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Leesvervangende samenvatting 

 

Dit rapport bevat een verslag van een onderzoek naar de doeltreffendheid en toekomstbesten-

digheid van de manier waarop de Nederlandse overheid over risico’s communiceert. In deze 

context houdt doeltreffendheid in dat de communicatiedoelen bereikt worden, dat de commu-

nicatie aansluit bij de informatiebehoefte van de burger, dat de beoogde doelen consistent zijn 

met relevant beleid, en dat zij op een adequate en efficiënte manier worden bereikt. Het 

onderzoek richt zich dus zowel op de reacties van burgers op de communicatie als op de pro-

cessen bij de overheid.  

 

Beleidscontext en theoretische invalshoek 

Wat betreft de reacties bij burgers, zijn aan de doeltreffendheid van de risicocommunicatie 

twee aspecten te onderkennen: de effectiviteit van de risicocommunicatie en de mate waarin 

de risicocommunicatie aan de informatiebehoefte van burgers voldoet (National Research 

Council, 1989; Leiss, 2014).  Indicatoren voor de effectiviteit van risicocommunicatie zijn de 

kennis van de burger over de risico’s in de omgeving, de kennis van de burger over de maat-

regelen die de overheid neemt om de risico’s te reduceren, en de kennis van de burger over de 

maatregelen die hijzelf kan nemen om risico’s te reduceren en het ondernemen van actie naar 

aanleiding van verkregen informatie om dit te bereiken. Indicatoren voor de mate waarin de 

risicocommunicatie aansluit op de informatiebehoefte van burgers, zijn de mate waarin de 

beschikbare informatie in de informatiebehoefte van de burger voorziet, de mening van de 

burger over de overheid als verschaffer van informatie, de appreciatie van de burger van de 

inhoud van de verstrekte informatie, de appreciatie van de burger van de kanalen waarop die 

informatie beschikbaar is en de appreciatie van de burger van de communicatiestrategie die de 

overheid gebruikt om de informatie over te dragen. 

 Wat betreft processen bij de overheid, kan risicocommunicatie als doeltreffend gezien 

worden wanneer de beoogde doelen consistent zijn met relevant beleid en de ontwikkeling en 

uitvoering van de activiteiten op adequate en efficiënte wijze plaatsvindt (zie IFV, 2018). 

Concreet houdt dit in dat de risicocommunicatie zou moeten aansluiten op de Regionale 

Risicoprofielen en de Nationale Veiligheid Strategie, dat er door betrokken actoren op con-

structieve wijze samengewerkt wordt, dat de ontplooide activiteiten overeenstemmen met 

criteria voor doeltreffende risicocommunicatie uit de wetenschappelijke literatuur, en dat de 
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risicocommunicatie voldoet aan de geformuleerde criteria voor toekomstbestendige risico-

communicatie.1 Bij dit laatste gaat het om tijdig en eenduidig communiceren, het centraal 

stellen van het netwerk, flexibiliteit, van buiten naar binnen werken en het aansluiten op tech-

nologische ontwikkelingen. 

 

Methode 

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, is een mixed-methods onderzoeksstrategie toe-

gepast die bestond uit een literatuuronderzoek, drie empirische onderzoeken onder burgers 

(een enquête, een secundaire analyse van flitspeilingen over de coronaproblematiek en een 

socialemedia-analyse van berichten naar aanleiding van persconferenties waarin maatregelen 

aangekondigd werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken), en diepte-inter-

views met een aantal communicatieprofessionals bij de veiligheidsregio’s en de landelijke 

overheid. 

 

Resultaten 

Bevindingen uit de onderzoekingen onder burgers 

De resultaten van het onderzoek onder burgers zijn hieronder samengevat. Hierbij wordt inge-

gaan op de effectiviteit in termen van kennis over risico’s en het ondernemen van actie naar 

aanleiding van verkregen informatie, en op de informatiebehoefte. Ook worden enkele kantte-

keningen bij het onderzoek gemaakt. 

 

Effectiviteit in termen van kennis: Wat betreft de effectiviteit van de risicocommunicatie in 

termen van kennis over risico’s, blijkt uit het onderzoek dat burgers wel ongeveer weten wat 

de risico’s in hun omgeving zijn en dat ze denken daar redelijk veel over te weten. Of hun 

kennis over de kans en de ernst van de risico’s in hun omgeving accuraat is, is onduidelijk. 

Verder bleek dat de kennis onder burgers over de maatregelen die de overheid heeft genomen 

ter voorkoming, bestrijding of beheersing van rampen en crises beperkt is. De meningen van 

burgers waren verdeeld over de mate waarin zij over voldoende informatie beschikten om 

tijdens een ramp of crisis adequaat te kunnen handelen: terwijl 50% aangaf voldoende infor-

matie te hebben om zich tijdens rampen en crises in veiligheid te brengen, gaf 40% aan dat 

                                                 
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 30 821, nr. 50, brief van 12 november 2018; 

 Plan van aanpak toekomstbestendige risico- en crisiscommunicatie – uitwerking speerpunt agenda risico- en 

crisisbeheersing 2018-2021. 
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dat bij hen niet het geval was. Een aanzienlijk deel van de burgers lijkt zich dus wel geïnfor-

meerd te voelen over de risico’s in de omgeving, maar minder over maatregelen die zij zou-

den kunnen treffen om die risico’s te reduceren. 

  Opgemerkt zij dat burgers met name openstaan voor informatie als die voor hen per-

soonlijk relevant is. Het is dus mogelijk dat de verschafte informatie bij deze burgers meer 

effect op de kennis over doeltreffende maatregelen teweeggebracht heeft dan bij burgers voor 

wie de informatie niet persoonlijk relevant was. Dit zou in vervolgonderzoek nagegaan kun-

nen worden. 

 

Effectiviteit in termen van het ondernemen van actie: Wat betreft het ondernemen van actie 

naar aanleiding van verkregen informatie bleek dat veel burgers zeiden concrete initiatieven 

genomen te hebben om bepaalde risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel het hoofd te bieden. 

Dit gold met name voor de uitbraak van een ziektegolf onder de bevolking, de bedreiging van 

de volksgezondheid, extreme weersomstandigheden, en verstoring van de energie- en drink-

watervoorziening. Dit zijn concrete risico’s die tijdens de dataverzameling actueel waren, en 

bovendien om makkelijk uitvoerbare handelingen vroegen: afstand houden, thuisblijven, bin-

nen blijven tijdens het heetste moment van de dag, de tuin niet sproeien, et cetera.  

 

Aansluiting bij de informatiebehoefte van de burger: Wat betreft de aansluiting van de 

risicocommunicatie bij de informatiebehoefte van de burger bleek dat burgers voornamelijk 

behoefte hebben aan informatie over rampen en crises wanneer die voor hen persoonlijk rele-

vant is. Er lijkt geen sprake te zijn van een behoefte aan meer informatie onder brede lagen 

van de bevolking. Wel zijn er aanwijzingen dat met name burgers die zich kwetsbaar voelen, 

van mening zijn dat zij te weinig informatie hebben en graag meer zouden willen weten over 

de risico’s in hun omgeving, hoe zij zich hierop zouden kunnen voorbereiden en wat zij zou-

den moeten doen om zich in veiligheid te brengen.  

 Burgers vinden over het algemeen de informatie van de overheid over risico’s uit het 

Regionaal Risicoprofiel wel duidelijk, maar slechts ongeveer de helft van de burgers gaf aan 

in staat te zijn die informatie te integreren in een handelingsperspectief. Wat betreft de crisis-

communicatie over de coronaproblematiek tijdens de eerste golf in het voorjaar van 2020 

bleek dat burgers vonden dat de overheid haar besluiten goed toelichtte. 

 Burgers geven aan een voorkeur te hebben voor het verkrijgen van informatie via de 

traditionele media en nieuwsites. Opgemerkt zij dat de rol van internetzoekmachines bij het 
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zoeken van informatie onderbelicht gebleven is in dit onderzoek. Het is zeer de vraag of bur-

gers die een internetzoekmachine (Google) gebruiken om informatie te zoeken en dan door-

klikken op een van de bovenste links in het zoekresultaat, achteraf nog weten welke site ze 

geraadpleegd hebben. 

 Er zijn verschillen in voorkeur voor de wijze waarop burgers geïnformeerd willen wor-

den. Sommige burgers prefereren een strategie waarbij het initiatief voor de informatiever-

strekking bij de overheid ligt, andere burgers een strategie waarbij de overheid relevante 

informatie beschikbaar stelt die de burger makkelijk zelf kan vinden. 

 

Kanttekeningen: Bij het onderzoek zijn enkele kanttekeningen te maken. Ten eerste zijn de 

bevindingen voornamelijk gebaseerd op zelfrapportage. In hoeverre het gepercipieerde ken-

nisniveau overeenstemt met het werkelijke kennisniveau is echter onduidelijk. Zelfgerappor-

teerd gedrag is immers geen objectieve maat voor feitelijk uitgevoerd gedrag. Ten tweede is 

het zinvol om in vervolgonderzoek niet alleen in te gaan op het treffen van maatregelen, maar 

ook op de vraag in hoeverre de verstrekte risico-informatie de burger geholpen heeft bij de 

besluitvorming over de manier om met die risico’s om te gaan. Ten derde is bij het inventari-

seren van de bronnen die burgers gebruiken om informatie over risico’s te zoeken, op een 

aantal specifieke informatiebronnen ingegaan. Er zou meer aandacht moeten zijn voor infor-

matiebronnen van burgers die een internetzoekmachine gebruiken en dan klikken op een van 

de bovenste links in het zoekresultaat. Ten vierde beperkte de socialemedia-analyse zich tot 

een analyse van de frequentie, het onderwerp en de toonzetting van de berichten die gepost 

werden naar aanleiding van de persconferenties van de overheid waarin maatregelen werden 

aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Verder inhoudsanalytisch 

onderzoek naar de berichten op sociale media zou zinvol zijn. Tot slot is een beeld geschetst 

van de kennis, percepties, gedrag en informatiebehoefte van burgers, maar heeft er geen dif-

ferentiatie plaatsgevonden naar persoonsgebonden variabelen als ervaring, attitude, leeftijd, 

geslacht en opleiding. 

 

Bevindingen uit het onderzoek onder professionals 

De resultaten uit het onderzoek onder professionals zijn hieronder samengevat. De samenvat-

ting is gestructureerd aan de hand van de vier deelvragen aangaande de doeltreffendheid van 

de risicocommunicatie in termen van de processen bij de overheid: de aansluiting bij relevant 



Inventarisatie doeltreffende risicocommunicatie 5 

 

beleid, de samenwerking met andere actoren, de aansluiting van de risicocommunicatie op de 

wetenschappelijke literatuur en de toekomstbestendigheid van de risicocommunicatie. 

 

Aansluiting bij het Regionaal Risicoprofiel en de Nationale Veiligheid Strategie: Uit het 

onderzoek blijkt dat de risicocommunicatie van de veiligheidsregio’s en landelijke overheid 

aansluit bij de Regionale Risicoprofielen en de Nationale Veiligheid Strategie, maar dat die 

communicatie niet beperkt is tot risico’s die in deze beleidsdocumenten worden genoemd. De 

thema’s waarover gecommuniceerd wordt, worden ook bepaald door de risico-actualiteit. 

 

Samenwerking: Er wordt volgens de professionals veel en op meerdere manieren met andere 

actoren samengewerkt. De vraag naar de doeltreffendheid van die samenwerking is lastig te 

beantwoorden, omdat dit vraagt om een maat voor de doeltreffendheid van de samenwerking 

tussen betrokken actoren rond relevante risico’s. Samenwerking met andere actoren kan tot 

een onderlinge afstemming van de inhoud en vorm van de risicocommunicatie leiden. Hoe-

vaak dat voorkomt, tussen welke actoren en over welke risico’s is onduidelijk. Gezien de 

diversiteit in de ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie in Nederland en de daar-

bij betrokken actoren is deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden.  

 

Aansluiting bij de wetenschappelijke literatuur: Aan doeltreffende risicocommunicatie wor-

den in de wetenschappelijke literatuur vier belangrijke aspecten onderscheiden: de keuze van 

de zender, de inhoud van de boodschap, de afstemming van de communicatie op de doelgroep 

en continuïteit in de communicatie. 

 Uit de interviews blijkt dat de risicoprofessionals zich bewust zijn van het belang van de 

keuze voor degene die de risicocommunicatieboodschap ontwikkelt en vertolkt. Of dit geleid 

heeft tot keuzes voor zenders die door de doelgroep competent en aantrekkelijk gevonden 

worden, zou nader onderzocht moeten worden. Verder bleek dat de professionals het belang 

van het bieden van een handelingsperspectief onderkennen en dat ze dat, naar eigen zeggen, 

ook doen. Uit de enquête onder burgers komt echter naar voren dat dit niet bij iedereen over-

komt. Wat betreft doelgroepgerichte communicatie blijkt dat de professionals in de veilig-

heidsregio’s inzien dat dit effectiever is, maar hieraan ook nadelen zien, omdat de georgani-

seerde activiteiten meestal kleinschalig zijn en de organisatie hiervan om een grotere capaci-

teit vraagt. De landelijke professionals maken naar eigen zeggen minder gebruik van doel-

groepgerichte communicatie, omdat zij zich in principe op de hele bevolking richten. Tot slot 
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blijkt dat er met name over risico’s gecommuniceerd wordt wanneer de urgentie van een 

situatie daar aanleiding toe geeft. Dat betekent dat er maar in beperkte mate sprake is van 

continuïteit in de communicatie.  

 Dit betekent dat het beeld dat de professionals geschetst hebben van de wijze waarop de 

risicocommunicatie uitgevoerd wordt, ten dele aansluit bij de criteria voor doeltreffende risi-

cocommunicatie die uit de wetenschappelijke literatuur bekend zijn. 

