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Managementsamenvatting
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De context
We zullen waarschijnlijk moeten leren leven met het 
coronavirus. Na bijna twee jaar 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 communicatiestrategie voor de 
toekomst.

De hoofdvraag
• Hoe willen burgers in het algemeen en mensen 

met een maatschappelijke rol in het bijzonder, in de 
toekomst worden geïnformeerd over Covid?

• Wat betekent dit voor de communicatie in 
verschillende scenario’s van ontwikkeling van het 
virus?

De uitdaging
Hoe bewegen we van ‘het virus onder controle krijgen’ 
naar een aanpak die zich ook richt op ‘leven met het 
virus’: wat betekent dat voor de 
publiekscommunicatie? 
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Conclusies
• De overheid is de belangrijkste bron van feitelijke informatie. Mensen zijn over het algemeen 

tevreden over de duidelijkheid en vindbaarheid van deze informatie. Steeds minder tevreden zijn 
mensen over de meer inhoudelijke boodschap die gedeeld wordt (herziening van standpunten) en de 
aard van de maatregelen. Desondanks zien mensen nog steeds een belangrijke rol weggelegd voor 
de overheid waar het gaat om de communicatie over het virus.

• Mensen vinden het over het algemeen goed dat de overheid rekening houdt met de mogelijkheid dat 
we nog lange tijd te maken zullen hebben de Covid-pandemie. Toekomstscenario’s worden daarom 
positief ontvangen omdat ze bijdragen aan duidelijkheid en voorspelbaarheid. Voorwaarde is wel dat 
de overheid hier consequent mee omgaat en niet tussentijds de spelregels verandert.
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Overheidscommunicatie blijft belangrijk ondanks 
afnemende interesse

• Mensen maken gebruik van verschillende bronnen en media waar het gaat om de 
communicatie over corona. Ze maken een onderscheid tussen feitelijke en subjectieve 
informatie. De overheid is de belangrijkste bron van feitelijke informatie. De feitelijkheid 
heeft daarbij vooral betrekking op de stand van zaken omtrent het virus en de aard van 
de maatregelen die de overheid afkondigt. Mensen zijn in het algemeen tevreden over 
de duidelijkheid en vindbaarheid van deze informatie. Praatprogramma’s, meldingen op 
sociale media en verschillende experts (niet vanuit de overheid) worden als subjectieve 
informatie gezien. Eerder gebaseerd op meningen dan op feiten, en minder accuraat. 

• Steeds minder tevreden zijn mensen over de meer inhoudelijke boodschap (herziening 
van standpunten) die gedeeld wordt en de aard van de maatregelen. Dit wordt vooral 
veroorzaakt doordat de overheid volgens hen tegenstrijdige informatie verspreidt en 
geen consistent beleid voert. Ze zijn daarbij niet in staat om te zien en accepteren dat 
het beleid en de boodschap kunnen wijzigen als gevolg van veranderende 
omstandigheden en voortschrijdend inzicht. Ze hebben het gevoel dat de overheid de 
grip verliest en dat maatregelen gebaseerd zijn op willekeur. Ze missen een duidelijke 
basis voor argumentatie en besluitvorming. De overheid wordt daardoor onbetrouwbaar 
en ongeloofwaardig, in hun ogen.

• Het gebrek aan vertrouwen en duidelijkheid leidt tot desinteresse en gelatenheid waarbij 
mensen steeds minder geneigd zijn de ontwikkelingen te volgen. Ze kijken o.a. steeds 
minder vaak naar persconferenties. Het gebrek aan vertrouwen en de desinteresse 
maakt het ook voor mensen met een maatschappelijke functie moeilijker om 
maatregelen te treffen en deze te communiceren. Omdat zij vaker in discussie raken 
met burgers over de maatregelen, zeker als burgers het oneens zijn met maatregelen. 

Scenario’s kunnen bijdragen aan duidelijkheid, 
mits het beleid hieromtrent consequent is

• 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 Covid-pandemie. Ze 
schatten ook (rationeel) in dat de kans hierop groot is, maar ze kunnen dit gevoelsmatig 
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. Daarmee zijn ze gevoelsmatig nog niet echt klaar 
voor de negatievere scenario’s.

