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Opmerking vooraf
Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek onder burgers en mensen 
met een maatschappelijke rol, zoals werkgevers en bestuurders in diverse 
branches. Er is onderzocht welke mate van autonomie deze doelgroepen nodig 
denken te hebben om in de toekomst te kunnen leven met het coronavirus en welke 
rol men ziet voor de overheid. 

Dit onderzoek volgt op een onderzoek naar publiekscommunicatie over Covid in de 
toekomst (Blauwnummer 30002, referentie 4246487, projectnummer EP050472). In 
dat onderzoek is met dezelfde doelgroep gesproken over hoe zij in de toekomst 
geïnformeerd willen worden over Covid, bezien vanuit verschillende scenario’s. De 
scenario’s waren: ‘het virus wordt minder gevaarlijk’, ‘leven met nieuwe golven van 
het virus’ en ‘het virus zal ons blijven verrassen’. 
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Managementsamenvatting
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De context
We zullen waarschijnlijk moeten leren leven met het 
coronavirus. Na bijna twee jaar overheidsbeleid en 
publiekscommunicatie over de coronapandemie, is het 
tijd voor een pas op de plaats. Covid lijkt voorlopig nog 
onderdeel uit te blijven maken van ons leven. De 
vraag is wat dit betekent voor de rol voor de overheid 
en de communicatiestrategie voor de toekomst.

De hoofdvraag
• Welke mate van autonomie willen de doelgroepen 

burgers en maatschappelijke vertegenwoordigers 
om in de toekomst te leven met het coronavirus?

• Welke rol ziet men voor de overheid?

De uitdaging
Hoe bewegen we van ‘het virus onder controle krijgen’ 
naar een aanpak die zich ook richt op ‘leven met het 
virus’. In hoeverre is meer autonomie voor de 
samenleving hierin een juiste strategie? Wat betekent 
dat voor de rol van de overheid en de 
publiekscommunicatie? 
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Conclusies
• Mensen vinden het in het algemeen goed dat de overheid rekening houdt met de mogelijkheid dat 

we nog lange tijd te maken zullen hebben de coronapandemie. Het ligt daarbij volgens veel mensen 
voor de hand dat de overheid streeft naar meer autonomie voor burgers en voorzieningen*.

• De meeste burgers zeggen voldoende vertrouwen te hebben om autonoom beslissingen te nemen. 
Werkgevers, bestuurders of andere mensen met een maatschappelijk rol, hebben vaker twijfels over 

meer autonomie. Daarbij kan de mate van autonomie per maatregel verschillen.

• Autonomie vraagt een andere rol en rolopvatting van de overheid

*’voorzieningen’ betreft verschillende maatschappelijke organisaties en instanties, zoals de zorg, het 
onderwijs, horeca, cultuur, retail, sport, werkgevers waar mensen thuis of op kantoor kunnen werken, etc.. 
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Meer autonomie ligt voor de hand
• Mensen vinden het in het algemeen goed dat de overheid rekening 

houdt met de mogelijkheid dat we nog lange tijd te maken zullen 
hebben met de coronapandemie. In het algemeen lijken ze meer voor 
te sorteren op een scenario waarbij de pandemie afneemt en 
beheersbaar wordt, dan de kans op nieuwe ingrijpende maatregelen.

• In elk scenario ligt het volgens de doelgroep voor de hand dat de 
overheid zich bezint en het huidige beleid en de communicatie 
hieromtrent aanpast voor de langere termijn. Daarbij speelt mee dat de 
onvrede over het huidige beleid steeds groter wordt. Mensen vinden 
dat de huidige strategie niet langer volstaat en ongeloofwaardig is.

• Het ligt volgens veel mensen voor de hand dat de overheid streeft naar 
meer autonomie voor burgers en voorzieningen. Temeer omdat zij nu al 
zelfstandige beslissingen nemen m.b.t. de maatregelen. Vooral burgers 
maken steeds vaker zelf risicoafwegingen m.b.t. de stand van zaken 
omtrent het virus, de maatregelen, hun daden en de gevolgen daarvan. 
Volgens sommigen is deze trend niet meer te keren. 