 

Toekomstbestendigheid: Uit het onderzoek blijkt dat het beeld dat de professionals van hun 

werkzaamheden in het kader van risicocommunicatie schetsen, aansluit bij de criteria voor 

toekomstbestendige risicocommunicatie die in het “Plan van aanpak toekomstbestendige 

risico- en crisiscommunicatie” zijn genoemd. Ze onderkennen het belang van het communi-

ceren vanuit een netwerk en nemen initiatieven om dat netwerk te verbreden. Verder is er 

sprake van een flexibele werkwijze, die gekarakteriseerd kan worden als werkend van buiten 

naar binnen. Ze streven ernaar tijdige en eenduidige informatie te verstrekken. Dit laatste 

wordt ondersteund door resultaten uit de onderzoeken onder burgers, die erop duiden dat de 

risicocommunicatie die burgers in 2019-2020 hebben ontvangen door hen als duidelijk en 

eenduidig ervaren is. 

 Op drie punten zien de professionals nog ruimte voor verbetering. Inhoudelijk gezien 

zou er in de ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie meer aandacht moeten 

komen voor nieuwe en complexe risico’s, zoals klimaatverandering en de energietransitie. 

Qua communicatiestrategie zou het gebruik van nieuwe communicatietechnologieën naast de 

inzet van traditionele media verder ontwikkeld moeten worden. Ten derde zou er meer ruimte 

moeten komen voor verdere professionalisering, zoals voor wetenschappelijke kennis en theo-

retische modellen over gedragsverandering. 

 

Kanttekeningen: Bij het onderzoek zijn enkele kanttekeningen te maken. Ten eerste berusten 

de resultaten van het onderzoek op het beeld dat risicoprofessionals hiervan geschetst hebben. 

Dit betekent dat de verkregen data de perceptie van de professionals weergeven. Ten tweede 

is sprake van een relatief beperkte en selectieve steekproef. De optiek van de gemeente komt 

bijvoorbeeld niet of nauwelijks naar voren. Hierdoor is het om methodologische redenen niet 

mogelijk om de resultaten naar de ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie in 

Nederland te generaliseren. Daar staat tegenover dat de professionals betrokken zijn bij de 

communicatie over uiteenlopende thematiek. De interviews hebben hiermee inzicht verschaft 
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in de breedte van het palet van de risicocommunicatie door de veiligheidsregio’s en de lande-

lijke overheid. Hiermee samenhangend: de wijze waarop de professionals hun risicocommu-

nicatie gestalte geven, is onder meer afhankelijk van het risico waarover gecommuniceerd 

wordt. Er wordt waarschijnlijk een beter beeld van de doeltreffendheid van de risicocommu-

nicatie bij de overheid verkregen als er in het onderzoek naar de processen bij de overheid 

gedifferentieerd zou worden naar het specifieke risico. 

 

Conclusies en reflectie 

Diversiteit in de ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie 

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat er in Nederland sprake is van zo’n grote 

diversiteit in de ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie en de daarbij betrokken 

actoren, dat men zich kan afvragen of het wel mogelijk is om een conclusie over de doeltref-

fendheid van de risicocommunicatie in zijn algemeenheid te trekken. Bij de risicocommuni-

catie vanuit de overheid gaat het erom dat 1) een overheidsinstantie 2) met een bepaald doel 

3) een bepaalde boodschap 4) over een bepaald risico 5) via een (combinatie van) bepaalde 

media probeert over te brengen op een 6) bepaalde doelgroep. Dit betekent dat de risicocom-

municatie in Nederland op een veelvoud aan manieren gestalte gegeven wordt. Dat maakt het 

uitermate complex om op basis van empirische bevindingen generaliserende uitspraken te 

doen over de doeltreffendheid van de risicocommunicatie in Nederland.  

 

Beperkte data over de effectiviteit van de risicocommunicatie in Nederland beschikbaar 

Veel informatie over het effect en de effectiviteit van de risicocommunicatie is gebaseerd op 

zelfrapportage in survey-onderzoek. Deze onderzoeksmethode is niet geschikt om het daad-

werkelijke effect van risicocommunicatie op de kennis, attitude en het gedrag van burgers 

vast te stellen. Hiervoor dient van een experimentele opzet gebruikgemaakt te worden. Der-

gelijk onderzoek wordt gedaan vanuit de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het 

ministerie van Algemene Zaken.2 

 

Wetenschappelijke methoden ter ontwikkeling van doeltreffende risicocommunicatie 

Onder sommige professionals bestaat behoefte aan verdere professionalisering. Dit betreft 

onder andere kennis over de wetenschappelijke literatuur en theoretische modellen over 

                                                 
2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes
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gedragsdeterminanten, waarop zij hun risicocommunicatie kunnen baseren. De methodologie 

van het ontwikkelen van interventies biedt in dezen een perspectief. Voorbeelden zijn een 

algemene sociaalpsychologische methode om interventies te ontwikkelen zoals beschreven 

door Buunk en Dijkstra (2014), en de wat specifiekere, door de rijksoverheid ontwikkelde, 

CASI-methode die zich richt op interventies ter verandering van het gedrag.3 De algemenere 

methode houdt in dat er een systematische analyse van de problematiek gemaakt wordt, waar-

na er een theoretisch onderbouwde interventie wordt ontwikkeld die specifiek is voor de 

betreffende problematiek. 

 

Spanningsveld tussen effectieve en efficiënte risicocommunicatiestrategieën 

Volgens de literatuur is doeltreffende risicocommunicaties gebaseerd op de analyse van de 

doelgroep en de aansluiting van de communicatiestrategie bij de doelgroep. Volgens de pro-

fessionals zijn doelgroepgerichte activiteiten vaak kleinschaliger. De capaciteit die nodig is 

om dergelijke kleinschalige activiteiten uit te voeren, is echter groter. De grotere effectiviteit 

van kleinschalige activiteiten wil niet zeggen dat grootschalige campagnes niet effectief kun-

nen zijn. Dit kan wel zo zijn, als de campagne voldoet aan de criteria voor doeltreffende cam-

pagnes die uit de literatuur bekend zijn, zoals duidelijkheid van de informatie. Verder sluit het 

een het ander niet uit. Zo kunnen er kleinschalige, lokale en regionale activiteiten georgani-

seerd worden die aansluiten bij een landelijke publiekscampagne. Het combineren van regio-

nale en landelijke risicocommunicatie kan het effect van de risicocommunicatie versterken. 

 

Redelijke aansluiting op informatiebehoefte, meer aandacht voor rol van internet 

Uit het onderzoek blijkt dat de risicocommunicatie redelijk aansluit bij de informatiebehoefte 

van de burger. Over het algemeen wordt de verstrekte informatie duidelijk gevonden, maar 

niet alle burgers zijn in staat om die in een handelingsperspectief om te zetten. Sommige bur-

gers prefereren geïnformeerd te worden via de traditionele media en nieuws, andere zoeken 

liever zelf naar informatie op internet. De implicatie hiervan is dat er bij de risicocommuni-

catie voor gezorgd moet worden dat relevante informatie van de overheid makkelijk te vinden 

is. 

  

                                                 
3 Zie: https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/casi  

https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/casi
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/casi
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Weinig zicht op de feitelijke samenwerking tussen actoren in de risicocommunicatie 

De resultaten van het onderzoek naar de risicocommunicatie bij de overheid berusten op het 

beeld dat risicoprofessionals hiervan geschetst hebben. Het is onduidelijk in hoeverre het 

geschetste beeld overeenkomt met de feitelijke gang van zaken bij de ontwikkeling en uitvoe-

ring van risicocommunicatie. Er wordt naar eigen zeggen veel met ander actoren in het risico-

domein samengewerkt, wat kan leiden tot onderlinge afstemming van de inhoud en de vorm 

van de risicocommunicatie. Hoevaak dat daadwerkelijk voorkomt, tussen welke actoren en 

met betrekking tot welke risico’s is op basis het onderhavige onderzoek niet objectief vast te 

stellen. 
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1. Inleiding 
 

 

1.1 Achtergrond van het onderzoek 

1.1.1 Risico en risicocommunicatie 

In de literatuur zijn veel omschrijvingen van de term risico te vinden, die refereren aan de 

kans op een bepaald (meestal als negatief beoordeeld) gevolg. In lijn met Rosa (2003) wordt 

risico in dit rapport gedefinieerd als ‘een situatie of gebeurtenis waarbij iets van menselijke 

waarde (inclusief de mens zelf) op het spel staat en waarvan de uitkomst onzeker is’ (p. 61). 

Voorbeelden van mogelijke risico’s in Nederland zijn aardbevingen, kernongevallen, over-

stromingen, terrorisme en cyberbedreigingen (Nationale Veiligheid Strategie, 2019). 

 Burgers die goed op de hoogte zijn van risico’s in hun omgeving, zijn beter in het her-

kennen en duiden van gevaarlijke situaties en in adequaat handelen als een ramp of crisis zich 

daadwerkelijk voordoet (bv. Bakker, Kerstholt & Giebels, 2018; Kievik & Gutteling, 2011; 

Witte & Allen, 2000). Dit geeft aan hoe belangrijk het is om burgers te informeren over de 

risico’s in hun omgeving en ze een handelingsperspectief te bieden. Volgens de Wet veilig-

heidsregio’s (Wvr) wordt een ramp gedefinieerd als ‘een zwaar ongeval of een andere gebeur-

tenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële 

belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde 

inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg 

te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken’. Een voorbeeld is de vuurwerkramp van 

Enschede in 2000. Wanneer als gevolg van een ramp ook stelsels (bv. bedrijvensystemen) 

verstoord raken, wordt van een crisis gesproken. Voorbeelden zijn cyberaanvallen en een pan-

demie. In de Wvr wordt crisis gedefinieerd als ‘een situatie waarin een vitaal belang van de 

samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast’.  

 

Volgens de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en het Besluit informatie inzake rampen en crises 

(Birc) is het de verantwoordelijkheid van overheden (gemeenten, veiligheidsregio’s, provin-

cies en rijksoverheid) en andere veiligheidspartners om informatie over de risico’s op rampen 

en crises en een daarbij passend handelingsperspectief zoveel mogelijk met de burgers te 

delen om zo de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. Deze informatieverstrekking 

is een vorm van risicocommunicatie. Risicocommunicatie wordt hier gedefinieerd als: ‘de uit-
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wisseling van informatie over aard, omvang en beheersingsmogelijkheden van een risico tus-

sen alle betrokken actoren uit de samenleving zoals openbaar bestuur, wetenschap, bedrijfs-

leven en burgers’ (Leiss, 1996; zie ook: National Research Council, 1989; Leiss, 2014; 

Löfstedt & Bouder, 2041; Lundgren, 2018; Leiss, 2014).4 Het verschil met crisiscommuni-

catie is dat risicocommunicatie plaatsvindt vóórdat een (mogelijke) crisis zich ontwikkelt, 

terwijl crisiscommunicatie plaatsvindt tijdens of na crisisomstandigheden.  

 

Tegen de achtergrond van recente veranderingen in de risicocommunicatie rees bij het minis-

terie van Justitie en Veiligheid en veiligheidspartners de vraag hoe doeltreffend en toekomst-

bestendig de huidige risicocommunicatie in Nederland is. 

 

1.1.2 Beleidscontext 

Verantwoordelijkheden en rollen bij risicocommunicatie  

In een samenleving waarin burgers, bedrijven, instellingen en overheden bewust met risico’s 

moeten omgaan, is het cruciaal dat zij inzicht hebben in deze risico’s. Om de weerbaarheid 

van de samenleving te vergroten, dient hen informatie over risico’s en een daarbij passend 

handelingsperspectief verschaft te worden. Deze informatievoorziening is de verantwoorde-

lijkheid van overheden en andere veiligheidspartners.  

 Deze rol in de informatievoorziening is geregeld in de Wvr. Krachtens deze wet moeten 

de besturen van de veiligheidsregio’s ervoor zorgen dat er aan ketenpartners en de bevolking 

informatie gegeven wordt. Het gaat dan om informatie over de rampen en crises die de regio 

kunnen treffen, over de maatregelen die getroffen zijn om die rampen en crises te voorkomen, 

bestrijden of beheersen, en over wat ketenpartners en burgers in een dergelijke situatie zouden 

moeten doen. Het bestuur van een veiligheidsregio dient deze informatie af te stemmen met 

de informatie die vanuit de bij de ramp of crisis betrokken ministeries wordt gegeven (Wvr, 

artikel 46). 

 

In het Birc is nader uitgewerkt welke informatie in ieder geval aan de bevolking moet worden 

gegeven (artikel 5.1). Dit betreft onder andere: 

                                                 
4 De term ‘risicocommunicatie’ wordt in overheidsbeleid vaak gebruikt in relatie tot gebeurtenissen die tot 

maatschappelijke ontwrichting kunnen leiden, zoals overstromingen, milieurampen, infectieziekten, cyberbe-

dreigingen en terrorisme. Binnen het vakgebied wordt de term ook gebruikt voor communicatie over risico’s 

die primair een negatief gevolg kunnen hebben voor het individu. 
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 gegevens die inzicht verschaffen in de oorsprong, de omvang en de te verwachten gevol-

gen van een ramp of crisis voor de bevolking en/of het milieu; 

 gegevens over de wijze waarop de bevolking bij een ramp of crisis wordt gewaarschuwd, 

op de hoogte gehouden en beschermd; 

 een beschrijving van de maatregelen die de bevolking bij een ramp of crisis dient te tref-

fen om de schadelijke gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken en gegevens omtrent 

de te volgen gedragslijn. 

 

Naast deze generieke verplichting volgens de Wvr en het Birc bestaan er ook verplichtingen 

en initiatieven om de bevolking over specifieke veiligheidsrisico’s en mogelijke rampen en 

crises te informeren. Volgens de Kernenergiewet moeten de minister van Infrastructuur en 

Waterstaat (IenW) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) de 

bevolking informeren over de risico’s rond straling en mogelijke ongevallen met nucleaire 

objecten. Verder worden er, in het kader van omgevingsveiligheid, vanuit het ministerie van 

IenW en onder meer de betrokken bedrijven en lokale overheden stappen ondernomen om 

burgers nader te informeren over de risico’s van het gebruik van chemische stoffen in de 

industrie. Ook wordt er vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 

de GGD’s en gemeenten aandacht besteed aan de communicatie over de risico’s op het gebied 

van infectieziektebestrijding en hun aanpak. 