• De denken in scenario’s wordt positief ontvangen. Ze dragen bij aan duidelijkheid en 
voorspelbaarheid. Mensen hebben nu veel behoefte aan weten waar ze aan toe zijn. 

• Er is ook twijfel over het werken met scenario’s. Ze vragen zich af waarom de overheid 
nu wel in staat zou zijn om voorspellingen te doen en consequent te reageren op 
ontwikkelingen. Ze vinden dit ongeloofwaardig en adviseren daarom juist minder stellig 
te zijn over aanpak en maatregelen, dit om te voorkomen dat het vertrouwen nog verder 
afneemt.

• Desondanks zien mensen nog steeds een belangrijke rol weggelegd voor de overheid 
waar het gaat om de communicatie over het virus. De overheid is hierin bepalend en 
leidend. Een centrale boodschap is noodzakelijk zodat iedereen uitgaat van dezelfde 
regels en uitgangspunten. Dit bepaalt het referentiekader. Mensen met een 
maatschappelijke functie in het bijzonder hebben dit referentiekader nodig om eigen 
maatregelen in de uitvoering te onderbouwen richting de achterban.

• Dit betekent dat mensen nog steeds behoefte hebben aan een actieve en betrokken 
overheid, inclusief persconferenties en een duidelijke uitleg op de verschillende 
overheidssites.
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Waardering van de individuele scenario’s 
• Scenario A is het meest hoopvolle scenario. Mensen typeren dit als ‘weer terug naar 

normaal’. Bij het zien van dit scenario refereren veel mensen aan de manier waarop 
wordt omgegaan met de griepepidemieën. Zij vinden dat de overheid dezelfde strategie 
kan gaan toepassen waar het gaat om het coronavirus. Anderen adviseren een 
algemene herbezinning op de manier waarop wordt omgegaan met mogelijke 
epidemieën. Zij pleiten voor nieuwe maatschappelijke waarde en normen en de  
communicatie hieromtrent, waar het gaat om onderwerpen als hygiëne en vaccineren. 

• Scenario B is een realistisch scenario. Mensen zijn erg geholpen met een barometer. 
Het vormt een gezamenlijk referentiekader voor beleid en maatregelen. Zij kunnen 
hierdoor beter inschatten welke maatregelen ze kunnen verwachten en komen minder 
voor verrassingen te staan. Voorwaarde is dat de overheid niet tussentijds de spelregels 
verandert met betrekking tot de indicatoren die zij gebruikt en de hieraan gekoppelde 
maatregelen. Wanneer de overheid dit doet is de geloofwaardigheid in één klap 
verdwenen. Een andere voorwaarde is dat de barometer frequent en actief moet 
worden gecommuniceerd wat bijdraagt aan het belang van- en de consensus over de 
maatregelen. 

• Scenario C is een realistisch scenario. Mensen begrijpen dat de overheid minder wil 
gaan communiceren. Maar de meesten vinden dat de overheid de plicht heeft om haar 
beleid te delen waar het gaat om ingrijpende maatregelen, zoals een lockdown. De 
persconferenties blijven in dat geval nodig.

De scenario's zijn als volgt voorgelegd

• Scenario a: het virus wordt minder gevaarlijk
Na de omikronvariant kunnen de meeste maatregelen worden gestopt. Door jaarlijkse 
vaccinaties en nieuwe medicijnen zijn lockdowns niet meer nodig. De overheid gaat veel 
minder communiceren over corona. De persconferenties stoppen. Mensen worden alleen 
opgeroepen om hun jaarlijkse vaccinatie te halen. Af en toe worden de basisregels weer 
even herhaald en in het najaar is er aandacht voor de dan geldende extra basisregels op 
TV, radio, online via social media en in kranten. 