• Vertegenwoordigers van maatschappelijke voorzieningen zijn wat 
minder geneigd om hun eigen plan te trekken. Zij hebben niet alleen 
een verantwoordelijkheid naar zichzelf, maar ook naar anderen. Zij 
vinden ook dat zij een voorbeeldrol hebben.

Wel vertrouwen hierin, ondanks twijfels
• De meeste burgers zeggen voldoende vertrouwen te hebben in hun 

eigen beoordelingsvermogen en dat van maatschappelijke 
voorzieningen om autonoom beslissingen te nemen. In de 
verschillende fases van de crisis hebben ze blijk gegeven verstandig 
om te gaan met de verschillende maatregelen.

• Werkgevers, bestuurders of andere mensen met een maatschappelijke 
rol, hebben vaker twijfels over meer autonomie. Hun twijfels hebben 
vooral betrekking op het gedrag van anderen. Zij lijken minder 
vertrouwen te hebben in de goede intenties en het gezonde verstand 
van de gemiddelde burger, maar ook van concollega’s. Zij verwachten 
dat eigen belang soms voor algemeen belang zal gaan. Desondanks 
vinden de meesten dat de (kleine) groep overtreders niet bepalend 
moeten zijn voor het beleid.

 

*’voorzieningen’ betreft verschillende maatschappelijke organisaties en instanties, zoals de zorg, het 
onderwijs, horeca, cultuur, retail, sport, werkgevers waar mensen thuis of op kantoor kunnen werken, etc.. 
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Autonomie kan per maatregel verschillen
• Volgens de meeste mensen zou de burger met name autonoom 

moeten zijn waar het gaat om maatregelen in de persoonlijke 
levenssfeer, zoals: handenwassen, afstand houden, een mondkapje 
dragen, je wanneer nodig laten testen, in quarantaine gaan of 
vaccineren. 

• Mensen vinden dat voorzieningen medebepalend moeten kunnen zijn 
op bepaalde gebieden. Zij bepalen immers de regels voor hun eigen 
organisatie. Hierbij gaat het om maatregelen zoals: wel of geen 
mondkapje, wel of niet open zijn, afstand houden, aantal bezoekers, 
openingstijden, thuiswerken.

• Ze vinden dat voorzieningen zelf het best in staat zijn om een 
vertaalslag te maken van algemene maatregelen naar een praktische 
invulling voor hun eigen organisatie.

• Er zijn maar weinig maatregelen waarbij de overheid over de hele linie 
nog bepalend zou moeten zijn en regels moet stellen, zo vinden de 
meeste betrokkenen. Als mensen al een rol zien voor de overheid is dat 
vooral op het gebied van de wat meer ingrijpende of ingewikkelde 
maatregelen, zoals het wel of niet gesloten zijn van voorzieningen, het 
dragen van mondkapjes in de publieke ruimte en buitenlandse reizen. 

• Sommige mensen vinden autonomie onverstandig waar het gaat om 
zaken die rechtstreeks te maken hebben met de volksgezondheid, 
zoals vaccineren, testen, een quarantaineplicht en het gebruik van de 
QR-code. Zij vinden nu al dat de overheid hier veel dwingender in zou 
moeten zijn.

Autonomie vraagt andere rol van de overheid
• De overheid zal vooral moeten informeren en adviseren over de stand 

van zaken, welke maatregelen gewenst zijn en waarom. Een barometer 
die inzicht geeft in de stand van zaken en een daaraan gekoppeld 
pakket aan maatregelen, kan een belangrijke rol spelen.

• De meeste mensen vinden dat de overheid hierbij moet zorgen voor 
richtlijnen. Anderen vinden dat de overheid op sommige gebieden nog 
steeds dwingend of zelfs bepalend mag zijn.

