


Kennis van de maatregelen is hoog, houding is positief, gedrag wijkt af 

Polarisatie neemt toe: tegenpolen steeds meer zichtbaar, zowel in gedrag (wel/niet regels 
volgen) als in houding (virus wel/niet ernstig, sociaal-economische gevolgen wel/niet in 
verhouding)

Behoefte aan eenduidigheid van beleid (strategie), maatregelen (en effecten) en 
boodschap

Draagvlak voor stevige, landelijke maatregelen

De aandacht voor de medische kant van de crisis verbreedt zich naar de sociaal 
economische en maatschappelijke kanten van de crisis. Steeds meer zorgen over de 
gevolgen voor de Nederlandse samenleving: schulden, eenzaamheid, zorgmijding. 

Steeds meer zorgen over gevolgen voor bedrijven en hun werknemers

Media en publiekspeilingen: waar staan we?
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Communicatie inzet tot nu toe
Persconferenties

Rijksoverheid.nl met q&a, infographics, 
visuals

Massamediale campagne AlleenSamen

0800-1351

Steffie (corona in eenvoudige taal)

Narrow casting, digitale masten en 
schermen

Audiodescriptie 

Meerdere talen: begrijpelijk, Engels, 
Arabisch, Spaans, Pools, Turks, 
Papiamentu/o, Duits, Frans, Bulgaars, 
Chinees
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25 oktober 2020

Onzekerheid, angst en urgentie gaven eerste maanden saamhorigheid en motivatie

Coronamoeheid en uitzichtloosheid spelen nu een rol (ontbreken perspectief)

Kennis van de maatregelen is groot, gedrag wijkt af

Tot komst vaccin blijven golven komen 

Onduidelijke maatregelen, lokale aanpak, achterblijven handhaving, veranderend 
beleid (bv mondkapjes) en hick ups bestrijden virus (testbeleid en BCO) hebben ook 
weerslag op communicatie gehad

Hetzelfde geldt voor het vervagen van zichtbare hulpmiddelen op straat en in winkels 

Tweede golf vraagt om ander geluid
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Gedragsbeïnvloeding is samenspel tussen controle - context - communicatie
Controle: eenduidig naleefbaar en handhaafbaar beleid

Gedrag onderdeel van besluitvormingscyclus
Handhaving zichtbaar maken 

Context: faciliteren gewenst gedrag (nudging)
inrichten buitenruimte, interventies in 

supermarkten, mensen makkelijker maken om in 

quarantaine te blijven, reguleren drukte 
Met en door sectoren en brancheorganisaties

Communicatie: met communicatie zorgen we voor heldere 
handelingsperspectieven, versterken en belonen we het goede gedrag en 
communiceren we over 
branches) 
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Focus op grote groep mensen die wil doen wat nodig is

Niet alleen aandacht voor de zorg en medische kant van het virus, maar ook 
voor economie, welzijn, sociaal

Experts, sectoren, regio, doelgroepen en bestuur trekken samen op om 

Erkennen effecten van de aanpak op de samenleving en bijsturen waar nodig 
(flankerend beleid)
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Versterken wij-gevoel
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Onzekerheid en urgentie gaf in eerste maanden saamhorigheid en motivatie
Coronamoeheid en uitzichtloosheid spelen nu een rol

Samenleving inrichten op leven met de maatregelen 
Van gezondheidszorg naar ook sociaal economisch en maatschappelijk welzijn
Aandacht voor mensen die geraakt worden door de maatregelen  
Aandacht voor hoe we het als samenleving vol gaan houden
Er blijven onzekerheden onderweg, perspectief (leren leven met het virus) is 
nodig

Aanpak langere termijn: een nieuw verhaal
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Praktische redenen Tuurlijk, ik ken de regels, maar je moet ook eten en drinken. Zo simpel is 
voelde niet goed om vrienden te vragen om onze honden uit te laten, ook bang dat de 

honden hen besmetten onze bakker is lekkerder dan van de AH, en de bakker bezorgt niet
thuis

Voor eigen mentale gezondheid Na twee weken in quarantaine in een vrij kleine woning met 

Ik ben naar het werk gegaan om te vertellen dat ik misschien besmet 

Lage risico-inschatting zelf besmet te zijn 

Lage risico-inschatting om virus te verspreiden 

Sociale druk/werk 
inkomsten hard nodig

Redenen om niet thuis te blijven, terwijl het wel moet
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Introductie actie/copingplan

Inzet op bevorderen naleving gedragsregels door

actie/copingplan Ben jij voorbereid?

Via landelijke media (print, social, RTV)

Via lokale media met lokale ondersteuningsmogelijkheden en initiatieven
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