• Scenario B: leven met nieuwe golven van het virus
Het virus blijft onder ons. In de zomer heeft dat nauwelijks impact op ons leven. In het 
najaar en in de winter wel. Dan zijn er beperkingen. We kunnen ons daarop voorbereiden.  
De coronacommunicatie verandert. De overheid maakt een barometer. Als er veel mensen 
besmet zijn dan zie je dat op de barometer en dan gelden een week later vaste 
beperkingen, zodat op tijd kan worden omgeschakeld. Persconferenties zijn er alleen als er 
een lockdown is. De barometer komt iedere week in het nieuws. De invulling van de 
beperkingen wordt lokaal gecommuniceerd door gemeenten en ondernemers zelf, 
bijvoorbeeld in huis aan huis bladen. 

• Scenario C: het virus zal ons blijven verrassen
De omikronvariant heeft ons geleerd dat het virus ons blijft verrassen. Nieuwe varianten 
met grote impact kunnen opduiken. We kunnen ons voorbereiden op nieuwe varianten. We 
kunnen alleen niet voorspellen wanneer zo’n variant opduikt. De coronacommunicatie 
verandert. Persconferenties zijn er alleen bij een nieuwe variant en een lockdown. Er wordt 
landelijk gecommuniceerd als je een boosterprik kunt halen. Hygiëne regels die gelden in 
de zomer en in de winter worden regelmatig gecommuniceerd op TV, radio, online via 
social media en in kranten. 
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Overheidscommunicatie rondom het coronavirus
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Corona-communicatie gedurende de crisis

Mensen maken gebruik van verschillende bronnen en media waar het gaat om de 
communicatie over corona:
• De overheid: de persconferenties en de sites van de Rijksoverheid en het RIVM
• Tv en radio: actualiteitenprogramma’s en talkshows
• Kranten en tijdschriften
• Online: nieuwssites (en apps) en social media 

Welke bronnen gebruikt worden en de rol die zij hebben, hangt af van doel en 
doelgroep:
• Persconferenties en de sites van de overheid worden vooral gebruikt om zich op 

de hoogte te stellen van concrete en feitelijke informatie over de stand van zaken 
rondom corona en de maatregelen die daar mee samen hangen.

• De meeste mensen begrijpen dat de informatie in andere media (niet overheid) 
soms subjectief of niet accuraat kan zijn. Voor sommigen mensen is dit een reden 
om zich hiervan af te sluiten. Zij vinden het lastig om te gaan met verschillende 
meningen en tegenstrijdige berichtgeving.

• Mensen met een maatschappelijke rol maken vooral gebruik van informatie direct 
van de overheid. Dit om zichzelf, maar ook anderen te informeren. De informatie 
waarop zij hun beleid en maatregelen baseren, moet daarom actueel en accuraat 
zijn om interpretaties en discussies te voorkomen.

• Jongeren maken in het algemeen vaker gebruik van social media en minder vaak 
van de ‘traditionele’ media. Maar ook zij gebruiken bronnen van de overheid als ze 
zekerheid zoeken over bepaalde maatregelen.

Het informatiezoekgedrag en de informatiebehoefte is veranderd over de tijd
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Het informatiezoekgedrag en de informatiebehoefte is veranderd over de tijd:
• In het begin van de pandemie was alles nieuw en hadden mensen informatie nodig 

over de aard en de gevolgen van corona en de maatregelen. Tevens hielp het hen 
hun standpunten te bepalen en conclusies te trekken.

• Gaandeweg zijn veel van hen de berichtgeving of bepaalde bronnen gaan mijden:
o Sommige van hen hebben alleen belangstelling voor feitelijke informatie vanuit 

de overheid en sluiten zich af voor andere bronnen.
o Anderen hebben meer behoefte aan duiding, argumentatie en uitleg.

• Ook het vertrouwen in de overheid en daarmee in de informatievoorziening is in de 
loop van de crisis sterk afgenomen.

• Waar mensen in het begin van de crisis actief naar informatie zochten en de 
actualiteit volgden, lijkt er nu steeds meer sprake van gelatenheid en desinteresse. 
Ze zeggen “klaar te zijn met corona” en alle berichtgeving daaromtrent. “Wanneer 
iets op mij van toepassing is, dan hoor ik het vanzelf wel.” 