• Richtlijnen zijn vooral belangrijk, omdat deze een referentie vormen 
voor zowel burgers als de voorzieningen en branches of sectoren. Dit 
helpt bij het nemen van maatregelen maar ook bij het komen tot 
consensus hierover. Om die reden moeten richtlijnen nog steeds breed 
gecommuniceerd worden door de overheid, ook onder burgers.

• De overheid moet bij het opstellen van regels of richtlijnen meer de 
dialoog aangaan met maatschappelijke organisaties en daarbij meer 
oog hebben voor mentale aspecten en economische belangen.

• Volgens sommigen moet de overheid een handhavende of 
corrigerende rol blijven houden. Wanneer organisaties of sectoren 
onverantwoorde keuzes maken of wanneer autonomie tot excessen 
leidt, moet zij kunnen ingrijpen. Ook wanneer de situatie in het 
algemeen weer heftig wordt (bijv. een lockdown noodzakelijk is) moet 
de overheid kunnen blijven ingrijpen vinden de meesten. 
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Herziening van beleid noodzakelijk

Herziening beleid is noodzakelijk
• Mensen vinden het in het algemeen goed dat de overheid rekening houdt met de 

mogelijkheid dat we nog lange tijd te maken zullen hebben met de 
coronapandemie. De afgelopen 2 jaar heeft volgens hen laten zien dat het 
virusverloop grillig kan zijn en ze sluiten de mogelijkheid van een nieuwe opleving 
van het virus of een nieuwe virusvariant niet uit.

• Ze schatten dan ook (rationeel) in dat de kans hierop groot is, maar ze kunnen dit 
gevoelsmatig maar heel moeilijk accepteren. In het algemeen lijken ze meer voor 
te sorteren op een scenario waarbij de pandemie afneemt en beheersbaar wordt, 
dan op de mogelijkheid van nieuwe ingrijpende maatregelen.

• In elk scenario ligt het volgens hen voor de hand dat de overheid zich bezint en het 
huidige beleid en de communicatie hieromtrent aanpast voor de langere termijn. 

• Daarbij speelt mee dat de onvrede over het huidige beleid steeds groter wordt. 
Mensen vinden dat de huidige strategie niet langer volstaat en niet geloofwaardig 
is.

Mensen geven nu al steeds meer een eigen invulling aan de maatregelen
• Het grillige verloop van de crisis, het (volgens hen) inconsequente beleid van de 

overheid en de nieuwe realiteit die is ontstaan als gevolg van de omikronvariant, 
resulteert er in dat mensen steeds meer een eigen invulling geven aan het omgaan 
met de coronamaatregelen. Ze ‘zijn klaar met het virus’ en proberen een balans te 
zoeken tussen zich houden aan de regels en een acceptabel bestaan.

9

• Anders dan in de beginfase van de crisis, is de overheid voor veel mensen 
minder leidend in de manier waarop ze met de maatregelen omgaan.

• Ze maken steeds vaker zelf impliciete risicoafwegingen m.b.t. de maatregelen, 
hun daden en de gevolgen daarvan. Het feit dat ze al twee jaar leven met het 
virus maakt dat ze meer kennis en ervaring hebben om deze inschatting te 
kunnen maken. Ze hebben kunnen experimenteren met wat wel of niet werkt en 
wat wel of niet acceptabel is. “Ik besluit soms wel naar een feestje te gaan, maar 
dan even een tijdje niet naar opa en oma”. “We hebben meer dan 4 mensen op 
bezoek gehad, maar iedereen heeft voor- en achteraf een zelftest gedaan”. “Ik 
knuffel graag mensen, maar bij sommige vrienden doe ik dat nu niet”. 