 

Het is hierbij van belang dat de bevolking eenduidige informatie ontvangt over mogelijke 

rampen en crises en de daarbij te volgen gedragslijn. Dat betekent dat de juiste actoren op de 

juiste momenten de juiste informatie moeten kunnen verschaffen, op een manier die aansluit 

bij de wijze waarop burgers geïnformeerd willen worden. Het betekent ook dat daarbij geen 

ongewenste overlap ontstaat, bijvoorbeeld doordat verschillende actoren dezelfde informatie 

verspreiden, of problematischer: tegenstrijdige informatie verschaffen. Verder is het van 

belang dat er geen gaten vallen in de informatievoorziening. Tot slot is het belangrijk dat de 

risicocommunicatie toekomstbestendig is. 

 

Naar een toekomstbestendige risicocommunicatie 

Het begrip ‘toekomstbestendige risicocommunicatie’ is uitgewerkt in de “Agenda risico- en 

crisisbeheersing 2018-2021”. Het gaat hierbij om een (communicatie-)inzet vanuit overheden 

(gemeenten, veiligheidsregio’s, rijksoverheid) en veiligheidspartners ten aanzien van risico’s 
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en crises die voldoende aansluit op de verwachtingen en mogelijkheden van de huidige 

samenleving. In navolging van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 

draait het hierbij niet alleen om het denkvermogen van burgers, maar ook om hun zogeheten 

‘doenvermogen’. Onder ‘doenvermogen’ vallen niet-cognitieve vermogens, zoals doelen stel-

len, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met tegenslag. Door rekening te houden 

met het denkvermogen én het doenvermogen van burgers zou het beleid slimmer en realis-

tischer vorm gegeven worden.5 

 

In het “Plan van aanpak toekomstbestendige risico- en crisiscommunicatie” wordt het begrip 

toekomstbestendig nader gedefinieerd.6 Het gaat hierbij om vijf aspecten. Toekomstbesten-

dige risico- en crisiscommunicatie: 

 Is tijdig en eenduidig: De getroffenen van een ramp of crisis ontvangen zo snel mogelijk 

feitelijke informatie, concrete en eenduidige instructies en/of handelingsperspectieven, 

zodat zij zelfredzaam kunnen handelen en eventueel anderen kunnen informeren en/of 

helpen. Daarnaast is de informatie eenduidig, ook als er een groot aantal communicatie-

partners bij betrokken is. 

 Stelt het netwerk centraal: Alle betrokken communicatiepartners beschikken over kennis 

en ervaring waar ook anderen wat aan hebben. Ze leggen en onderhouden contacten bin-

nen dat netwerk, kennen elkaar, weten elkaar te vinden en delen informatie. 

 Is flexibel: De betrokkenen beschikken over aanpassingsvermogen, creativiteit en inle-

vingsvermogen, en zijn bereid om houding, processen en werkwijzen aan te passen aan 

veranderende omstandigheden in de omgeving. 

 Werkt van buiten naar binnen: De behoefte van de buitenwereld is leidend voor de inzet 

van risico- en crisiscommunicatie. Daarbij horen omgevingsbewustzijn en kennisnemen 

van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Ook is het van belang om doelgroe-

pen en hun behoeften, gevoelens en gedrag te monitoren en deze kennis te gebruiken bij 

het vormgeven van de communicatie. 

 Sluit aan op technologische ontwikkelingen: Dit omvat alert zijn op technologische ont-

wikkelingen die raakvlakken hebben met het vakgebied van communicatie en het vanuit 

het netwerk maken van keuzes en afspraken over de te gebruiken communicatiekanalen. 

                                                 
5 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 30 821, nr. 50, brief van 12 november 2018. 
6 Plan van aanpak toekomstbestendige risico- en crisiscommunicatie – uitwerking speerpunt agenda risico- en 

crisisbeheersing 2018-2021. 
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1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 

1.2.1 Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is het geven van inzicht in de mate waarin de huidige risicocom-

municatie door de overheid in Nederland doeltreffend en toekomstbestendig is. In deze con-

text houdt doeltreffendheid in dat de communicatiedoelen bereikt worden, dat de communica-

tie aansluit bij de informatiebehoefte van de burger, dat de beoogde doelen consistent zijn met 

relevant beleid, en dat zij op een adequate en efficiënte wijze worden bereikt. Het onderzoek 

richt zich dus zowel op de reacties van burgers op de communicatie als op de processen bij de 

overheid. 

 Wat betreft de reacties bij burgers, zijn aan de doeltreffendheid van de risicocommuni-

catie twee aspecten te onderkennen: de effectiviteit van de risicocommunicatie en de mate 

waarin de risicocommunicatie aan de informatiebehoefte van burgers voldoet (National 

Research Council, 1989; Leiss, 2014). 

 Wat betreft processen bij de overheid, kan risicocommunicatie als doeltreffend gezien 

worden wanneer de beoogde doelen consistent zijn met relevant beleid en de ontwikkeling en 

uitvoering van de activiteiten op adequate en efficiënte wijze plaatsvindt (zie IFV, 2018). 

 

1.2.2 Theoretische invalshoek 

De bovengegeven definitie van risicocommunicatie als ‘de uitwisseling van informatie over 

aard, omvang en beheersingsmogelijkheden van een risico tussen alle betrokken actoren uit de 

samenleving zoals openbaar bestuur, wetenschap, bedrijfsleven en burgers’ impliceert dat er 

interactie plaatsvindt tussen twee of meer partijen. De communicatie die centraal staat in dit 

onderzoek, focust zich op communicatie waarbij de overheid een bepaalde boodschap (of 

serie boodschappen) via bepaalde informatiekanalen probeert over te dragen aan (doelgroepen 

binnen) de bevolking. Om na te gaan of deze communicatie doeltreffend en toekomstbesten-

dig is, dient nagegaan te worden in hoeverre de communicatiedoelen bereikt worden, of de 

beoogde doelen consistent zijn met relevant beleid en of ze op een adequate en efficiënte 

wijze worden bereikt. Hiertoe dient dus zowel naar de reacties van burgers als naar processen 

bij de overheid gekeken te worden. 

 

Wat de te bereiken doelen betreft, wordt risicocommunicatie als doeltreffend gezien, wanneer 

de communicatie aansluit bij de informatiebehoefte van de burger, hem in staat stelt zich een 
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goed beeld van de risico’s te vormen en adequaat op de risico’s te reageren (Birc, artikel 5.1). 

Het onderzoek dient zich dus te richten op de mate waarin de risicocommunicatie in de infor-

matiebehoefte van de burger voorziet en op de effectiviteit wat betreft het bereiken van de 

beoogde doelen. 

 

Indicatoren voor de mate waarin de risicocommunicatie aansluit op de informatiebehoefte van 

burgers, zijn: 

 de mate waarin de verstrekte informatie in de informatiebehoefte van de burger voorziet; 

 de mening van de burger over de overheid als verschaffer van informatie; 

 de appreciatie van de burger van de inhoud van de verstrekte informatie; 

 de appreciatie van de burger van de kanalen waarop die informatie beschikbaar is; 

 de appreciatie van de burger van de communicatiestrategie die de overheid gebruikt om de 

informatie over te dragen. 

 

Indicatoren voor de effectiviteit van de risicocommunicatie bij burgers zijn:  

 de kennis van de burger over de risico’s in zijn omgeving; 

 de kennis van de burger over de maatregelen die de overheid neemt om deze risico’s te 

reduceren; 

 de kennis van de burger over de maatregelen die hijzelf kan nemen om risico’s, dan wel 

de gevolgen van die risico’s, te reduceren en het ondernemen van actie naar aanleiding 

van verkregen informatie om dit te bereiken. 

 

De andere kant aan de doeltreffendheid en toekomstbestendigheid van de risicocommunicatie 

is de wijze waarop de risicocommunicatie door de overheid ontwikkeld en uitgevoerd wordt. 

Vanuit dit perspectief bezien kan risicocommunicatie als doeltreffend gezien worden wanneer 

de beoogde doelen consistent zijn met relevant beleid en wanneer die op een adequate en effi-

ciënte manier wordt bereikt (zie IFV, 2018). Indicatoren voor de doeltreffendheid van de pro-

cessen bij de overheid zijn:  

 de mate waarin communicatieprofessionals bij de overheid hun communicatie baseren op 

relevant beleid, i.c. het Regionaal Risicoprofiel7 en de Nationale Veiligheid Strategie; 

                                                 
7 Het Regionaal Risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige risico’s, 

dat iedere vier jaar herzien wordt. Het biedt een handvat in de beleidskeuzes voor risico- en crisisbeheersing, 

met inbegrip van risicocommunicatie. 
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 de mate waarin er, indien nodig, met alle betrokken overheden, publieke en private keten-

partners en risico-bedrijven constructief samengewerkt wordt; 

 de mate waarin de ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie-activiteiten over-

eenstemt met criteria voor doeltreffende risicocommunicatie uit de wetenschappelijke lite-

ratuur, zoals de formulering van de boodschap, de afstemming van de boodschap op de 

doelgroep en continuïteit in de communicatie; 

 de mate waarin de ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie-activiteiten over-

eenstemt met de eerdergenoemde criteria voor toekomstbestendige risicocommunicatie. 

 

Conform de eerdergenoemde aspecten uit het “Plan van aanpak toekomstbestendige risico- en 

crisiscommunicatie” wordt de risicocommunicatie door de overheid als toekomstbestendig 

gezien wanneer deze: 

 tijdig en eenduidig is; 

 het netwerk centraal stelt; 

 flexibel is; 

 van buiten naar binnen werkt; 

 aansluit op technologische ontwikkelingen. 

 

1.2.3 Onderzoeksvragen 

Op basis van het bovenstaande staan de volgende onderzoeksvragen centraal in dit onderzoek: 

1. Hoe doeltreffend is de huidige risicocommunicatie wat betreft de reacties van burgers? 

a) Weten burgers welke rampen en crises de regio kunnen treffen? 

b) Kennen zij de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding of beheer-

sing van rampen en crises in de regio? 

c) In hoeverre weten zij welk handelingsperspectief zij bij een bepaalde ramp of crisis 

zouden moeten volgen en ondernemen zij actie naar aanleiding van verkregen infor-

matie? 

d) Sluit de risicocommunicatie aan bij de wijze waarop burgers geïnformeerd willen 

worden? 
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2. Hoe doeltreffend is de huidige risicocommunicatie wat betreft ontwikkeling en uitvoe-

ring? 

a) In hoeverre sluit de huidige inzet van instrumenten voor risicocommunicatie aan bij de 

risico’s die worden gesignaleerd in de Regionale Risicoprofielen en de Nationale Vei-

ligheid Strategie? 

b) Hoe doeltreffend is de samenwerking tussen betrokken overheden, publieke en private 

ketenpartners en risicoveroorzakers ten aanzien van de risicocommunicatie? Weten 

actoren elkaar te vinden bij de uitvoering van hun taak? Is er overlap in de communi-

catie of vallen er juist gaten? 

c) In hoeverre sluit de risicocommunicatie aan bij de wetenschappelijke literatuur? 

d) In hoeverre is de risicocommunicatie toekomstbestendig; zowel wat betreft de indica-

toren die worden genoemd in het “Plan van aanpak toekomstbestendige risico- en cri-

siscommunicatie”, alsook met het oog op de geldende kaders van wet- en regelgeving 

en hoe die in de praktijk uitwerken? Welke knelpunten zijn er? 

 

1.2.4 Casus: Corona 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek werd de eerste besmetting met het coronavirus in 

Nederland gemeld. Niet veel later was er sprake van een wereldwijde pandemie. Dit leidde tot 

een aantal veranderingen in de focus en opzet van het onderzoek. In overleg met de begelei-

dingscommissie is daarom in maart 2020 besloten, om naast het maken van een brede inven-

tarisatie van de doeltreffendheid en toekomstbestendigheid van risicocommunicatie, tevens 

een specifieke focus te leggen op de communicatie tijdens de coronacrisis.  

 

1.3 Leeswijzer 

Dit rapport bevat de bevindingen van het onderzoek naar de doeltreffendheid en toekomst-

bestendigheid van de risicocommunicatie in Nederland. Het heeft de opzet van een onder-

zoeksrapport: vraagstelling, onderzoeksmethode, resultaten, en conclusies en reflectie. De 

vraagstelling is reeds aan de orde geweest (hoofdstuk 1, par. 1.2). Het tweede hoofdstuk 

beschrijft de opzet van het uitgevoerde mixed-methods onderzoek: literatuuronderzoek, 

burgerenquête, secundaire analyse van (flits)peilingen en panelonderzoeken in het kader van 

de coronacrisis, socialemedia-analyse en diepte-interviews met communicatieprofessionals 

(hoofdstuk 2). Gezien de complexiteit van het uitgevoerde mixed-methods onderzoek, worden 

de resultaten en conclusies vervolgens in vier delen gepresenteerd. 
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Deel 1 bevat de bevindingen uit de literatuurstudie naar doeltreffende risicocommunicatie. 

Eerst wordt een kort overzicht gegeven van de (inter)nationale literatuur over doeltreffende 

risicocommunicatie (hoofdstuk 3). Dit hoofdstuk bestaat uit een karakterisering van kenmer-

ken die risicocommunicatie doeltreffend maken. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven 

van de psychologische factoren waarmee bij doeltreffende risicocommunicatie rekening 

gehouden moet worden (hoofdstuk 4). Deze literatuurstudie leidt tot een overzicht van de 

wetenschappelijke kennis over doeltreffende risicocommunicatie. 

 

In het tweede deel worden de resultaten van de empirische onderzoekingen gepresenteerd die 

in het kader van dit onderzoek verricht zijn.  