• Mensen met een maatschappelijke rol blijven zich in het algemeen wel actief 
informeren. Zij vinden dit onderdeel van hun taak. Beslissingen die genomen 
worden binnen hun organisatie of activiteiten willen ze duidelijk en accuraat 
communiceren en (waar nodig) kunnen uitleggen en beargumenteren.
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Steeds meer onvrede over de boodschap en de onderbouwing

In het algemeen zijn mensen niet tevreden over de communicatie vanuit de overheid 
gedurende de crisis. Ze waarderen dit gemiddeld met een vijf of een mager zesje. 

Ze zijn in het algemeen wel tevreden over de duidelijkheid van de feitelijke informatie 
vanuit de overheid (stand van zaken corona, aard van de maatregelen). Deze is goed 
bruikbaar om zelf conclusies te trekken of anderen te informeren. De informatie is in 
het algemeen begrijpelijk, al krijgen sommige maatschappelijk vertegenwoordigers 
nog wel vragen over moeilijke woorden en termen die gebruikt worden tijdens de 
persconferenties.

De onvrede die men voelt heeft vooral betrekking op de inhoud van de informatie en 
de boodschap die gedeeld wordt. Mensen zijn vanzelfsprekend niet blij met 
beperkende maatregelen maar in het algemeen is hier nog steeds een zekere mate 
van begrip voor. Dit begrip neemt echter wel af. 
• Steeds meer mensen hebben het gevoel dat de overheid de grip verliest en dat 

maatregelen hierdoor niet consequent zijn en gebaseerd zijn op willekeur. Ze 
missen een duidelijke basis voor argumentatie en besluitvorming.

• Dit beeld is vooral veroorzaakt doordat de overheid volgens hen tegenstrijdige 
informatie verspreidt. De overheid heeft gaandeweg een aantal malen standpunten 
moeten herzien. Voorbeelden die zij geven zijn o.a. het gebruik van mondkapjes, 
de noodzaak van ventilatie, het aantal nodige vaccinaties, de suggestie wekken 
dat de crisis voorbij is en uitgaan van steeds andere indicatoren (aantal 
besmettingen, belasting zorg, IC-capaciteit). Ze vinden de communicatie hierdoor 
onbetrouwbaar en ongeloofwaardig. 

Wel tevreden over informatievoorziening met betrekking tot stand van zaken corona en de aard van de maatregelen
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• Wat tevens afbreuk doet aan de geloofwaardigheid is dat in andere landen andere 
conclusies worden getrokken en andere maatregelen gelden. Mensen vinden dit 
moeilijk te begrijpen.

• Veel mensen zijn daarbij niet in staat om te zien en accepteren dat het beleid en 
de boodschap kunnen wijzigen als gevolg van veranderende omstandigheden en 
voortschrijdend inzicht. 

• Door het grote aantal verschillende bronnen (regering, Tweede kamer, RIVM, 
OMT, zorgprofessionals, experts, enz.) is het ook niet voor iedereen duidelijk of en 
wanneer mensen in de media wel of niet formele standpunten vertolken. 

Het gebrek aan vertrouwen maakt het ook voor mensen met een maatschappelijke 
functie moeilijker is om maatregelen te treffen en deze te communiceren. 
• Het verminderde draagvlak mondt steeds vaker uit in onvrede, discussies en 

conflicten. 
• Daarbij vinden ze het soms moeilijk om maatregelen te nemen die ze niet 

begrijpen of waar ze zelf niet achter staan. 
• Het gevoel van gezamenlijkheid en saamhorigheid uit de beginperiode is daarmee  

grotendeels verdwenen.
• Desondanks weten ze in het algemeen hun persoonlijke mening te scheiden van 

wat ze formeel geacht worden te doen vanuit hun maatschappelijke rol. 
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Scenario’s kunnen bijdragen aan voorspelbaarheid maatregelen

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 Covid-pandemie. 
• Desgevraagd schatten ook zij (rationeel) in dat de kans hierop groot is. 
• Desondanks kunnen ze dit gevoelsmatig 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. 