• Hierbij nemen ze wel nadrukkelijk de stand van zaken omtrent het virus mee in 
hun overwegingen. Het feit bijvoorbeeld dat ondanks het hoge aantal 
besmettingen op dit moment ziekenhuis en IC-opnames afnemen en relatief 
weinig mensen overlijden, geeft hen gevoelsmatig meer ruimte voor een eigen 
invulling van de maatregelen.

Maatschappelijke voorzieningen zijn hier wat terughoudender in
• Vertegenwoordigers van maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs, 

verenigingen, winkels, en horeca zoeken binnen de kaders ook naar een eigen 
praktische invulling van de maatregelen. Maar zij zijn minder geneigd hun eigen 
plan te trekken. Zij vinden dat zij niet alleen voor zichzelf verantwoordelijk zijn, 
maar ook voor het welzijn van anderen (personeel, bezoekers, klanten) en dat zij 
een voorbeeldrol hebben. Ze zijn tevens bang dat een uitbraak tot onherstelbare 
imagoschade kan leiden. Om die reden volgen ze in het algemeen de regels die 
de overheid stelt, al zijn ze het persoonlijk niet altijd eens met de aard van de 
maatregelen.
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Meer autonomie voor burgers ligt in de lijn der verwachtingen

Meer autonomie voor burgers ligt voor de hand
• Het ligt volgens veel mensen voor de hand dat de overheid meer aan het eigen 

beoordelingsvermogen overlaat, nu al steeds meer mensen autonome 
beslissingen nemen m.b.t. de maatregelen. Volgens sommigen is ‘de geest uit de 
fles’ en is deze trend niet meer te keren. Ze reageren in het algemeen dan ook 
positief op het feit dat de overheid zoekt naar mogelijkheden om de autonomie 
weer meer bij de burger te leggen. 

• Ze zeggen voldoende vertrouwen te hebben in hun eigen beoordelingsvermogen 
en gezond verstand om autonoom beslissingen te nemen. Zeker waar het gaat om 
een aantal basisregels zoals handen wassen, afstand houden, testen, quarantaine 
en het dragen van mondkapjes.

• Ze zeggen dat ze dit in de huidige situatie ook al doen. De meeste beslissingen 
worden genomen in, of hebben betrekking op de privésfeer. Het valt buiten de 
invloedssfeer van de overheid. Wat maakt dat beslissingen hieromtrent al 
grotendeels autonoom worden genomen. 

• Ze beseffen daarbij in veel gevallen dat het wel of niet naleven ook gevolgen kan 
hebben voor de gezondheid van anderen. Ze zeggen dit mee te laten wegen in de 
beslissingen die ze nemen. 

• Waar het gaat om de eigen omgeving (gezin, familie, vrienden) kunnen ze 
inmiddels redelijk goed inschatten wat gewenst en niet gewenst is. De meesten 
nemen dit mee in hun beslissing en passen hier hun gedrag op aan.

Maar er zijn ook twijfels
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Maar er zijn ook twijfels
• Twijfels over meer autonomie zijn er vooral waar het gaat om anderen. Mensen 

schatten in het algemeen in dat anderen minder verstandig zijn en ook minder 
bereid zijn om goed gedrag te vertonen. Ze zijn dan ook bang dat waar zij zelf de 
juiste beslissing zullen nemen, anderen dat niet zullen doen. Dit heeft tot gevolg 
dat ze bang zijn in de publieke ruimte geconfronteerd te worden met mensen die 
de adviezen niet naleven en hun eigen plan trekken.

• Voor sommigen blijft hierdoor regulering vanuit de overheid noodzakelijk. Zonder 
dwingende maatregelen zullen mensen zich er niet aan houden, wat leidt tot 
chaos, zo is hun redenatie. 