 Hoofdstuk 5 schetst de doeltreffendheid van risicocommunicatie door de overheid in 

termen van de reacties van burgers. Dit gebeurt aan de hand van drie onderzoeken. Hierin 

wordt ingegaan op de effectiviteit van de risicocommunicatie en de aansluiting op de informa-

tiebehoefte van de burger. Eerst worden de resultaten van de enquête onder burgers besproken 

(par. 5.1). Dit wordt gevolgd door een overzicht van de resultaten van de flits- en opiniepei-

lingen over de coronaproblematiek (par. 5.2). Ten derde wordt ingegaan op de resultaten van 

een analyse van de inhoud van socialemediaberichten naar aanleiding van persconferenties 

waarin coronamaatregelen werden aangekondigd (par. 5.3). 

 Hoofdstuk 6 benadert doeltreffende risicocommunicatie door de overheid vanuit de 

optiek van de ontwikkeling en uitvoering. Dit hoofdstuk focust op de aansluiting van de 

risicocommunicatie op de Regionale Risicoprofielen en de Nationale Veiligheid Strategie 

(par. 6.1), de samenwerking tussen actoren die actief zijn op het terrein van de risicocommu-

nicatie (par. 6.2), de aansluiting van de risicocommunicatie op de wetenschappelijke literatuur 

(par 6.3) en de toekomstbestendigheid van de risicocommunicatie (par. 6.4). 

 

Het derde deel focust op de beantwoording van de onderzoeksvraag over de doeltreffendheid 

van de risicocommunicatie bij burgers (par. 7.1) en die bij de overheid (par. 7.2). Tot slot 

wordt een reflectie gegeven op de bevindingen uit het onderzoek en hun implicatie voor de 

risicocommunicatie door de overheid (par. 7.3). 
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Deel 4, ten slotte, bevat bijlagen waarin de resultaten van de empirische onderzoekingen 

onder burgers gedetailleerd worden gepresenteerd. Hierin zijn ook de gebruikte meetin-

strumenten te vinden. 
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2. Uitvoering van het onderzoek 

 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn verschillende onderzoeksactiviteiten verricht, 

namelijk: 

A. literatuurstudie (par. 2.1); 

B. enquête onder burgers (par 2.2); 

C. flitspeilingen in het kader van de coronacrisis (par 2.3); 

D. socialemedia-analyse in het kader van de coronacrisis (par. 2.4); 

E. diepte-interviews met communicatieprofessionals (par 2.5). 

 

De resultaten van de literatuurstudie, de enquête, de flitspeilingen en de socialemedia-analyse 

zijn gebruikt bij de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag. De resultaten van de 

diepte-interviews met communicatieprofessionals vormen de basis voor de beantwoording 

van de tweede onderzoeksvraag (zie schema 1). 

 

Schema 1 

Samenhang tussen de onderzoeksvragen en de onderzoeksactiviteiten 

 

Onderzoeksvraag 
Literatuur-

studie 

Enquête 

burgers  

Analyse 

flitspeilingen 

Socialemedia

-analyse 

Interviews 

communicatie- 

professionals  

1. Hoe doeltreffend is de huidige 

risicocommunicatie wat betreft de 

reacties van burgers? 

 

♦ ♦ ♦ ♦  

2. Hoe doeltreffend is de huidige 

risicocommunicatie wat betreft de 

ontwikkeling en uitvoering? 

 

♦  

 

 ♦ 

 

 

2.1 Literatuurstudie  

In de literatuurstudie is de internationale en nationale literatuur doorzocht, kritisch bestu-

deerd, geëvalueerd en gerapporteerd. Hiervoor is gebruikgemaakt van de zoekmachines 

Scopus en PsychInfo. De taal van de zoektermen was in het Engels of Nederlands. De litera-

tuurstudie vond plaats door middel van een systematische zoektocht met een combinatie van 
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zoektermen uit de domeinen van risicocommunicatie. Hierbij werden twee verschillende cate-

gorieën zoektermen met elkaar gecombineerd (zie schema 2). 

 

Schema 2 

Overzicht van de zoektermen uit het literatuuronderzoek  

 

 

Engelse termen 

Risicogerelateerde woorden Effectiviteitswoorden  

Risk Effective 

Crisis/Crises Adequate  

Disaster Beneficial 

Calamity/Calamities Advantage/Advanteous 

Catastrophy/Catastrophies Succesful 

Emergency/ Emergencies  

Physical safety  

 

Nederlandse termen 

Risicogerelateerde woorden Effectiviteitswoorden  

Risico Doeltreffend 

Crisis/Crises Effectief 

Ramp Doelmatig 

Catastrofe Adequaat 

Noodgeval(len) Gunstig 

Fysieke veiligheid Voordeel/Voordelen 

 Succesvol 

 

Wanneer een specifieke combinatie meer dan 100 hits had, dan werd er een zoekterm toege-

voegd. Deze termen zijn gezocht in titels, samenvattingen en trefwoorden binnen de sociale 

wetenschappen. Alle jaartallen en alle brontypen (artikelen, dissertaties, boeken, et cetera.) 

zijn meegenomen. 

Aan de hand van de titel en samenvatting van de zoekresultaten is beoordeeld of een 

artikel relevant was voor het onderzoek. De overgebleven artikelen zijn gelezen en wederom 

beoordeeld op relevantie. Naast taal en relevantie zijn er geen andere exclusiecriteria gehan-

teerd. Een artikel werd als relevant beschouwd wanneer het na bestudering (deels) een ant-

woord gaf op een van de onderzoeksvragen. Er bleven 72 hits over die relevant waren voor 

het onderzoek. 
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2.2 Enquête onder burgers 

De enquête over risicocommunicatie is gecombineerd met een enquête die werd uitgevoerd in 

het kader van een parallel lopend onderzoek naar zelfredzaamheid en burgerhulpverlening 

(I&O Research, 2021). In deze enquête werd ingegaan op de verwachtingen en meningen van 

burgers over de risico- en crisiscommunicatie in Nederland (zie box 1). 

De benadering van de respondenten verliep via het I&O Research Panel, bestaande uit 

28.000 inwoners van Nederland. De netto-steekproef bedroeg 2.000. Details over de onder-

zoeksmethode zijn te vinden in bijlage A.  

 

Box 1 

Overzicht van de onderwerpen uit de enquête onder burgers 

 

2.3 Flitspeilingen 

Er zijn er veel opinieonderzoeken gedaan naar de mening over het coronabeleid en de com-

municatie hierover. In het kader van het onderhavige onderzoek is een inventarisatie gemaakt 

van de resultaten van de flitspeilingen die tijdens de zogenaamde eerste golf van corona-

besmettingen zijn gehouden. Dit betrof de periode tussen half februari en 31 juli 2020. 

 Voor het onderzoek zijn de resultaten samengevat van de (flits)peilingen en (panel)-

onderzoeken die gebaseerd zijn op een representatieve steekproef uit de bevolking. Deze 

(flits)peilingen hebben in de regel het karakter van een panelonderzoek. Vijf organisaties heb-

ben een serie peilingen verricht onder een representatieve steekproef uit de Nederlandse 

bevolking. Dit zijn negen peilingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(periode: half februari-19 juni), zes peilingen van het Nivel (periode: eind februari-medio 

mei), zes peilingen van het RIVM (periode: april-medio juli), vier peilingen van I&O 

 Ervaringen met en effecten van risicocommunicatie in het algemeen  

o Weet hebben van risico’s in de directe omgeving 

o Bekendheid met instanties die risico-informatie verspreiden   

o Tegenstrijdigheden en overlap in de risicocommunicatie 

o Tegenstrijdigheden en overlap met risico-informatie in de media en sociale media 

o Aansluiting van de communicatie op de informatiebehoefte van de respondent 

o Acties die de respondent naar aanleiding van de risiccommunicatie heeft ondernomen  

 Risico- en crisisinformatie rond corona  

o Aansluiting van de communicatie op de informatiebehoefte van de respondent 

o Beoordeling van de risico-informatie qua eenduidigheid en tegenstrijdigheid 

o Beoordeling van de omvang en inhoud van de risico-informatie op sociale media 
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Research (periode maart-juli) en vijftien peilingen van EenVandaag (periode: eind februari-

eind juli). Details over de onderzoeksmethode zijn te vinden in bijlage B. 

 

2.4 Socialemedia-analyse  

De socialemedia-analyse was gericht op het krijgen van inzicht in de manier waarop Neder-

landse burgers de crisiscommunicatie van de overheid in de context van de coronacrisis 

ervoeren. De onderzoeksperiode liep vanaf 13 februari 2020 tot en met 23 mei 2020. Uit-

gangspunt bij de keuze voor deze periode waren de vijf persconferenties waarin maatregelen 

werden aangekondigd, namelijk die op 12 maart, 19 maart, 31 maart, 21 april en 19 mei 2020. 

In deze periode is tevens een NL-Alert verstuurd, namelijk op 22 maart 2020. 

Met behulp van het programma Coosto is de openbare content op sociale media aan de 

hand van onderstaande zoektermen geanalyseerd. Er werden twee categorieën zoektermen 

gecombineerd. De eerste categorie bevatte coronagerelateerde zoektermen, de tweede catego-

rie zoektermen die te maken hebben met de overheid. Deze zoektermen zijn weergegeven in 

schema 3. Het betrof hier de berichtgeving van nieuwswebsites, fora en socialemediakanalen 

(bv. de Telegraaf, de Stentor, blogs, reviewsites, fora, Pinterest, Flickr, Blendle, Youtube en 

Twitter). Details over de onderzoeksmethode zijn te vinden in bijlage C. 

 

Schema 3 

Overzicht van de zoektermen uit de socialemedia-analyse 

 

Corona-termen Overheidstermen  

Corona* Overheid* 

Covid-19 Regering* 

 Kabinet* 

 Premier* 

 Rutte* 

 Minister* 

 RIVM 

 Veiligheidsregio 

 Gemeente  
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2.5 Diepte-interviews met communicatieprofessionals 

Geïnterviewde professionals 

Er zijn in totaal veertien interviews met professionals gehouden, waarin gesproken is over hun 

ervaringen met de ontwikkeling en uitvoering van de risicocommunicatie waarbij zij betrok-

ken zijn. De professionals met wie gesproken is, kwamen uit de veiligheidsregio’s en uit lan-

delijke overheidsinstanties die communiceerden over een eigen thematiek, zoals gezondheids-

risico’s, overstromingsrisico’s en stralingsrisico’s. Dit garandeerde dat er sprake was van 

diversiteit in de ervaringen van de professionals met risicocommunicatie. 

Er zijn acht interviews gehouden met communicatieprofessionals op regionaal niveau. 

Dit waren professionals uit vijf veiligheidsregio’s, namelijk Groningen, Rotterdam-Rijnmond, 

Twente, Utrecht en Zeeland. Bovendien is er rond het thema droogte gesproken met profes-

sionals die werkzaam zijn binnen een waterschap en een waterbedrijf. Ook is er met een 

gemeente over een plaatselijk BRZO-bedrijf gesproken. 

Daarnaast zijn er zes interviews gehouden met professionals op nationaal niveau: twee 

diensten van het ministerie van Justitie en Veiligheid, twee diensten van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de 

Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken. 

 

Inhoud van de diepte-interviews 

In de interviews met de professionals stonden vier onderwerpen centraal: 1) de risicocommu-

nicatieve uitingen waarbij de professionals betrokken zijn, 2) de mate waarin de professionals 

hun communicatieve uitingen baseren op relevant beleid c.q. het Regionaal Risicoprofiel en 

de Nationale Veiligheid Strategie, 3) de mate waarin er door alle betrokken overheden, 

publieke en private ketenpartners en risico-bedrijven constructief samengewerkt wordt en 4) 

de uitdagingen en verbetermogelijkheden van de risicocommunicatie (zie box 2 voor de the-

ma’s en bijlage D voor het interviewprotocol).  

 

De gesprekken met de professionals hadden het karakter van een semigestructureerd inter-

view. Een dergelijk interview houdt in dat er een gesprek plaatsvindt aan de hand van een lijst 

met onderwerpen en richtvragen. De focus van dergelijke interviews ligt op het in kaart bren-

gen van de meningen van de respondent over een onderwerp, c.q. de situatie waarin hij ver-

keert. Deze strategie valt binnen het kwalitatief onderzoek. Dit betekent dat de data-analyse 
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zich zowel richt op de identificatie van de gemeenschappelijke noemer(s), als op de inventa-

risatie van de diversiteit in de antwoorden. Hiermee ligt de nadruk van dit deelonderzoek op 

het verschaffen van inzicht in de breedte van het palet binnen de risicocommunicatie door de 

veiligheidsregio’s en de landelijke overheid. 

 

In de interviews is ingegaan op de ervaringen van de relatief beperkte en selecte groep profes-

sionals met de wijze waarop de risicocommunicatie waarbij zij betrokken zijn, gestalte krijgt. 

Dit betekent dat de verkregen data de percepties van de professionals weergeven. Deze per-

cepties kunnen verschillen van de feitelijke gang van zaken. Dit betekent dat op basis van de 

bevindingen uit de interviews niet in zijn algemeenheid kan worden vastgesteld wat de risico-

communicatiepraktijk van de overheid feitelijk is. Gezien het aantal interviews en de diversi-

teit van de risicocommunicatiethematiek waarbij de professionals betrokken zijn, geven de 

diepte-interviews echter wel een beeld van de ervaringen van professionals binnen de over-

heid met de ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie. 

 

Box 2 

Overzicht van de onderwerpen uit de interviews met de communicatieprofessionals 

 

 

 

 

 Ontplooide communicatie-activiteiten 

o Welke risicocommunicatie-activiteiten worden door de communicatieprofessionals 

ontplooid en hoe doeltreffend zijn die volgens hen? 

o In hoeverre worden de communicatie-activiteiten afgestemd op een doelgroep? 

 Aansluiting van de risicocommunicatie op de Regionale Risicoprofielen en de Nationale 

Veiligheid Strategie  

 Samenwerking met ander actoren 

o Weten betrokken overheden, publieke en private ketenpartners en risicoveroorzakers 

elkaar te vinden in het kader van de risicocommunicatie? Is er overlap in de communi-

catie of vallen er juist gaten?  