• Voor veel mensen was het dan ook moeilijk om mee te gaan in de negatievere 
scenario’s B en C.

De verschillende situaties die in de scenario’s worden geschetst zijn voor iedereen wel 
herkenbaar. 
• Ze herkennen de verschillende stadia die er zijn geweest in de huidige pandemie. 
• Ze begrijpen ook dat verschillende situaties om een andere benadering vragen.

De scenario’s worden positief ontvangen omdat ze bijdragen aan duidelijkheid en 
voorspelbaarheid. 
• De scenario’s impliceren een consequente reactie en aanpak vanuit de overheid.
• Mensen hebben er erg veel behoefte aan te weten waar ze aan toe zijn. Ze vinden 

het lastig om met een steeds veranderend beleid en met steeds wijzigende 
maatregelen om te gaan.

Twijfel over stelligheid
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Bij sommigen is er ook twijfel over het werken met scenario’s. 
• Ze vragen zich af waarom de overheid nu wel in staat zou zijn om voorspellingen 

te doen en consequent te reageren op ontwikkelingen. Ze vinden dit niet 
geloofwaardig. Ze vergelijken de scenario’s soms met de routekaart die in het 
verleden ingezet is, maar niet consequent gehandhaafd is. 

• Zij constateren tevens dat de overheid niet altijd adequaat heeft geanticipeerd op 
veranderingen en zich regelmatig heeft laten verrassen. Zoals te laat ingrijpen bij 
een opleving. Ze stellen dat daar nu juist de onvrede vandaan komt over het 
huidige beleid. 

• Ze adviseren daarom juist minder stellig te zijn over de aanpak en de maatregelen. 
De overheid moet voorkomen toezeggingen te doen die niet waargemaakt kunnen 
worden om te voorkomen dat haar geloofwaardigheid en het vertrouwen nog 
verder afneemt.
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Scenario’s zijn herkenbaar

Mensen herkennen de verschillende situaties die in de scenario’s naar voren komen. 
Die hebben ze allemaal ervaren de afgelopen twee jaar. Ze zien niet altijd goed hoe 
deze scenario's zich tot elkaar verhouden. Men zoekt naar een verband of een 
logische overgang tussen de scenario’s. Vragen zijn o.a.:
• Gaat de overheid uit van één toekomstig scenario of kunnen deze naast elkaar 

bestaan? 
• Kunnen we van het ene scenario in het andere terechtkomen? 
• Wat is dan het verschil met de huidige benadering?

Ze vinden het moeilijk uit te gaan van één mogelijk scenario, omdat de historie heeft 
uitgewezen dat het virus niet te voorspellen is. Ze vinden het wel logisch dat elk 
scenario om een andere aanpak en rol van de overheid vraagt. 
• Scenario B lijkt om die reden het meest realistisch, omdat deze zowel uitgaat van 

de mogelijkheid van een situatie met weinig impact als de mogelijkheid van een 
rampscenario met een nieuwe lockdown.

• Scenario A is het meest wenselijk, maar mensen refereren hierbij aan de situatie 
na de afgelopen zomers waarbij het virus toch steeds de kop op stak.

• Scenario C is ook realistisch gezien de ervaringen van de afgelopen twee jaar. 

Moeilijk om uit te gaan van één scenario

13
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Scenario A lijkt op een griepvariant

Scenario A
• Scenario A is het meest hoopvolle scenario. Mensen typeren dit als ‘weer terug 

naar normaal’. Ze leven op bij het zien van dit scenario.
• Sommigen vinden dat er inmiddels al sprake is van dit scenario en dat de overheid 

hiernaar zou moeten handelen. 
• Bij het zien van dit scenario refereren veel mensen aan de manier waarop wordt 

omgegaan met de griepepidemieën. Ze vinden dat de overheid dezelfde strategie 
kan gaan toepassen waar het gaat om het coronavirus.