• Anderen stellen dat er altijd een groep zal zijn die zich niet aan adviezen of regels 
houdt. Zij trekken in elk scenario hun eigen plan. Zij vinden dat deze groep niet 
bepalend moet zijn voor het algemene beleid, temeer omdat deze groep zich nu 
vaak ook al niet aan de regels houdt.
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Ook voorzieningen kunnen meer zelf bepalen

Ook voorzieningen en werkgevers willen meer zelf bepalen
• Mensen (zowel burgers als de voorzieningen zelf) vinden dat werkgevers, 

onderwijs, verenigingen, winkels, horeca, enzovoort, de vrijheid moeten krijgen om 
vaker zelf te bepalen hoe zij invulling geven aan regels en voorschriften. 

• De verschillende voorzieningen hebben volgens hen in eerdere fases van de 
pandemie al blijk gegeven om te kunnen gaan met beperkingen en op een 
verantwoorde manier open te kunnen gaan. Ook daar zien ze dat in het algemeen 
verstandige beslissingen worden genomen. 

• Ze verwachten dat de meeste voorzieningen zorg zullen hebben voor hun gasten 
en personeel en bang zullen zijn voor virusuitbraken en excessen die hun 
organisatie in een negatief daglicht zullen zetten.

• Daarbij komt dat burgers in veel gevallen zelf kunnen blijven beslissen om geen 
gebruik te maken van een voorziening die het minder nauw neemt met de 
voorschriften. Onverantwoord gedrag zou dan ten koste kunnen gaan van het 
aantal bezoekers/klanten.

• Eén en ander maakt dat voorzieningen volgens hen dan ook prima autonoom 
beslissingen kunnen nemen over maatregelen als aantal personen in een ruimte, 
openingstijden, leeftijdsgrenzen en wel of niet verplichten om te blijven zitten.

Maar ook hier bestaan twijfels
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Maar ook hier bestaan twijfels
• Toch zijn het vaker werkgevers, bestuurders of andere mensen met een 

maatschappelijk rol, die twijfels hebben over meer autonomie. Zij voorzien chaos 
en willekeur zonder strenge regulering vanuit de overheid. 

• Ook hun twijfels hebben vooral betrekking op het gedrag van anderen. Zij lijken 
minder vertrouwen te hebben in de goede intenties en het gezonde verstand van 
de gemiddelde burger. Zij worden tijdens deze crisis ook vaker dan gemiddeld 
geconfronteerd met burgers die zich onverantwoordelijk gedragen en het nu al 
minder nauw nemen met de regels.

• Ook hebben sommigen niet veel vertrouwen in andere organisaties, vooral niet 
wanneer blijkt dat niet iedereen op dezelfde manier met maatregelen omgaat. 
Daarbij verwachten ze dat ondernemers naar elkaar zullen kijken en dat 
beperkende maatregelen niet uitlegbaar en houdbaar zijn wanneer ‘de buurman’ 
hier op een andere manier mee omgaat.

• Sommige mensen maken hierbij wel een onderscheid. Ze verwachten dat non-
profit organisaties hier verstandiger mee om zullen gaan dan organisaties met een 
winstoogmerk, vooral wanneer deze afhankelijk zijn van zoveel mogelijk gasten 
(bijv. winkels, horeca, evenementen).

• Voor sommigen blijft hierdoor regulering vanuit de overheid noodzakelijk omdat zij 
verwachten dat anders de maatregelen overal al snel achterwege zullen blijven. 
Anderen vinden dat niet de overheid maar sectoren zelf afspraken moeten maken 
of maatregelen moeten verplichten.
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De burger kan zelf veel beslissen

We hebben de verschillende maatregelen besproken met de vraag (per maatregel) 
waar de beslissingsbevoegdheid zou moeten of kunnen liggen: bij de overheid, de 
burger of bij de voorzieningen waar zij gebruik van maken (werkgevers, onderwijs, 
verenigingen, winkels, horeca, enzovoort).