 Toekomstbestendigheid 

o In hoeverre komen de ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie volgens de 

professional overeen met de criteria voor toekomstbestendigheid uit het “Plan van 

aanpak toekomstbestendige risico- en crisiscommunicatie”? 

o Welke uitdagingen zien de communicatieprofessionals? 

o Welke verbetermogelijkheden zien de communicatieprofessionals?  
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Procedure 

De onderzoekers hebben contact opgenomen voor het maken van een afspraak voor een inter-

view. Gezien de beperkingen in de sociale contactmogelijkheden vanwege de geldende coro-

namaatregelen zijn de interviews telefonisch of via online vergadertools afgenomen. In som-

mige gevallen heeft de respondent een collega erbij gevraagd. In die gevallen is een duo-inter-

view gehouden. 

Ter voorbereiding zijn beleidsstukken van de vijf veiligheidsregio’s en die van een aan-

tal van de grotere gemeenten uit die regio’s bestudeerd, te weten Enschede, Groningen, Rot-

terdam en de gemeente Utrecht. Deze documenten zijn als input voor de gesprekken gebruikt. 
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Deel 1: Literatuurstudie 

risicocommunicatie 
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3. Kenmerken van doeltreffende risicocommunicatie 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de literatuur over doeltreffende methoden van risicocom-

municatie (par. 3.1) en de psychologische factoren waarmee rekening gehouden moet worden 

(par. 3.2). 

 

3.1 Doeltreffende methoden van risicocommunicatie 

3.1.1 Functies en richtlijnen risicocommunicatie 

Risicocommunicatie bestond in het begin uit het geven van informatie over enkel het risico. 

Hoewel het bewustzijn voor de risico’s daarmee werd vergroot, leidde dit in de regel niet tot 

actie bij de ontvangers van de risicocommunicatie. Naast het vergroten van bewustzijn is het 

namelijk belangrijk mensen te leren welke acties nodig zijn om zichzelf weerbaar te maken 

(oftewel een handelingsperspectief bieden) en hen te motiveren om tot deze actie over te gaan 

(bv. Rowan, 1991). Tevens is het belangrijk om de informatie af te stemmen op de ontvangers 

van de boodschap (Greven e.a., 2013; Morgan e.a., 2002) en op de culturele en sociale con-

text (Beck, 1992; Heath e.a., 2009). 

 

Tezamen zijn de belangrijkste functies van risicocommunicatie volgens Rowan (1991): 1) om 

bewustzijn voor de mogelijke risico’s te vergroten, 2) mensen te leren wat de risico’s inhou-

den en hoe ermee om te gaan, 3) overeenstemming te bereiken in wat dit betekent voor wat 

mensen nodig hebben en wat ze willen, 4) mensen te motiveren om tot actie over te gaan om 

zichzelf weerbaar te maken en 5) vertrouwen op te bouwen in de communicatie. In zijn 

samenvatting van de ‘state-of-the-art’ van risicocommunicatie kwam Bier (2001) met de vol-

gende richtlijnen voor het plannen van een risicocommunicatieboodschap: 1) het vaststellen 

van het doel van de inspanning, 2) het selecteren van een strategie die past bij het doel en 3) 

rekening houden met de kenmerken van de ontvangers van de boodschap.  

 

3.1.2 Doeltreffende manieren waarop mensen leren 

Om de doeltreffendheid van de risicocommunicatie te verbeteren, is het van belang om te 

weten hoe mensen doeltreffend leren. De literatuur hierover adviseert om in de risicocom-

municatie een praktisch probleem-gebaseerd perspectief te nemen (Knowles e.a., 1998; 
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Merriam e.a., 2007). Dit betekent dat de boodschap praktisch moet zijn en tevens relevant 

gemaakt moet worden voor de ontvangers van de boodschap. Daarnaast heeft eerdere kennis 

en ervaring een grote invloed op het handelen van mensen (bv. Toman e.a., 2006). Mensen 

zijn dus tijdens een crisis beter in staat om te handelen wanneer er al duidelijk over het risico 

gecommuniceerd is voordat die crisis plaatsvindt. Wanneer mensen al meer kennis over een 

bepaald risico hebben, is de kans groter dat zij informatie over beschermende maatregelen 

beter zullen accepteren en onthouden (Claassen, Greven, Reen & Hall, 2016). Ook ervaringen 

met risico’s helpen om het risicobewustzijn van mensen te vergroten. Dit betekent dat oefe-

ningen erg belangrijk kunnen zijn. Verder leren mensen beter wanneer er op een interactieve 

manier met hen gecommuniceerd wordt (Toman e.a., 2006). Interactieve communicatie is dus 

effectiever dan de meer traditionele unidirectionele communicatie. Ten slotte leren mensen 

meer van boodschappers in wie zij vertrouwen hebben en die zij geloofwaardig vinden (bv. 

Fessenden-Raden e.a. 1987; Earle e.a., 2007). Wanneer de informatie van een zender komt die 

ze niet vertrouwen, zien mensen geen waarde in de informatie en laten ze zich er niet door 

beïnvloeden (Pieniak, Verbeke, Scholderer, Brunso & Olsen, 2007). 

 

3.1.3 Veelvoorkomende problemen in de risicocommunicatie 

Wat zijn nu veelvoorkomende problemen in de risicocommunicatie om scherp op te zijn? Een 

veelvoorkomend probleem van minder effectieve risicocommunicatie is dat de boodschap niet 

afgestemd wordt op de ontvangers. Er bestaat een zogenaamde ‘mentale kloof’ tussen de zen-

ders en ontvangers van een risicocommunicatieboodschap (bv. Morgan e.a., 2002). Professio-

nals die verantwoordelijk zijn voor de communicatie, focussen zich in de boodschap vaak op 

andere aspecten van het risico dan op de aspecten die de ontvangers van die communicatie 

nodig hebben. Voor brandweerlieden is het bijvoorbeeld van belang zich te concentreren op 

de snelheid waarmee een brand zich kan uitbreiden, terwijl het voor de burgers van belang is 

te weten wat dat concreet voor hen betekent.  

 

Er dient ook aandacht te zijn voor verschillen tussen mensen in de ervaring met en de kennis 

over de risico’s (bv. Claassen & Kerckhoffs, 2018). In een gebied waar veel aardbevingen 

voorkomen, hoeft men bijvoorbeeld geen algemene informatie over aardbevingen te versprei-

den, terwijl dat wel zinvol is in een gebied waar aardbevingen niet vaak voorkomen. Om zo 

effectief mogelijk te zijn, dient de risicocommunicatie dus op de bestaande kennis van de 

burger afgestemd te worden. Ook dient men in de communicatie rekening te houden met 
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kwetsbare groepen in de samenleving (Stel, Ketelaar, Gutteling, Giebels, & Kerstholt, 2017) 

en met verschillen in culturele en sociale contexten (Beck, 1992; Heath e.a., 2009; Ruitenberg 

& Helsloot, 2004; Helsloot & Van ’t Padje, 2010).  

 

3.1.4 Doeltreffende risicocommunicatiestrategieën 

Hoe kunnen deze veelvoorkomende problemen aangepakt worden om de risicocommunicatie 

doeltreffender te maken? 

 

Interactieve risicocommunicatie 

Een eerste strategie om veelvoorkomende problemen aan te pakken, is het interactief maken 

van de risicocommunicatie. Door met de ontvangers van de boodschap te interacteren, wordt 

deze ontvanger zich bewust van de verschillen in mentale modellen en kennis, kan deze beter 

perspectief nemen, wordt deze zich bewust van de culturele en sociale context, en kan deze de 

boodschap beter toepassen op zijn eigen situatie. Door te interacteren met de ontvangers van 

de boodschap wordt duidelijk welke informatie zij nodig hebben, wanneer ze iets niet begrij-

pen en op welke manier de boodschap het beste tot hen doordringt (bv. Steelman & McCaf-

frey, 2013). Onderzoek van Eisenman e.a. (2009) liet bijvoorbeeld zien dat interactieve com-

municatie er inderdaad voor zorgde dat Latino’s in Los Angeles over het algemeen beter 

voorbereid waren op rampen wat betreft het in huis hebben van materialen, zoals een EHBO-

doos, zaklampen, radio, batterijen, dekens en een voorraad water en eten. Hoewel interactieve 

vormen van risicocommunicatie doeltreffender zijn dan unidirectionele methoden, vergt deze 

vorm meer inspanning om iedereen te kunnen bereiken en gaat het gepaard met hogere 

kosten. 

 

Continue communicatie 

Risico- en crisiscommunicatie worden tevens effectiever bij continue communicatie. Dit geldt 

voor het herhalen van de boodschap. Daarnaast is het van belang om bij risico’s waarvan men 

kan voorzien dat ze daadwerkelijk tot een gevaarlijke situatie leiden, zowel voor als tijdens de 

gebeurtenis te communiceren. Wanneer er veelvuldig gecommuniceerd wordt over het risico, 

wordt zowel het vertrouwen in de communicatie opgebouwd, als de kennis over en het 

bewustzijn van het risico vergroot. Door deze continue communicatie hoeft men tijdens een 

crisissituatie geen kennis en bewustzijn meer te vergroten noch het vertrouwen van de ont-

vangers te winnen en duidelijk te maken dat de informatie van een geloofwaardige afzender 
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komt, maar hoeft men zich enkel te richten op het verschaffen van up-to-date informatie over 

de crisis en de beste aanpak in die situatie (bv. Steelman & McCaffrey, 2013). Voorbeelden 

van veelvuldige risicocommunicatie zijn leerprogramma’s op school, informatiebijeenkom-

sten met de gemeenschap en rondleidingen door het risicogebied om uitleg te geven. 

 

‘Best practices’ in de risicocommunicatie 

Onderzoek door TNO naar risicocommunicatie door gemeenten in Nederland wijst op Maas-

tricht in 2009 als ‘best practice’ van de 21 geïnterviewde gemeenten (Kerstholt & Koenders, 

2009). Op basis van het TNO-onderzoek was de gemeente Maastricht in dat jaar het meest 

intensief en actief met risicocommunicatie door brochures, het regelmatig geven van voorlich-

tingsavonden en films ter vergroting van het bewustzijn van de risico’s en de kennis over wat 

mensen ertegen kunnen doen. In de risicocommunicatie benadrukte de gemeente de belang-

rijke rol van burgers bij het voorkomen en beperken van risico’s en stuurde zij aan op eigen 

verantwoordelijkheid. De gemeente was helder en open in het communiceren over waar de 

verantwoordelijkheid en hulpverlening van de overheid eindigde en waar die van de burger 

begon. 

 

Op basis van de literatuur komen Steelman & McCaffrey (2013) tot de volgende samen-

vatting van ‘best practices’ in de manier waarop risico’s gecommuniceerd worden: 

 informatie die betrekking heeft op de lokale context en lokale middelen; 

 een-op-een interacties, of op zijn minst bijeenkomsten met de gemeenschap; 

 met overheidspersoneel (vertrouwen & geloofwaardigheid); 

 continue communicatie (voor, tijdens en na een crisis); 

 open en transparante besluitvormingsprocessen. 

(zie ook Blanchard & Ryan 2007; Fitzpatrick & Mileti, 1994; Kammenbauer & Minnery, 

2019; LaChapelle &McCool, 2012; Martin e.a., 2009; McCaffrey e.a., 2012; McCaffrey & 

Olsen, 2012; Toman e.a., 2011; Vaske e.a., 2007; Winter e.a., 2006).  

 

De effectiviteit van deze ‘best practices’ wordt ondersteund door onderzoek naar de praktijk 

van de risicocommunicatie over natuurbranden (Steelman & McCaffrey, 2013). Voor andere 

praktijk-interventies in de risicocommunicatie, zie Bradley, McFarland en Clarke (2014). 
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3.2 Psychologische factoren  

Psychologische theoretische modellen geven aan met welke psychologische factoren men 

rekening moet houden voor doeltreffende risicocommunicatie. Naast de genoemde doeltref-

fende manieren van risicocommunicatie is het belangrijk om rekening te houden met psycho-

logische factoren om mensen te motiveren daadwerkelijk actie te ondernemen. Ondanks dat 

mensen in gebieden leven waar risico’s voorkomen, doen zij vaak weinig om zichzelf en hun 

eigendommen te beschermen (bv. Kunreuther & Slovic, 1978; Peek & Mileti, 2002).  

 

3.2.1 Theoretische modellen 

Volgens de Protectie Motivatie Theorie (PMT) beschermen mensen zichzelf afhankelijk van 

1) de waargenomen waarschijnlijkheid van de dreiging, 2) de waargenomen ernst van de 

dreiging, 3) de inschatting van de doeltreffendheid van het aanbevolen gedrag en 4) de 

inschatting van de eigen effectiviteit (self-efficacy). Dat laatste is de mate waarin iemand 

denkt het aanbevolen gedrag te kunnen uitvoeren (Rogers, 1975; Maddux & Rogers, 1983; 

voor een meta-analyse zie Floyd, Prentice-Dunn en Rogers, 2000). Volgens het Extended 

Parallel Process Model (EPPM) zijn dit tevens de kernfactoren die bepalen of een risico-

communicatieboodschap effectief is en leidt tot vervolgactie (Witte, 1992; voor een meta-

analyse zie Witte & Allen, 2000). Ook het Protective Action Decision Model (PADM), dat 

gebaseerd is op onderzoek naar reacties op gevaren en rampen, onderschrijft de hierboven 

genoemde factoren van de PMT (Lindell & Perry, 2012; zie ook Grothmann & Reusswig, 

2006; Kievik & Gutteling, 2011; Martin, Bender & Raish, 2007; Ruiter, Abraham & Kok, 

2001; Rimal & Real, 2003; Smith e.a., 2008; Terpstra & Lindell, 2012). 

 

Deze theorieën zijn getoetst in onderzoeken naar risico’s van overstromingen (Grothmann & 

Reusswig, 2006; Kievik & Gutteling, 2011), branden (Martin, Bender & Raish, 2007), cyber-

crime (Johnston & Warkentin, 2010) en het gebruik van NL-Alert (Gutteling e.a., 2014). 