• Sommigen van hen vinden dat hygiënemaatregelen dan niet langer nodig zijn en 
dat alleen risicogroepen zich nog (vrijwillig) kunnen laten vaccineren.

• Anderen vinden juist dat de overheid op het gebied van griepepidemieën te laks is. 
Zij adviseren een algemene herbezinning op de manier waarop wij en de overheid  
omgaan met mogelijke epidemieën. Zij pleiten voor nieuwe maatschappelijke 
waarde en normen waar het gaat om hygiëne en vaccineren. 

Communicatie scenario A
Een deel van de mensen verwacht en accepteert dat de rol van de overheid m.b.t. de 
pandemie klein wordt of geheel verdwijnt. Minder confrontatie met de status van het 
virus verlaagt ook het continue stressgevoel en de onrust van een mogelijk nieuwe 
opleving van het virus. 
Een ander deel is voorzichtiger en vindt dat de overheid nadrukkelijk ‘vinger aan de 
pols moet houden’ en hen op periodieke basis moet blijven informeren over de 
ontwikkelingen m.b.t. dit en eventuele toekomstige virussen. Ook vinden ze het fijn als 
de huidige status altijd op de website van de Rijksoverheid terug te vinden is. Zij zijn 
erg bang opnieuw verrast te worden.

Een kleinere rol van de overheid wordt geaccepteerd

14
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Scenario B meest realistisch

Scenario B
• Mensen vinden dit een realistisch scenario. Ze hebben inmiddels ervaren dat het 

verloop van de pandemie grillig is en dat er verschillende momenten zijn geweest 
dat het virus onder controle leek en toch weer de kop opstak. Ze zien hier ook de 
seizoensinvloeden in terug.

• De meesten van hen vinden het dan ook logisch en noodzakelijk dat de overheid 
dit blijft monitoren en hierop waar nodig anticipeert met maatregelen. Anderen 
denken dat dit achterhaald is gezien de vaccinatiegraad en het aantal mensen dat 
inmiddels weerstand heeft opgebouwd.

Logisch en noodzakelijk dat de overheid blijft monitoren en hierop waar nodig anticipeert met maatregelen
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Barometer vormt referentie

Barometer
• Veel mensen vinden het een goed idee de stand van zaken inzichtelijk te maken 

via een barometer. Dit geeft op een simpele en eenduidige manier inzicht in waar 
we staan met het virus. 

• Er is wel discussie over welke indicatoren hiervoor te gebruiken. Mensen merken 
op dat dit tot nu toe steeds verschuift (aantal infecties, ziekenhuisopnames, IC-
opnames, maatschappelijke inzetbaarheid van personeel). Sommigen hebben 
hierbij het gevoel dat de overheid de indicatoren aanpast ten behoeve van het doel 
dat zij hebben, i.p.v. andersom.

• Ook vinden zij het goed om maatregelen en beperkingen te koppelen aan een 
barometer. Dit schept duidelijkheid. Door de barometer te volgen kunnen mensen 
zelf voorspellen wat de ontwikkelingen zullen zijn en hierop anticiperen.

• Zij geven aan dat hierbij niet alleen de focus moet liggen op wat er op sommigen 
momenten niet meer kan, maar ook op wat er wel weer kan.

• Vooral mensen met een maatschappelijke rol zijn erg geholpen met een 
barometer. Zij kunnen hierdoor beter inschatten welke maatregelen ze kunnen 
verwachten en hier rekening mee houden bij het plannen van activiteiten op de 
korte en middellange termijn. Zij komen dan minder voor verrassingen te staan.

• Een barometer helpt hen ook om geldende maatregelen goed te communiceren. 
Ze zien het als een centraal referentiepunt wat hen helpt om meningsverschillen 
en verschillen in interpretaties te voorkomen. In dat licht is het ook van belang dat 
de overheid de boodschapper is en niet de organisatie zelf.

Barometer kan duidelijkheid scheppen, voorwaarde is wel dat de spelregels niet veranderen

16

• Bij de introductie van de barometer is het belangrijk duidelijk te maken dat de 
overheid de afzender is en de invulling bepaalt. Dit vergroot de objectiviteit en 
geloofwaardigheid van het instrument. 