De burger
• Over veel maatregelen kan de burger zelf beslissen. Zo vinden de meeste burgers 

dat zelf, maar ook veel mensen met een maatschappelijke sleutelrol vinden dat. 
• Dit geldt met name voor maatregelen die met de persoonlijke levenssfeer te 

maken hebben, zoals: handenwassen, afstand houden, een mondkapje dragen en 
je wanneer nodig laten testen, in quarantaine gaan of vaccineren. Je bepaalt in 
eerste instantie immers zelf of je je houdt aan deze maatregelen of niet.

• Ook op het moment dat anderen medebepalend zijn (werkgevers, horeca, 
winkeliers, enz.) ligt er een verantwoordelijkheid bij burgers om een eigen 
inschatting te maken of zij een situatie veilig genoeg vinden. Risicogroepen zullen 
een andere inschatting maken dan gezonde mensen, zo is de redenatie. “Wanneer 
je symptomen hebt, maak je geen gebruik van voorzieningen.”, “Wanneer het 
ergens te druk is, ga je niet naar binnen.”, “Wanneer een land op rood staat, ga je 
daar niet op vakantie”. Om die reden vinden sommigen dat alle maatregelen 
geschrapt kunnen worden. Mensen moeten zelf hun gezonde verstand gebruiken.

• Anderen vinden dat de overheid en voorzieningen wel (mede)bepalend moeten 
zijn en regels moeten stellen. Zij vinden dat je beslissingen zoals afstand houden, 
wel of geen mondkapje dragen, reizen, evenementen bezoeken en thuiswerken 
niet primair bij de burger kunt laten liggen. Ze verwachten dat burgers het eigen 
belang altijd zwaarder laten wegen dan het algemeen belang.

Vooral waar het gaat om maatregelen in de persoonlijke levenssfeer 
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De maatregelen die we hebben besproken:

• Handen wassen
• Afstand houden
• Testen
• Quarantaine
• Mondkapjes

• Open / gesloten (winkels, scholen, verenigingen , horeca, enz.)
• Thuiswerken
• Reizen (woon-werk)
• Reizen (recreatie)
• Evenementen organiseren
• Evenementen bezoeken

• Aantal personen in een ruimte
• Alleen zitplaatsen
• Openingstijden
• Leeftijdsgrenzen

• Toegang met QR-code
• Vaccineren
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Voorzieningen hebben richtlijnen nodig om autonomie vorm te geven

De voorzieningen
• Veel mensen vinden dat de voorzieningen medebepalend moeten zijn op bepaalde 

gebieden. Zij bepalen immers de ‘spelregels’ voor hun eigen organisatie. Hierbij 
gaat het om maatregelen zoals: wel of geen mondkapje, wel of niet open zijn, 
afstand houden, aantal bezoekers, openingstijden en thuiswerken.

• Mensen vinden dat voorzieningen zelf ook het best in staat zijn om een vertaalslag 
te maken van algemene maatregelen naar een praktische invulling voor hun eigen 
organisatie.

• Veel mensen (zowel burgers als de voorzieningen zelf) hebben er vertrouwen in 
dat de voorzieningen in staat zijn om goede afwegingen te maken en de juiste 
beslissingen te nemen. Ze vinden bijvoorbeeld dat de meeste voorzieningen hier 
op een verantwoorde manier mee om zijn gegaan, bij de gedeeltelijke lockdowns 
die er zijn geweest.

• Vooral de vertegenwoordigers van de voorzieningen zelf vinden dat de overheid 
richtlijnen moet blijven geven. De richtlijnen bieden houvast bij het bepalen van het 
eigen beleid. Ook wordt hiermee een norm gesteld waaraan voorzieningen zelf 
kunnen voldoen of waarop ze anderen kunnen aanspreken.