Meta-analyses van studies naar de relatie tussen de motivatie van burgers om zichzelf te 

beschermen voor risico’s en de vier kernfactoren zoals voorgesteld door het PMT en het 

EPPM laten inderdaad zien dat de kernfactoren effect hebben (De Ruiter e.a., 2014; zie ook 

De Hoog, Stroebe, & De Wit, 2007; Earl & Albarracin, 2007; Floyd, Prentice-Dunn & 

Rogers, 2000; Milne, Sheeran, & Orbell, 2000; Witte & Allen, 2000).  
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3.2.2 Implicaties theoretische modellen voor risicocommunicatie 

Wat zijn nu de implicaties van deze theoretische modellen om risicocommunicatie zo doel-

treffend mogelijk te maken? 

 

Waarschijnlijkheid en ernst 

Risicocommunicatie is alleen doeltreffend wanneer de motivatie van burgers om zichzelf voor 

risico’s te beschermen in gedrag wordt omgezet. Dit gebeurt wanneer de waargenomen waar-

schijnlijkheid en de ernst van de dreiging beide hoog zijn (Tannenbaum e.a., 2015). De ernst 

van de dreiging refereert hier niet naar de lastigheid om met de situatie te kunnen omgaan, 

maar naar de consequenties die een ramp of crisis zal hebben wanneer deze zich voordoet. 

Tezamen bepalen de waargenomen waarschijnlijkheid en ernst van de bedreiging het niveau 

van de risicoperceptie. Wanneer deze dus te laag is, zal de risicocommunicatie niet effectief 

zijn.  

 

Risicoperceptie kan vergroot worden door gebruik te maken van een ‘fear appeal’. Dit is een 

communicatiestrategie waarbij bij ontvangers van de boodschap angst wordt opgeroepen (bv. 

Witte & Allen, 2000). Die angst kan vergroot worden door de waarschijnlijkheid van de drei-

ging te benadrukken en/of door de ernst van de dreiging te benadrukken (wanneer deze hoog 

zijn). De ernst kan bijvoorbeeld benadrukt worden door een foto te laten zien van de conse-

quenties van de dreiging (Kievik & Gutteling, 2011). Ook kunnen mensen de negatieve con-

sequenties van een daadwerkelijke ramp of crisis beter voor zich zien door verhalen die wor-

den verteld door anderen (Bakker & Mertens, 2019). De handelingen van een verhalenvertel-

ler worden goed onthouden en beïnvloeden het gedrag van mensen in een vergelijkbare situa-

tie (Bakker, Kerstholt, Van Bommel & Giebels, 2018; Kerstholt & Koenders, 2009). 

 

Doeltreffendheid van het aanbevolen gedrag 

Een andere implicatie van de theoretische modellen is dat het in de risicocommunicatie van 

belang is aan te geven wat de concrete handelingsperspectieven zijn. Dit vergroot het effectief 

handelen tijdens een crisissituatie (bv. Gutteling, Kerstholt, Terpstra, & Van As, 2004; Ver-

roen, Gutteling, & De Vries, 2012). Tevens zijn mensen meer gemotiveerd het aanbevolen 

gedrag uit te voeren wanneer wordt aangegeven hoe en waarom het aanbevolen gedrag doel-

treffend is (Rogers, 1975; Maddux & Rogers, 1983; Floyd, Prentice-Dunn en Rogers, 2000).  
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Self-efficacy 

Theoretische modellen en empirisch onderzoek maken duidelijk dat het laten zien hoe burgers 

het aanbevolen gedrag goed kunnen uitvoeren een effectieve strategie is om hen te motiveren 

tot beschermende acties over te gaan (self-efficacy; Ruiter, Kessels, Peters, en Kok, 2014). 

Deze self-efficacy kan vergroot worden door burgers een duidelijk en onderscheidend hande-

lingsperspectief te geven en heldere richtlijnen over de wijze waarop deze acties uitgevoerd 

kunnen worden (Verroen e.a., 2013). Ook oefeningen en vaardigheids- en gedragstrainingen 

(bijvoorbeeld via lesprogramma’s en serious gaming) helpen om mensen zich zekerder te 

laten voelen over hun handelen (bv. Bakker & Mertens, 2019; Van Duin, 2011). Tevens kan 

de simpele zin ‘jij kan dit makkelijk uitvoeren’ de overtuiging van self-efficacy vergroten en 

daarmee het zoeken van informatie en de intentie tot het nemen van risicobeperkende of pre-

ventieve acties bevorderen (Kievik & Gutteling, 2011). 

 

Tezamen laten de genoemde theoretische modellen en hun empirische resultaten zien dat het 

voor risicocommunicatie belangrijk is om aan te geven:  

 hoe waarschijnlijk en ernstig de dreiging is, 

 hoe doeltreffend het aanbevolen gedrag is, 

 hoe dit gedrag goed door mensen uit te voeren is (self-efficacy). 

 

3.3 Samenvatting en conclusie 

Samenvattend zijn volgens deze literatuurstudie de ‘best practices’ in de risicocommunicatie: 

 Algemeen: 

o Open en transparante besluitvormingsprocessen 

 Inhoud van de boodschap:  

o Benadrukken hoe waarschijnlijk en ernstig de dreiging is; 

o Informatie verstrekken die betrekking heeft op de lokale context en lokale middelen; 

o Aangeven hoe doeltreffend het aanbevolen gedrag is en hoe dit gedrag goed door 

mensen uit te voeren is; 

 Communicatiestrategie: 

o Een-op-een interacties, of op zijn minst bijeenkomsten met de gemeenschap 

o Door overheidspersoneel (vertrouwen en geloofwaardigheid); 

o Continue communicatie (voor, tijdens en na een crisis).  
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4. Wetenschappelijke kennis over doeltreffende 

risicocommunicatie 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de literatuur met betrekking tot de volgende deelvragen: 

Weten burgers welke rampen en crises de regio kunnen treffen (par. 4.1), kennen zij de maat-

regelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding of beheersing hiervan (par. 4.2), 

weten zij welk handelingsperspectief zij bij een bepaalde ramp of crisis zouden moeten vol-

gen en ondernemen zij actie naar aanleiding van verkregen informatie (par 4.3) en sluit de 

risicocommunicatie aan bij de wijze waarop burgers geïnformeerd willen worden (par. 4.3)? 

Hieronder worden deze vragen beantwoord door middel van een overzicht uit de Nederlandse 

literatuur. 

 

4.1 Kennis over rampen en crises die burgers kunnen treffen 

4.1.1 Spontaan genoemd 

De eerste vraag is of burgers weten welke rampen en crises hen kunnen treffen. Wanneer bur-

gers hiernaar gevraagd wordt, denken ze eerst met name aan risico’s in het verkeer, daarna 

aan overstromingen of ontploffingsgevaar (Beumer & Brouwer, 2007; Drunen & Boonstra, 

2007). Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat slechts 3% van de burgers bij het woord risico 

denkt aan rampen (Drunen & Boonstra, 2007). Onderzoek naar risicobeleving in de regio 

Haaglanden liet zien dat na uitleg van wat met risico’s en risicobronnen bedoeld wordt, 

slechts een minderheid van de 1.497 ondervraagde inwoners spontaan risico’s in de directe 

omgeving kan noemen (Beumer & Brouwer, 2007). Wanneer mogelijke risico’s in hun omge-

ving werden opgenoemd, herkenden inwoners deze wel. Slechts een kwart van de responden-

ten verdiept zich in risico’s of houdt risicobronnen in de gaten (Beumer & Brouwer, 2007). 

 

In een onderzoek van het RIVM naar risicocommunicatie over stralingsongevallen werden 

vijftien Nederlandse burgers geïnterviewd die op een verschillende afstand tot een kerncen-

trale woonden. Dit onderzoek liet zien dat de meeste geïnterviewden wisten dat er in Neder-

land een werkende kerncentrale staat en dat er een in de buurt van de Nederlandse grens staat, 

maar dat zij niet exact wisten waar die stond (Claassen e.a., 2016). 
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Ook heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de risicobeleving ten aanzien van het bedrijf 

Elementis Specialties Netherlands BV (ESN; sinds 2018 Kolb Specialties) in Overijssel 

(Misana-Ter Huurne, 2017). Dit bedrijf richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop 

van chemische stoffen, waardoor grote branden, gifwolken en (dreigende) explosies tot de 

risico’s van het bedrijf behoren. In totaal is 47 omwonenden gevraagd naar hun risicoper-

ceptie hieromtrent. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat ze niet op de hoogte is 

van de risico’s bij ESN. 

 

Tezamen blijkt uit deze onderzoeken (Beumer & Brouwer, 2007; Claassen e.a., 2016; Drunen 

& Boonstra, 2007; Misana-Ter Huurne, 2017) dat burgers niet spontaan weten welke risico’s 

er in hun omgeving spelen. Burgers herkennen over het algemeen wel de rampen en crises die 

hen zouden kunnen treffen. De volgende vraag is hoe accuraat zij zijn over de waarschijnlijk-

heid waarmee de rampen en crises hen kunnen treffen. 

 

4.1.2 Accuratesse risicoperceptie 

Over het algemeen schatten burgers de kans op een ramp of crisis laag in (bv. Helsloot & Van 

‘t Padje, 2011). Uit de registratie van emdat.be blijkt dat er inderdaad relatief weinig rampen 

en crises voorkomen. Stormen, vervoersongelukken (rails, water, lucht, weg), industriële 

ongelukken (explosies en branden), overstromingen en extreme temperaturen komen in 

Nederland het vaakst voor. Volgens onderzoekers schatten Nederlandse burgers het risico op 

een overstroming laag in, terwijl experts overstromingsrisico’s qua ernst en consequenties als 

het grootste natuurlijke risico zien (Bakker & Mertens, 2019; Analistennetwerk Nationale 

Veiligheid, 2016; Kievik & Gutteling, 2011). Volgens analyses schatten mensen ook het 

risico op een kernongeval waarbij straling vrijkomt lager in dan wat men op basis van objec-

tieve gegevens kan verwachten (Bakker & Mertens, 2019; Claassen, e.a., 2016).  

 

Onderzoek naar risicoperceptie en risicocommunicatie in de regio Utrecht liet zien dat de 

risicoperceptie van burgers daar redelijk accuraat is (Helsloot & Van ‘t Padje, 2011). Het 

risico op rampen en crises wordt relatief laag ingeschat. Burgers overschatten echter de kan-

sen van risico’s die in het risicoprofiel zijn opgenomen.8 Burgers beoordelen deze risico’s 

tezamen tussen ‘niet waarschijnlijk/niet onwaarschijnlijk’ en ‘onwaarschijnlijk’ in, terwijl de 

                                                 
8 Het risicoprofiel van de regio Utrecht is: brand in tunnel, transport ongeval gevaarlijke stoffen, overstromin-

gen, ziektegolf, terrorisme, paniek in een menigte, uitval nutsvoorzieningen, natuurbrand en brand in woning. 
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risico’s in het risicoprofiel door experts worden ingeschat als ‘zeer onwaarschijnlijk’. In ver-

gelijking met het risicoprofiel van de regio Utrecht overschatten burgers het risico op trans-

portongevallen met gevaarlijke stoffen en paniek in de menigte het meest, en onderschatten 

zij het risico op een ziektegolf of pandemie, overstromingen en brand in een tunnel het meest. 

Ook schatten ze de effecten van een ramp of crisis niet altijd goed in. Burgers schatten in dat 

een brand in een tunnel, een transportongeval met gevaarlijke stoffen en terrorisme de groot-

ste gevolgen hebben, terwijl objectief gezien pandemie en overstroming de grootste gevolgen 

hebben (Helsloot & Van ’t Padje, 2011; Analistennetwerk Nationale Veiligheid, 2016).   

 

Burgers zijn dus niet altijd goed op de hoogte van de waarschijnlijkheid en de ernst van de 

risico’s die in het Nationaal Veiligheidsprofiel worden ingeschat (Analistennetwerk Nationale 

Veiligheid, 2016). Uit de resultaten van bovenstaande studies is lastig te concluderen of bur-

gers nu daadwerkelijk meer of minder accuraat zijn in hun schattingen voor bepaalde rampen 

en crises, aangezien deze schattingen vergeleken worden met andere schattingen, namelijk 

schattingen die door experts gemaakt worden. 

 

De inschatting door burgers wordt echter niet alleen beïnvloed door de waarschijnlijkheid en 

ernst van de consequenties van verschillende rampen en crises in hun regio. Risico’s worden 

ook ingeschat op basis van wat mensen meer opvalt (Kerstholt & Koenders, 2009), de diver-

siteit van manieren waarop de calamiteit zich kan voordoen (Hendrickx, Vlek & Oppewal, 

1989), het gemak waarmee de situatie en de consequenties ervan gevisualiseerd kunnen wor-

den (Johnson, Hershley, Meszaros & Kunreuther, 1993; Kerstholt & Koenders, 2009), het 

gevoel van controle in het proces (Kerstholt & Koenders, 2009), het vertrouwen in de perso-

nen/instanties die zorg moeten dragen voor bescherming (Kerstholt & Koenders, 2009) en de 

gevoelens die met het risico gepaard gaan (Loewenstein, Weber, Hsee & Welch, 2001; Slo-

vic, Finucane, Peters & MacGregor, 2004). 

 

Concluderend schatten burgers de kans op een ramp of een crisis in hun regio als zeer laag in. 

Hierdoor zullen ze niet gemotiveerd zijn om actie te ondernemen wanneer dit wel zou moeten. 

De vraag is in hoeverre dat nodig is en in hoeverre burgers al voldoende voorbereid zijn op 

mogelijke rampen en crises. 
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4.2 Kennis over maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrij-

ding of beheersing van rampen en crises 

Uit de literatuurstudie kwam slechts één onderzoek naar voren waarin burgers op een directe 

manier gevraagd is of ze weten welke maatregelen de overheid treft ter voorkoming, bestrij-

ding of beheersing van rampen en crises. Dit is de Risico- en Crisisbarometer uit het najaar 

van 2019 (Motivaction, 2020).9 Verder is in de Risico- en Crisisbarometer uit het voorjaar van 

2019 gevraagd naar 1) de maatregelen die de overheid volgens burgers zou moeten nemen, 2) 

het vertrouwen of de verwachting van burgers in de effectiviteit van maatregelen die de over-

heid kan treffen en 3) het begrip voor genomen maatregelen (Motivaction, 2019).  