• Een belangrijke voorwaarde voor de barometer, is dat overheid niet tussentijds de 
spelregels verandert met betrekking tot de indicatoren die zij gebruikt en de 
hieraan gekoppelde maatregelen. Wanneer de overheid dit doet is de 
geloofwaardigheid in één klap verdwenen. Ze refereren hierbij aan de routekaarten 
die de overheid al eerder introduceerde en vervolgens besloot maatregelen af te 
kondigen die niet conform deze opzet waren.

• Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom sommigen dit plan afwijzen. Zij zien 
niet in hoe de overheid zich hieraan kan houden gezien de onvoorspelbaarheid 
van het virus. Zij vinden dat de overheid moet voorkomen valse en onrealistische 
verwachtingen te scheppen.

• Sommigen betwijfelen ook of een barometer kan werken wanneer de situatie sterk 
fluctueert. Zij zeggen dat het moeilijk is te anticiperen op dagelijks veranderende 
cijfers.

• Verschillende mensen missen de rol die de QR-code in de toekomst gaat spelen in 
dit scenario (en de andere scenario’s).
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Centrale rol voor de overheid, ook bij een barometer

Communicatie scenario B
Over de communicatie vanuit de overheid in dit scenario verschillen de meningen. 
• Sommigen vinden dat de barometer frequent en actief gecommuniceerd moet 

worden door de overheid, zodat de bevolking goed op de hoogte blijft en ook om 
een gevoel van urgentie en noodzaak in stand te houden. Ook op momenten dat 
het virus minder gevaarlijk is (scenario A). 

• Dit maakt volgens hen dat persconferenties nog steeds noodzakelijk zijn bij 
belangrijke wijzigingen en dat de barometer ook actief gedeeld gaat worden in 
nieuwsuitzendingen. 

• Vooral maatschappelijke vertegenwoordigers zijn hiermee geholpen. Voor hen is 
het van belang dat iedereen over de juiste informatie beschikt, waaraan zij kunnen 
refereren wanneer zij zelf maatregelen treffen en hierover communiceren. Hun 
ervaring is ook dat er minder discussie ontstaat wanneer maatregelen verplicht 
worden door de overheid dan wanneer zij deze zelf bedenken. 

• Iedereen, maar zeker de maatschappelijke vertegenwoordigers, zijn ook gebaat bij 
regelmaat en continuïteit in de communicatie. Het liefst ontvangen ze een update 
aan het begin van (elke/de) week zodat zij dit op tijd kunnen betrekken in hun 
beleid en communicatie. Het is ook wenselijk dat er meerdere dagen tussen een 
aankondiging van een maatregel zit en het ingangsmoment ervan. Zeker wanneer 
er meerdere schakels zitten tussen de overheid en de maatschappelijke 
vertegenwoordigers, zoals gemeentes en (sport)bonden. 

Maar een barometer kan bijdragen aan eigen verantwoordelijkheid
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• Anderen vinden juist dat het meer de eigen verantwoordelijkheid moet gaan 
worden om hier kennis van te nemen en hier naar te handelen. Zij zeggen dat zij 
prima de informatie zelf online kunnen vinden. Zij vinden dat de overheid de 
communicatie moet gaan beperken om op die manier terug te gaan naar een wat 
meer genormaliseerde situatie. Mensen willen niet continu geconfronteerd blijven 
met de crisis, volgens hen. 

• Persconferenties zijn dan alleen nog noodzakelijk bij ingrijpende maatregelen 
zoals een lockdown.

Niemand is voorstander van communicatie op een lokaal niveau. 
• Men begrijpt niet helemaal wat dit inhoudt en praktisch betekent. 
• Er is geen aanleiding voor. Landelijke communicatie volstaat, is duidelijk en 

eenduidig.
• Hoe meer niveaus, hoe meer ‘ruis er op de lijn’ komt, zo is de verwachting.
• Communiceren op lokaal niveau suggereert dat maatregelen per regio kunnen 

verschillen. Men is er geen voorstander van om te voorkomen dat mensen 
maatregelen ontlopen door in andere regio’s te gaan shoppen, sporten, enz.