De overheid
• Er zijn maar weinig maatregelen waarbij de overheid over de hele linie bepalend 

zou moeten zijn en regels moet stellen, zo vinden de meeste betrokkenen.
• Als mensen al een rol zien voor de overheid is dat vooral op het gebied van de wat 

meer ingrijpende of ingewikkelde maatregelen, zoals het wel of niet gesloten zijn, 
het dragen van mondkapjes in de publieke ruimte en buitenlandse reizen. Mensen

De overheid moet hier in blijven voorzien
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verwachten problemen wanneer een deel van de bevolking zich hier wel aan houdt 
en een ander deel niet. Bemoeienis van de overheid is dan nodig, vinden zij.

• Enkelen vinden dat de overheid bepalend moet zijn waar het gaat om zaken die 
rechtstreeks te maken hebben met de volksgezondheid, zoals vaccineren, testen, 
een quarantaineplicht en het gebruik van de QR-code. Zij vinden dit onderwerpen 
die je per definitie niet aan het individu kunt overlaten. Zij vinden nu al dat de 
overheid hier veel dwingender in zou moeten zijn.

• De meeste mensen vinden dat de overheid wel richtlijnen moet blijven geven, dit 
om verschillende redenen: 
o De overheid heeft het beste zicht op de ontwikkelingen m.b.t. het virus en 

welke maatregelen effectief en wenselijk zijn in verschillende situaties.
o Voorzieningen hebben richtlijnen nodig om zelf een praktische invulling te 

geven aan maatregelen.
o Richtlijnen vormen een referentie die nodig is om met elkaar het gesprek aan 

te gaan over maatregelen en tot consensus te komen.
o Richtlijnen vanuit de overheid helpen voorzieningen om de maatregelen uit te 

leggen aan hun achterban.
o Met richtlijnen stel je een impliciete norm waarop mensen elkaar kunnen 

aanspreken.
• Hoe vrijblijvend deze richtlijnen moeten zijn, daarover verschillen de meningen. 

Sommigen vinden dat de overheid zich moet beperken tot adviezen, anderen 
vinden dat zij de regels moet bepalen waar het gaat om bepaalde onderwerpen.

• Iedereen vindt wel dat de overheid meer de dialoog met brancheverenigingen en 
koepelorganisaties moet aangaan, bij het opstellen van richtlijnen of regels. 
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Autonomie kan leiden tot maatschappelijke dilemma’s

• Sommigen zijn bang dat wanneer de overheid het aan de maatschappij overlaat, 
dit nadelig zou kunnen zijn voor bepaalde groepen: 
o Aan de ene kant omdat de voorzieningen bepaalde groepen uitsluiten omdat 

zij een risico vormen (bijvoorbeeld jongeren of ongevaccineerden). 
o Aan de andere kant zullen mensen die zelf een risico lopen (ouderen, 

chronisch zieken) moeten besluiten om van bepaalde voorzieningen geen 
gebruik meer te maken, wanneer deze voorzieningen onvoldoende 
beschermende maatregelen nemen.

o Werkgevers zouden beslissingen kunnen nemen die haaks staan op het 
welzijn van hun medewerkers, bijvoorbeeld door een verbod op thuiswerken of 
in quarantaine gaan of het verbieden van mondkapjes of andere 
beschermende maatregelen. 

• Mensen hebben niet altijd de vrije keuze om hun eigen afwegingen te maken, 
vooral niet waar het gaat om primaire voorzieningen als opleiding, werk, 
supermarkten, enzovoort.

• Hier staat tegenover dat mensen die vóór corona al een verhoogd 
gezondheidsrisico liepen, merken dat de crisis er aan heeft bijgedragen dat er 
meer aandacht is voor hun situatie. Bepaalde zaken zoals de hygiënemaatregelen 
en het op afstand kunnen werken zijn juist in hun voordeel. 