 

4.2.1 Maatregelen die volgens burgers door de overheid genomen worden 

In de Risico- en Crisisbarometer uit het najaar van 2019 (Motivaction, 2020) is aan de respon-

denten gevraagd welke maatregelen de overheid volgens hen neemt om de gevolgen van spe-

cifieke risico’s zo beperkt mogelijk te houden. De meerderheid van de respondenten aan wie 

deze vraag over een specifiek risico is voorgelegd, geeft hierop geen antwoord of geeft aan dit 

niet te weten. Hieronder volgt een opsomming van de antwoorden van de respondenten die de 

vraag wel hebben beantwoord. Het betreft de twee vaakst genoemde maatregelen die de over-

heid volgens de respondenten neemt om de gevolgen van de specifieke rampen en crises zo 

beperkt mogelijk te houden:  

 Voor terrorisme noemden de respondenten (n = 439) het vaakst dat de overheid de politie, 

ME en/of het leger inzet (9%) en dat zij investeert in de inlichtingendienst dan wel de 

opsporing (8%). 

 Wat betreft het bestrijden of voorkomen van spanningen tussen bevolkingsgroepen gaven 

de respondenten (n = 265) het vaakst aan dat de overheid niets of (te) weinig doet (18%). 

Het meeste genoemde initiatief van de overheid is het bemiddelen en het stimuleren van 

een dialoog (10%). 

 Ook wat betreft het reduceren van de gevolgen van extremisme gaven de respondenten (n 

= 242) het vaakst aan dat de overheid volgens hen niets of (te) weinig doet (11%). De 

maatregel die het vaak genoemd werd, is het harder optreden en strenger straffen (8%). 

                                                 
9 Tweemaal per jaar wordt voor het ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek gedaan naar de zorgen, 

angsten en het gevoel van veiligheid onder de Nederlandse bevolking. Dit onderzoek is getiteld ‘Risico- en 

Crisisbarometer’. 
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 Ter reductie van de gevolgen van cyberbedreigingen neemt de overheid volgens de res-

pondenten (n = 207) twee maatregelen: het verhogen van de beveiliging (10%) en het 

inzetten van experts (8%). 

 Van de respondenten die de vraag hebben beantwoord welke maatregelen de overheid 

neemt om de gevolgen van extreem weer zo beperkt mogelijk te houden (n = 159), 

noemde de grootste groep hulpverlening (7%). Daarnaast werd relatief vaak aangegeven 

dat de overheid niets of (te) weinig doet (6%). 

 Ook wat betreft ondermijnende criminaliteit gaven de meeste respondenten (n = 152) aan 

dat de overheid niets of (te) weinig doet (18%). De meest genoemde maatregel van de 

overheid is het harder optreden en strenger straffen (10%). 

 Wat betreft financieel-economische dreigingen dachten de respondenten (n = 141) het 

vaakst dat de overheid deze bestrijdt door maatregelen te nemen om de dreiging te stabili-

seren of de economie te verbeteren (7%). Daarnaast werd relatief vaak aangegeven dat de 

overheid niets of (te) weinig doet (6%). 

 Voor infectieziekten (n = 116) werden quarantaine en het tegengaan van de verspreiding 

(22%) en vaccinatie (17%) het vaakst genoemd.  

 Wat betreft milieurampen en chemische incidenten noemden de respondenten (n = 100) 

het vaakst het inschakelen van hulpdiensten (10%) en het geven van informatie en voor-

lichting (9%). 

 Wat betreft de ondermijning van de democratische rechtsstaat ten slotte noemden de res-

pondenten (n = 100) wederom het vaakst dat de overheid niets of (te) weinig doet (20%). 

De meest genoemde maatregel van de overheid is het geven van informatie en voorlich-

ting (8%). 

 

4.2.2 Maatregelen die de overheid volgens burgers dient te nemen 

In de Risico- en Crisisbarometer uit het voorjaar van 2019 (Motivaction, 2019) geeft een 

meerderheid van de respondenten geen antwoord op de vraag ‘welke maatregelen de overheid 

dient te nemen om de verschillende rampen en crises in Nederland te bestrijden of te voorko-

men’ of geeft aan het niet te weten. Hieronder volgt een opsomming van de antwoorden van 

de respondenten die de vraag wel hebben beantwoord. Het betreft de twee vaakst genoemde 

maatregelen die de overheid volgens deze respondenten dient te nemen om de gevolgen van 

de specifieke rampen en crises te voorkomen: 
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 Voor terrorisme noemden de respondenten (n = 540) het vaakst dat de overheid hard moet 

aanpakken/een streng beleid moet voeren (10%) en dat zij mogelijke terroristen goed moet 

monitoren (10%).  

 Het bestrijden of voorkomen van spanningen tussen bevolkingsgroepen zou volgens bur-

gers (n = 276) het beste kunnen door de dialoog aan te gaan (13%) en harder of strenger 

op te treden (12%).  

 Om extremisme te bestrijden of te voorkomen, noemden de respondenten (n = 248) het 

vaakst: hard optreden of strenger straffen (20%) en het verbeteren van onderzoek naar 

(mogelijke) dreigingen en risicogroepen (11%).  

 Voor cyberbedreigingen is dat volgens burgers (n = 210) het verbeteren van beveiliging 

(20%) en (extra) ICT-specialisten inzetten of opleiden (11%).  

 Wat betreft de maatregelen die de overheid dient te nemen om extreem weer in Nederland 

te bestrijden of te voorkomen, wordt het meest genoemd (n = 204): het treffen van kli-

maatmaatregelen (17%) en het verbeteren van waterkeringen (16%). 

 Verder vonden burgers (n = 116) dat de overheid financieel-economische dreiging zou 

moeten bestrijden of voorkomen door financiële instellingen te controleren (16%) en een 

goed financieel beleid te hebben (16%).  

 Om ondermijning van de democratische rechtsstaat te bestrijden of te voorkomen, vinden 

burgers (n = 114) dat de overheid harder moet optreden of strenger moet straffen (23%). 

Verder geven zij aan dat het belangrijk is om een betrouwbare regering te vormen (11%).  

 Voor infectieziekten (n = 109) werden voorzorgsmaatregelen of noodprotocollen opstellen 

(7%) en inenten en vaccinaties (7%) het meest genoemd.  

 Voor milieurampen en chemische incidenten noemden de respondenten (n = 103) het 

vaakst: scherpe controle of inspectie (16%) en duidelijke of strenge veiligheidsvoorschrif-

ten (14%). 

 De rol van overheid bij het bestrijden of voorkomen van het uitvallen van vitale processen 

is volgens burgers (n = 93) het beschikbaar hebben van een noodplan (11%) en het extra 

beveiligen van systemen (11%).  

 Ter bestrijding of voorkoming van overstromingen in Nederland, ten slotte, noemt 21% 

van de burgers (n = 87) het verstevigen en/of verhogen van dijken en 20% het bewaken of 

controleren van dijken.  
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4.2.3 Vertrouwen en tevredenheid 

Uit de Risico- en Crisisbarometer van het najaar van 2019 (Motivaction, 2020) blijkt dat 

Nederlanders relatief weinig vertrouwen hebben dat de overheid een rol kan spelen in het ver-

mijden of beperken van rampen en crises of de gevolgen daarvan. Voor alle specifieke voor-

gelegde rampen denkt een minderheid van de respondenten dat de overheid in staat is effectief 

maatregelen te treffen. De respondenten hebben nog het meest vertrouwen in de overheid om 

milieurampen en chemische incidenten te voorkomen (24%) en de gevolgen daarvan zo klein 

mogelijk te houden (29%). De respondenten hebben er het minst vertrouwen in dat de over-

heid extreem weer kan voorkomen (3%) en de gevolgen ervan zo beperkt mogelijk kan hou-

den (13%).  

In de Risico- en Crisisbarometer van het voorjaar van 2019 (Motivaction, 2019) is even-

eens gevraagd of de overheid volgens de respondenten genoeg doet om specifieke rampen en 

crises te voorkomen. Hieruit blijkt dat een minderheid van de respondenten van mening is dat 

de overheid dat voldoende of goed doet. De respondenten zijn nog het meest tevreden met wat 

de overheid doet om terrorisme (35%), overstromingen (30%) en infectieziekten (28%) te 

voorkomen en te bestrijden. Ze zijn het minst tevreden met wat de overheid doet om spannin-

gen tussen bevolkingsgroepen (9%), uitval van vitale processen (16%) en ondermijning van 

de democratische rechtsstaat (16%) te voorkomen en te bestrijden.  

 

4.2.4 Begrip voor genomen maatregelen 

Ondanks dat uit het onderzoek Risico- en Crisisbarometer van het najaar 2019 (Motivaction,  

2020) blijkt dat de minderheid van burgers in Nederland tevreden is met wat de overheid doet 

om rampen en crises te voorkomen of te bestrijden, heeft een meerderheid van de responden-

ten wel (heel) veel begrip voor de genomen maatregelen, zoals de inzet van cameratoezicht 

(86%), extra controles bij evenementen (90%), de inzet van extra beveiligingspersoneel 

(88%), fysieke maatregelen (84%) en de inzet van extra politie en Marechaussee (88%). De 

meerderheid geeft ook aan zich door deze genomen maatregelen veiliger te voelen.  

 

Samenvattend weet de meerderheid van de burgers niet welke maatregelen de overheid neemt 

om rampen en crises te bestrijden, weten ze ook niet welke maatregelen de overheid zou moe-

ten nemen om rampen en crises te bestrijden, hebben ze er relatief weinig vertrouwen in dat 

de overheid een rol kan spelen in het vermijden of beperken van rampen en crises of de gevol-

gen daarvan, maar is men wel tevreden met de maatregelen die de overheid heeft genomen. 
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4.3 Voorbereiding op rampen en crises 

In hoeverre zijn burgers goed voorbereid wanneer een ramp of crisis zich voordoet? Hebben 

zij voorraden in huis, weten ze voorzieningen uit te schakelen (gas, elektriciteit en ventilatie) 

en weten ze welk handelingsperspectief ze bij een bepaalde ramp of crisis zouden moeten 

volgen? 

 

Uit de Risico- en Crisisbarometer van het najaar 2019 onder 818 representatieve burgers van 

de Nederlandse bevolking blijkt dat Nederlanders zich redelijk hebben voorbereid op een 

ramp of crisis (Motivaction, 2020). Minstens tweederde van de respondenten heeft kaarsen, 

een zaklamp, gereedschap, verzorgingsartikelen, extra batterijen en een eerstehulpkit in huis. 

Daarnaast heeft ruim de helft van de respondenten ook contant geld, een back-up van compu-

terbestanden, medicijnen, flessen water en houdbaar eten in huis. Echter heeft een minderheid 

artikelen in huis die men veelal nodig heeft in het geval van een ramp, zoals een radio die 

geen stroom nodig heeft, lucifers/aanstekers in een waterdichte verpakking en een waarschu-

wingsfluitje. Uit de Risico- en Crisisbarometer blijkt verder dat ongeveer de helft van de res-

pondenten op de hoogte is van de manier waarop ze het gas, de elektriciteit en de ventilatie in 

huis kunnen uitschakelen. Slechts circa een kwart van de respondenten is bekend met het eva-

cuatieplan op het werk of andere gebouwen waar ze regelmatig zijn, een derde geeft aan geen 

evacuatieplan te kennen (Motivaction, 2019). 

 

Ondanks dat burgers in hun eigen huis redelijk voorbereid zijn qua materialen en kennis over 

uit te schakelen voorzieningen, is een grote meerderheid van de respondenten niet voorbereid 

op specifieke rampen en crises die bevraagd worden in de Risico- en Crisisbarometer van het 

voorjaar van 2019 (Motivaction 2019).10 Van alle rampen en crises varieert het percentage 

respondenten dat niet voorbereid is van 70% voor een cyberbedreiging tot 99% op milieuram-

pen en chemische incidenten. Dat geldt zelfs voor extreem weer, de meest voorkomende crisis 

in Nederland in de afgelopen eeuw (emdat.be): 86% van de respondenten gaf aan hierop niet 

voorbereid te zijn. De meerderheid van de respondenten gaf aan niet te weten wat ze moet 

                                                 
10 De rampen en crises die bevraagd werden, zijn: overstromingen, extreem weer, milieurampen en chemische 

incidenten, infectieziekten, uitval van vitale processen, cyberbedreigingen, spanningen tussen bevolkings-

groepen, ondermijning democratische rechtsstaat, terrorisme, extremisme, en financieel-economische drei-

gingen. 
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doen als een ramp of crisis zich voordoet. Ze weten dit nog ‘het best’ voor een overstroming 

(37%) en het minst voor een uitbraak van infectieziekten (20%).  

 

Deze resultaten komen overeen met het onderzoek naar risico’s betreffende het chemische 

bedrijf ESN (Misana-Ter Huurne, 2017). Respondenten zijn redelijk praktisch voorbereid, 

maar vertrouwen er niet op dat ze juist handelen bij een ongeval. Zeventig procent van de res-

pondenten heeft weleens voorbereidingsmaatregelen getroffen, maar dat betreft met name het 

passsief ontvangen van informatie, zoals het bijwonen van informatiebijeenkomsten, lidmaat-

schap van WhatsApp-buurtgroepen en het lezen van NL-Alertberichten op de mobiele tele-

foon. Slechts 17% van de respondenten heeft zelf actief informatie opgezocht. De responden-

ten geven ook aan weinig vertrouwen te hebben in hun eigen kunnen om 1) zich voor te berei-

den op een ongeval, 2) een ongeval tijdig te herkennen, 3) zelf bruikbare informatie te vinden 

over risico’s en 4) op een juiste manier te handelen bij een ongeval. Dit ondanks dat driekwart 

van de respondenten zegt voorbereidingen nuttig te vinden. Respondenten willen zich met 

name op een concrete manier voorbereiden. Ze willen leren wat de risico’s zijn, hoe te hande-

len bij een ramp of crisis en hoe ze een gevaarlijke situatie kunnen herkennen. 