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties maken een duidelijk 
onderscheid tussen maatregelen vanuit de overheid en de inpassing van deze 
maatregelen in hun praktijk. De discussies die er zijn gaan vaak niet over de 
hoofdlijnen (open of dicht) maar meer over de details (hoeveelheid personen, 
tijdstippen, leeftijden, enz.). Ze stellen daarbij dat hoe concreter de overheid hierover 
is in haar communicatie, hoe minder weerstand zij ontmoeten en discussies zij hoeven 
voeren. 
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Scenario C
• Mensen vinden ook dit een realistisch scenario maar ook een scenario dat hen 

droevig stemt. Gevoelsmatig is dit voor hen terug naar af, een situatie waar ze 
maar moeilijk mee om kunnen gaan. 

• Dit scenario gaat uit van een lockdown, iets wat in scenario B ook tot de 
mogelijkheden behoort. Doordat het daar in de context staat van meerdere 
mogelijke ontwikkelingen lijken ze dit in dat scenario gemakkelijker te accepteren.

• In dit scenario wordt ingegaan op de mogelijkheid dat een boosterprik noodzakelijk 
kan zijn. Mensen reageren hier negatief op. Volgens hen staat dit haaks op de 
‘belofte’ van de regering dat de bevolking met twee prikken beschermd zou zijn. 
Opmerkelijk hierbij is dat mensen veel minder negatief lijken te reageren wanneer 
er gecommuniceerd wordt dat reguliere herhalingsprikken nodig zullen zijn, zoals 
in scenario A.

Communicatie scenario C
• Ook ten aanzien van dit scenario begrijpen mensen dat de overheid minder wil 

gaan communiceren. Maar de meesten vinden dat de overheid de plicht heeft om 
haar beleid te delen waar het gaat om ingrijpende maatregelen, zoals een 
lockdown.

Minder ingrijpende maatregelen hoeven niet continu te worden gecommuniceerd
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12 en 13 januari 2022

Veldwerkperiode

METHODE
KWALITATIEF

• 3 focusgroepen met burgers
• 8 interviews met maatschappelijke 

vertegenwoordigers

Duur focusgroepen

minuten
90

minuten

45

Duur interviews

Doelgroep focusgroepen: Algemeen Nederlands Publiek
Over de groepen heen 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. 

o 1x groep jongeren 16-25 jaar, 
o 1x groep gezinnen met jonge kinderen t/m middelbare school, 
o 1x groep mensen zonder kinderen 18-70 jaar. 

Doelgroep: interviews: 8 Sleutelpersonen
Allen hebben een maatschappelijke rol en impact op een grotere 
groep mensen. Ofwel: ervaring om een boodschap aan een grotere 
groep mensen over te brengen in de gemeenschap (eigen 
leefomgeving). We zien dit als mensen die veelal lid zijn van 
bijvoorbeeld een bestuur of raad van toezicht. De focus bij deze 
mensen ligt op hun rol en invloed t.a.v. burgers. O.a. mensen uit de 
zorg, onderwijs, horeca, VVE en buurthuizen. 

De gesprekken zijn online via MS Teams gevoerd. De 
opdrachtgever heeft anoniem mee kunnen kijken.


	Publiekscommunicatie over Covid in de toekomst
	Inhoudsopgave
	Managementsamenvatting
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Overheidscommunicatie rondom het coronavirus
	Corona-communicatie gedurende de crisis
	Steeds meer onvrede over de boodschap en de onderbouwing
	De scenario’s
	Scenario’s kunnen bijdragen aan voorspelbaarheid maatregelen
	Scenario’s zijn herkenbaar
	Scenario A lijkt op een griepvariant
	Scenario B meest realistisch
	Barometer vormt referentie
	Centrale rol voor de overheid, ook bij een barometer
	De overheid heeft de plicht ingrijpende maatregelen uit te leggen
	Verantwoording
	Verantwoording