Aandacht nodig voor bepaalde groepen
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Autonomie leidt tot een andere rol van de overheid

Rol van de overheid verandert
De rol en rolopvatting van de overheid zal moeten veranderen, volgens mensen.
• De overheid zal vooral moeten informeren en adviseren over de stand van zaken 

en welke maatregelen gewenst zijn en waarom. 
• Mensen zijn dan ook positief over het gebruik van een barometer die inzicht geeft 

in de stand van zaken en een daaraan gekoppeld pakket aan maatregelen.
• De meeste mensen vinden dat de overheid hierbij moet zorgen voor richtlijnen, 

anderen vinden dat de overheid op sommige gebieden nog steeds dwingend of 
zelfs bepalend mag zijn.

• De overheid moet bij het opstellen van regels of richtlijnen meer de dialoog 
aangaan met maatschappelijke organisaties en daarbij meer oog hebben voor 
mentale aspecten en economische belangen.

• Richtlijnen zijn vooral belangrijk omdat deze een referentie vormen voor zowel 
burgers, voorzieningen en branches of sectoren. Dit helpt bij het nemen van 
maatregelen, maar ook bij het komen tot consensus hierover. Om die reden 
moeten richtlijnen nog steeds breed gecommuniceerd worden door de overheid, 
ook onder burgers.

• Volgens sommigen moet de overheid een handhavende of corrigerende rol blijven 
houden. Wanneer organisaties of sectoren onverantwoorde keuzes maken of 
wanneer autonomie tot excessen leidt, moet zij kunnen ingrijpen.

De overheid moet blijven zorgen voor informatie en richtlijnen
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• De heftigheid van de situatie is medebepalend voor de rol die de overheid moet 
nemen. Wanneer het virus minder gevaarlijk wordt vindt men het logisch dat de 
overheid meer autonomie teruggeeft aan de burgers en voorzieningen. Wanneer 
het virus weer tot grote gezondheidsrisico’s leidt en bijvoorbeeld een lockdown 
noodzakelijk is, moet de overheid haar verantwoordelijkheid pakken en meer 
(beperkende) maatregelen kunnen blijven treffen. 

Met meer autonomie geeft de overheid vertrouwen
Het effect van meer autonomie is dat de overheid hiermee blijk geeft van meer 
vertrouwen in de burgers. Veel mensen vinden dit hard nodig. Mensen merken op dat 
een andere koers van de overheid noodzakelijk is om het draagvlak te vergroten.
De mensen stellen ook dat er eigenlijk geen weg terug is wanneer de overheid besluit 
meer autonomie bij de burger te leggen.



Verantwoording

3
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Verantwoording
In gesprek met burgers en maatschappelijke vertegenwoordigers
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Middelen
• Verschillende maatregelen en beperkingen

Aanvullende informatie
• Uitvoerend team: Dori van Rosmalen en Rinie Haverlag
• Doelgroep: 

 8x algemeen publiek. Een spreiding naar wel/geen werk, wel/niet thuis kunnen werken. Mensen 
die zich totaal niet aan de covid-maatregelen van de overheid houden zijn uitgesloten van 
deelname. Ook is er spreiding naar levensfase: jongeren 18-25 jaar en huishoudens met/zonder 
kinderen (t/m middelbare school). 

 12 x mensen met een maatschappelijke rol: dit zijn mensen die impact hebben op een grotere 
groep mensen. Ofwel: hebben ervaring om een boodschap aan een grotere groep mensen over 
te brengen in de gemeenschap (eigen leefomgeving). We zien dit als mensen die lid zijn van 
bijvoorbeeld een bestuur of raad van toezicht of werkgevers. De focus bij deze mensen ligt op 
hun rol en invloed t.a.v. anderen. 

minuten
45

Duur van de 
interviews

Veldwerk

19, 27 en 28 januari 2022

Moderators

Dori van Rosmalen
Rinie Haverlag

Methode

Online interviews via MS Teams

Werving van de deelnemers
Respondenten zijn geselecteerd door CG Research en Blauw 
Research. Beiden onderschrijven de ESOMAR/ICC richtlijnen. Alle 
deelnemers hebben een financiële vergoeding voor hun deelname 
aan de gesprekken ontvangen. 
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