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Geachte heer Aalbersberg, 

Momenteel ligt bij het OMT het loslaten van de 1,5 meter en een brede inzet van 
het coronatoegangsbewijs (CTB) voor. Op uw verzoek biedt het SCP ten behoeve 
van de gedrags- en handhavingtoets in onderstaande bullets enkele reflecties ter 
overweging. Het SCP baseert zich hierbij op onderzoeksgegevens uit de 
achterliggende coronaperiode die laten zien dat maatregelen ter beperking van 
fysieke sociale contactmomenten tussen mensen vaak negatieve gevolgen hebben 
voor het welzijn van mensen, en onderzoek dat laat zien dat de politieke weging 
van deze effecten ten opzichte van epidemiologische effecten het draagvlak voor 
beleid en het vertrouwen in de politiek beïnvloedt.1 

• Enkele sectoren, waaronder de culturele sector, de horeca en
evenementenbranche zijn hard geraakt door de crisis en bijbehorende
maatregelen. De vrijetijdsbesteding die deze gelegenheden bieden, zijn
voor veel mensen belangrijke activiteiten die bijdragen aan ontplooiing,
ontspanning, plezier en ontmoeting.

• Het loslaten van de 1,5m, placering en bezoekersnormen zullen naar
verwachting positieve gevolgen hebben voor het welzijn van burgers en
voor de sectoren die vooralsnog met beperkingen worden geconfronteerd.

• Onderzoek van de RIVM gedragsunit laat overigens zien dat afstand
houden van anderen in de praktijk niet altijd kan worden gerealiseerd.
Zes op de tien deelnemers van het onderzoek zegt dat het lukt om
voldoende afstand te houden, vier op de tien lukt dat dus niet.

1 Belangrijkste bronnen:  
SCP Dossier maatschappelijke effecten corona  ;  
Adviesbrieven SCP Maatschappelijke effecten corona ;  
Burgerperspectieven 2021 | Kwartaal 2   
Landelijk Dashboard Sociale Impact Corona - Nederland (waarstaatjegemeente.nl); 
Naleven gedragsregels | RIVM; 
Welbevinden en leefstijl | RIVM 
Communicatie en vertrouwen | RIVM

https://www.scp.nl/onderwerpen/corona/dossier-maatschappelijke-effecten-corona
https://www.scp.nl/onderwerpen/corona/documenten/publicaties/2021/04/09/adviesbrieven-maatschappelijke-effecten-corona
https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2021/06/30/burgerperspectieven-2021---kwartaal-2/Burgerperspectieven+2021_02_WEB.pdf
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/landelijk-dashboard-sociale-impact-corona
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/naleven-gedragsregels
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/welbevinden-en-leefstijl
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/communicatie-en-vertrouwen
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• Er is daarentegen ook een groep mensen met een kwetsbare gezondheid
voor wie vaccinatie niet mogelijk is of onvoldoende beschermend werkt en
die soms tot zelfisolatie overgaan. Voor hen kan het loslaten van de 1,5m
als toenemend gezondheidsrisico worden gezien en zelfisolatie toenemen
waardoor zij verder verwijderd raken van deelname aan de samenleving.
We adviseren rekening te houden met deze groep mensen.

• Er is overlap in kenmerken van de groepen die kwetsbaar zijn gebleken
voor sociaal economische gevolgen van de crisis en de groepen met een
lage bereidheid voor vaccinatie en die dus een negatieve test nodig
hebben voor een coronatoegangsbewijs. Mogelijk risico is dat deze groep
zich (verder) benadeeld gaat voelen, dat onvrede toeneemt en de
tegenstelling tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden wordt
verscherpt.

• Het is te verwachten dat de mensen die het hardst zijn geraakt door de
crisis in de afgelopen anderhalve jaar, hiervan in het najaar nog niet of
onvoldoende zijn hersteld. Verdere negatieve gevolgen en ervaringen
komen daar dus bovenop en kunnen ook invloed hebben op het draagvlak
voor beleid vanuit deze groep.

• Heldere en transparante communicatie en toegankelijke
informatievoorziening is belangrijk voor draagvlak in de samenleving,
vertrouwen in instituties en het bereiken van zowel kwetsbare groepen als
de mensen die niet gevaccineerd zijn. Het loslaten van de 1,5m
afstandsregel en tegelijkertijd een dringende oproep tot vaccinatie
vanwege de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid en de beschikbare
zorg kan tegenstrijdig aanvoelen. In de communicatie zal voldoende
aandacht moeten worden besteed aan de betekenis van de gedeelde (en
eigen) verantwoordelijkheid van mensen voor hun gezondheid en die van
anderen. Zonder dat is het loslaten van de 1,5m lastig uitlegbaar.

• Deze meer fundamentele boodschap over het communiceren over de
gedeelde verantwoordelijkheid van de hele samenleving wordt ons inziens
ook bevestigd door onderzoek van de RIVM gedragsunit, waarin naar
voren komt dat het voor ongeveer de helft van de mensen onlogisch of
moeilijk te begrijpen valt waarom sommige gedragsregels in de ene
situatie wel gelden en in de andere niet. Ook het vertrouwen in de
Nederlandse aanpak is sterk gedaald. Het is belangrijk zicht te houden
op draagvlak in de samenleving voor verschillende (mogelijke)
maatregelen, en de sociale impact van de crisis op dat draagvlak.

• Uit onderzoek van het SCP blijkt dat het coronabeleid niet de enige
verklarende factor is voor afnemend vertrouwen in de politiek en
draagvlak voor beleid. Al voor de zomer constateerden wij dat ook de
nasleep van de Toeslagenaffaire, discussies over de Nederlandse
bestuurscultuur na de verkiezing van de nieuwe Tweede Kamer en
opvattingen over het trage formatieproces daarvoor zwaarwegende
verklaringen zijn. De uitlegbaarheid van besluitvorming, en in dit geval
het continueren dan wel loslaten van de 1,5 meter en de inzet van
coronatoegangsbewijzen, is van groot belang voor zowel het draagvlak
voor beleid als het politieke vertrouwen in de samenleving.
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We zijn uiteraard bereid tot een nadere toelichting op onze reflecties. 

Met vriendelijke groet, 

Prof. dr. Kim Putters 
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau 


