep LFI

Opleveren: LFI processen in koud, lauw en warm

Nieuwe 
inzichten

Covid

Pré-
covid 

Werkwijze
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Rollen in het LFI programma (uitgezonderd de 
programmaleiding):
• De leden van de ontwerpteams rapporteren aan de 

clustermanagers die verantwoordelijk zijn voor het 
resultaat

• Multidisciplinaire ontwerpteams: deelnemers 
vooral vanuit GGD’en, RIVM, deels vanuit VWS en 
ketenpartners pandemisch werkveld

• Leden van het ontwerpteam hebben een rol als 
coördinator (verantwoordelijk voor het 
ontwerpproces) of als expertiselid, (inbreng van 
kennis en kunde op 1- of meerdere terreinen)

• Ook inzet van externe expertise: specifieke 
kennis/kunde kortdurende inzet, kennisnetwerken 
etc.    

CONCEPT
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Drie clusters met ontwerpteams
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Programmaleiding

Cluster medisch-
operationele 
processen

Cluster generieke 
processen

Cluster bestuur & 
beleid

Ontwerpteams met vaste teamleden/experts
van kernpartners en actieve partners

CONCEPT
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Werkpakketten van de LFI
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Cluster medisch-
operationele processen

Cluster generieke 
processen

Cluster bestuur & beleid

Informatie-
voorziening

Monitoring & 
data

Command & 
Control

Scenario’s & 
innovatie

Adviesfunctie

Geoefendheid

Communicatie 
& netwerk

Support intern Kwaliteit

Support extern

PersoneelLocaties & 
Materieel

Klantcontact

BCOTesten & 
vaccineren

Juridisch & 
wetgevingBeleid

Financiën

CONCEPT
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Agile Inspired ontwerpproces
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Cluster medisch-
operationele processen

Cluster generieke 
processen

Cluster bestuur & beleid

Werk-
voorraad
van te 

realiseren 
producten

“backlog”

Multi disciplinaire Reviewteams met kernpartners (GGD-RIVM-
VWS)

EindproductenTussen-
product

Informatie-
voorziening

Monitoring & 
data

Command & 
Control

Scenario’s & 
innovatie

Adviesfunctie

Geoefendheid

Tussen-
product

Communicatie 
& netwerk

Support intern Kwaliteit

Support extern

PersoneelLocaties & 
Materieel

Klantcontact

BCOTesten & 
vaccineren

Juridisch & 
wetgevingBeleid

Financiën
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Inhoudelijke samenwerking 
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› Deze heeft betrekking op de kernpartners (groep A) en actieve partners (groep B), zie slide 5.

› VWS, RIVM en de GGD’en zijn de kernpartners die samenwerken binnen het programmateam (inhoudelijk, 
ambtelijk en bestuurlijk)

› Daarnaast zet de LFI een samenwerkingsstructuur op met actieve partners in het veld van IZB, met als doel:

– kennis en kunde inbrengen;

– betrekken van de diverse perspectieven;

– processen moeten uiteindelijk bij alle ketenpartners (d.w.z. de praktijk) ook werkbaar zijn.

› Experts vanuit de kernpartners en actieve partners kunnen deelnemen aan een ontwerpteam of reviewteam.

› De LFI richt deze samenwerking met partners zo in dat dit gepaard gaat met zo min mogelijk belasting/impact 
op (schaarse) capaciteit (bijvoorbeeld door te werken met eendaagse werksessies onder leiding van een 
procesbegeleider).

› De LFI betrekt de geleerde lessen vanuit de bestaande COVID-19 aanpak (van LCCB, Dienst Testen, RIVM, etc.) 
worden zo goed als mogelijk.

4 – Afstemming & samenwerking
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Afstemming en besluitvorming operationaliseren 
functies LFI

Interne/externe 
afstemming

MT LFIProduct LFI

Regiegroep DPG

Adviesgroep RIVM DR RIVM

Stuurgroep LFI

Vergadert 1x per 
week (dinsdag;
aanleveren stukken
vrijdag ervoor) 

Vergadert 1x per 
week (woensdag; aan-
leveren stukken vrijdag
ervoor)

Vergadert 1x per 2 a 
3 wkn (woensdag;
aanleveren stukken vrij-
dag ervoor) 

Vergadert 1x per 
week (maandag; 
aanleveren stukken
woensdag week
ervoor)

Vergadert 1x per 
6 wkn over LFI (1 
week ervoor stukken
aanleveren)

Doorlooptijd ca. 6 weken



Afstemming en besluitvoorming (bestuurlijke) 
randvoorwaarden
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LFI: lead inhoudelijke uitwerking

Interdep. Werkgroep (VWS/LFI, J&V, BZK)

Brede werkgroep (VWS/LFI, J&V, BZK, IFV, VNG, GGD 
GHOR NL)

Totstandkoming van de inhoud

BAC-PG RCDV

ZJO BAC-GHOR

VB

Ketenberaad (+ eventueel 
Breed bestuurlijk overleg o.l.v. MVWS)

Politieke besluitvorming

Afstemming & Besluitvorming

CONCEPT
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Contact
Oebele Tolsma, kwartiermaker LFI

Jeroen van Leuken, chef staf LFI

Marieke Hendriksen, programmasecretaris

Programma_LFI@rivm.nl

Programma_lfi@rivm.nl
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