 

Ook uit onderzoek onder 658 burgers naar risico’s op overstromingen in de provincie Fries-

land blijkt dat burgers weinig tot geen gedragsintenties hebben om voorzorgsmaatregelen te 

treffen met betrekking tot overstromingsrisico’s (Terpstra & Gutteling, 2008). Dit komt met 

name doordat de risicoperceptie van overstromingen over het algemeen laag is, waardoor 

burgers niet gemotiveerd zijn om tot beschermende actie over te gaan (Gutteling e.a., 2010; 

Terpstra, 2010). De grootste groep burgers ziet het nemen van voorzorgsmaatregelen wel als 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de overheid en zichzelf (circa 30% van alle res-

pondenten; Terpstra & Gutteling, 2008).  

 

Ten slotte blijkt uit het onderzoek van het RIVM naar stralingsongevallen dat de geïnterview-

den niet goed weten wat de gezondheidseffecten van een kernongeval zijn en welke maatrege-

len zij kunnen treffen om zichzelf te beschermen (Claassen e.a., 2016). Tevens laten Beumer 

en Brouwer (2007) zien dat een minderheid van de respondenten uit de regio Haaglanden vol-

doende denkt te weten om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen bij een ongeval met 

gevaarlijke en brandbare stoffen.  
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Samenvattend heeft een ruime meerderheid van de burgers materialen in huis ter voorberei-

ding op een mogelijke ramp of crisis. Echter heeft de minderheid materialen in huis die 

belangrijk zijn bij rampen en crises. Ook blijkt uit alle onderzoeken dat burgers niet goed 

weten wat ze moeten doen bij specifieke rampen of crises (Beumer & Brouwer, 2007; 

Claassen e.a., 2016; Gutteling e.a., 2010; Misana-Ter Huurne, 2017; Motivaction, 2019; 

Terpstra, 2010; Terpstra & Gutteling, 2008). Ondanks dat burgers de kans op rampen en 

crises laag inschatten en ondanks dat zij niet goed voorbereid zijn, blijkt uit bovenstaande 

onderzoeken dat burgers voorbereidingen wel nuttig vinden en meer praktische informatie 

over de risico’s willen hebben.  

 

4.4 Aansluiting van de risicocommunicatie op de wijze waarop burgers 

geïnformeerd willen worden 

Burgers zijn dus relatief slecht geïnformeerd over wat de overheid doet en wat zij zelf kunnen 

doen om zich voor te bereiden op mogelijke rampen en crises. Risicocommunicatie zou kun-

nen helpen om dit te verbeteren. In hoeverre sluit de huidige risicocommunicatie aan bij de 

wijze waarop burgers geïnformeerd willen worden? 

 

In de Risico- en Crisisbarometer van het najaar van 2019 (Motivaction, 2020) werd de 818 

respondenten ook gevraagd naar de manier waarop ze over verschillende rampen en crises 

door de overheid geïnformeerd wilden worden. De meerderheid van alle respondenten gaf aan 

voor alle specifieke rampen en crises niet meer informatie over het onderwerp te willen heb-

ben (range 62% tot 88%, afhankelijk van ramp of crises). Een minderheid van de responden-

ten vindt dat de overheid iedereen ongevraagd moet informeren (range 6% tot 20%) en wil de 

informatie snel kunnen vinden als men ernaar zoekt (range 6% tot 23%). Respondenten willen 

het meest ongevraagd en gevraagd geïnformeerd worden over terrorisme, infectieziekten, en 

milieurampen en chemische incidenten. Ze willen het minst geïnformeerd worden over onder-

mijning van de democratische rechtsstaat, geopolitieke dreigingen en aardbevingen. 

Verder bleek dat in geval van een ramp of crisis ongeveer de helft van de respondenten 

in eerste instantie informatie zou zoeken op de nationale radio of televisie (48%) en/of op 

nieuwssites (48%). Circa 30% zou in eerste instantie de lokale of regionale media raadplegen 

en ongeveer 25% de website van de Rijksoverheid. Eveneens zo’n 25% zou in eerste instantie 

WhatsApp gebruiken. 
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In 2011 deden Helsloot en Van ’t Padje onderzoek naar de wijze waarop burgers geïnfor-

meerd willen worden door de overheid (in de gemeente Utrecht). Dit onderzoek toonde aan 

dat burgers relatief weinig behoefte hebben aan risicocommunicatie, omdat zij de risico’s 

(accuraat) laag inschatten. Volgens het onderzoek is het voor de goed ingeschatte of over-

schatte risico’s voldoende dat de overheid informatie verstrekt. Overtuigen en instrueren is 

alleen nodig wanneer burgers risico’s onderschatten. Burgers gaven aan met name geïnfor-

meerd te willen worden als het voor hen praktisch nut heeft of als hun belangen in het geding 

zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een overschrijding van veiligheidsnormen of een aan-

tasting van iemands eigendom (Helsloot en Van ’t Padje, 2011). Concreet houdt dit in dat 

burgers een beperkte (passieve) verantwoordelijkheid van de overheid zien voor risico’s die 

stabiel en geaccepteerd zijn.  

 De respondenten gaven aan dat zij voor deze risico’s verwachten dat de overheid voor-

ziet in objectieve informatie over risico’s, risicobeleid en handelingsperspectieven. Ze ver-

wachten dat iedereen deze informatie zou moeten kunnen vinden wanneer hiernaar gezocht 

wordt (zoals via internet en brochures). Wanneer het risico of de beheersing ervan verandert, 

verwacht men een actievere houding van de overheid, zoals communicatie via nieuwsmedia 

en eigen communicatiekanalen met een duiding over de veranderingen. Mensen wensen daar-

bij feitelijke informatie te ontvangen, geen geruststellende boodschappen (Helsloot & Van ‘t 

Padje, 2011). 

 De burger vindt dat de overheid het meest actief moet communiceren, via alle eerder-

genoemde kanalen, over risico’s waarvan de acceptatie laag is of als de ramp of crisis zich 

daadwerkelijk voordoet. Wanneer de risico-acceptatie bij de burgers laag is, verwachten ze 

een gelijkwaardige uitwisseling van meningen met de overheid. De burger voelt zich ook zelf 

verantwoordelijk om zich voor te bereiden op rampen en crises, maar alleen wanneer het 

risico voor hen groot genoeg is. Slechts 37% van de respondenten voelt zich verantwoordelijk 

om zichzelf te informeren (Helsloot & Van ’t Padje, 2011). 

 

Onderzoek naar de manier waarop burgers geïnformeerd willen worden over de risico’s van 

een bedrijf met chemische stoffen (ESN) toonde aan dat respondenten graag geïnformeerd 

wilden worden via een folder in de brievenbus (40%), de WhatsApp-groep van de buurt 

(40%) en periodieke bijeenkomsten bij ESN (40%). Daarna werden de website of sociale 

media van ESN (30%), een mobiele applicatie (28%) of een contactpersoon in de buurt (28%) 

genoemd (Misana-Ter Huurne, 2017).  
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Onderzoek door TNO naar risicocommunicatie over overstromingen liet zien dat maar weinig 

mensen bekend zijn met de sites die communiceren over overstromingsrisico’s (Kerstholt, 

Caljouw & Koenders, 2010). Op het moment van het onderzoek in 2009 waren er twee inter-

netsites die specifiek toonden hoe reëel een overstromingsdreiging was voor een specifiek 

gebied: de risicokaart en de waterdreigingssite van de provincie Zeeland. Van de 84 deelne-

mers had geen enkele deelnemer de risicokaart eerder bekeken en slechts twee deelnemers 

hadden de waterdreigingssite eerder bekeken. Dit komt overeen met de resultaten naar de risi-

cobeleving in de provincie Groningen, waar 24% van de respondenten de site met de risico-

kaart kende en slechts 8% daar gebruik van had gemaakt (Drunen & Boonstra, 2007).   

 

In 2019 is onderzoek gedaan door Dialogic naar de evaluatie van de risicokaart (Bongers, De 

Boer, Van der Vorst, & Steur, 2019). Hieruit blijkt dat gebruikers van de risicokaart (burgers, 

bedrijven, overheden en hulpdiensten) vooral behoefte hebben aan informatie over 1) locaties 

van objecten die risicovol zijn, de omvang van het risico en de veiligheidsafstand van het 

object, 2) gevaarlijke stoffen en risicovolle bedrijven en 3) de omgeving en welke objecten 

kwetsbaar zijn bij een ramp of crisis. Van de respondenten die de risicokaart kennen en 

gebruiken, geeft de meerderheid aan dat de kaart aan hun informatiebehoefte tegemoetkomt.   

 

Samenvattend blijkt uit het literatuuronderzoek dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over 

de vraag in hoeverre de bestaande risicocommunicatie aansluit bij de wijze waarop burgers 

geïnformeerd willen worden. 

  



Inventarisatie doeltreffende risicocommunicatie 47 

 

 

Deel 2: Empirische studies 
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5. Effectiviteit en informatiebehoefte bij burgers 

 

Om inzicht te verkrijgen in de doeltreffendheid van risicocommunicatie in termen van de 

reacties van burgers zijn drie onderzoekingen verricht: een enquête onder de bevolking (par. 

5.1), een analyse van (flits)peilingen over de informatievoorziening en het draagvlak voor het 

coronabeleid van de overheid (par. 5.2) en een analyse van de berichten die op sociale media 

verschenen naar aanleiding van persconferenties waarin maatregelen werden aangekondigd 

(par. 5.3).  

 

5.1 Enquête onder de bevolking 

Om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van risicocommunicatie wat betreft de reacties 

van burgers is een enquête gehouden onder de bevolking. In deze enquête is ingegaan op 

relevante aspecten van de effectiviteit van risicocommunicatie en de informatiebehoefte (zie 

par. 1.2.2). Er zijn 15 vragen gesteld over de kennis, percepties en informatiebehoefte van 

burgers over risico’s van rampen en crises die in hun omgeving zouden kunnen plaatsvinden. 

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste bevindingen; details zijn te 

vinden in bijlage A. 

 

5.1.1 Kennis over rampen en crises in de regio 

Uit de resultaten bleek dat de respondenten hun kennis over mogelijke rampen en crises in de 

regio in het midden inschatten op een schaal, die liep van “helemaal geen” tot “heel veel”. 

Zo’n 25% gaf aan dat zij niet zoveel hierover wisten; ruim 50% gaf aan dat zij hier (redelijk) 

veel over wisten. Het maakte weinig uit of mensen zich kwetsbaar voelden of niet: de respon-

denten die zich kwetsbaar voelden, beoordeelden hun kennis gemiddeld met een 4.3; de res-

pondenten die zijn niet kwetsbaar voelden, met een 4.5. Ook maakte het weinig uit of mensen 

uit hoofde van hun beroep al informatie over rampen en crises hadden: het gemiddelde in de 

eerste groep bedroeg 4.6, tegen 4.4 in de tweede groep. 

Ook is de respondenten gevraagd of zij vonden dat zij voldoende informatie hadden 

over de risico’s in hun omgeving. De meerderheid gaf aan dat dat het geval was (54%). Daar-

naast was er een vrij grote groep respondenten (33%) die aangaf dat ze onvoldoende geïnfor-

meerd was en er graag meer over wilde weten. Hier werd wel een verschil gevonden wat 
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betreft de gepercipieerde kwetsbaarheid: respondenten die zich kwetsbaar voelden, gaven 

vaker aan te weinig informatie te hebben over risico’s in de omgeving. 

Verder bleek dat meer dan de helft van de respondenten (53%) weleens stil stond bij een 

mogelijke ramp. Eenderde deed dat echter zelden of nooit. Vervolgens is in een open vraag 

nagegaan bij welk type ramp of crisis de respondenten dan stilstonden. Brand en overstroming 

werden hier overduidelijk het vaakst genoemd. Opmerkelijk was dat het coronavirus hier niet 

wat meer op de voorgrond trad.  

 Als afsluiting is de respondenten een lijst met rampen en crises voorgelegd, die geba-

seerd is op de crisistypen uit de handreiking Regionaal Risicoprofiel. Hieruit kwam naar 

voren dat de meeste respondenten weleens stil stonden bij brand, de uitbraak van een ziekte-

golf onder de bevolking en extreme weersomstandigheden. De spontaan genoemde rampen en 

crises komen hiermee redelijk goed overeen met de reacties op de lijst met rampen en crises 

uit het risicoprofiel.  

 

5.1.2 Het ondernemen van actie om risico’s te reduceren 

In de enquête is nagegaan of de respondenten voldoende informatie meenden te hebben om 

tijdens een ramp of crisis adequaat te kunnen handelen. De meningen hierover waren ver-

deeld. Zo zei 40% onvoldoende informatie te hebben over wat ze zelf zouden moeten doen 

om zich tijdens rampen en crises in veiligheid te brengen; 50% gaf aan hier wel voldoende 

informatie over te hebben. Verder gaf 42% aan onvoldoende informatie te hebben over de 

manier waarop ze zichzelf op rampen en crises in hun omgeving zouden kunnen voorberei-

den; 46% gaf aan hierover wel voldoende informatie te hebben. Tot slot bleek dat 43% van 

mening was onvoldoende informatie te hebben over de manier waarop ze anderen tijdens 

rampen en crises zouden kunnen helpen; 41% gaf aan hier wel voldoende informatie over te 

hebben. 

 

In de enquête is eveneens nagegaan in hoeverre de respondenten actie hebben ondernomen 

naar aanleiding van risico-informatie over de rampen en crises. Dit gaat dus verder dan de 

vraag of de respondenten weten welk handelingsperspectief bij een bepaalde ramp of crisis 

adequaat is.  

Uit de gegevens blijkt dat er veel variatie is in de mate waarin de ontvangen of geraad-

pleegde informatie over een risico ertoe leidt dat de burger overgaat tot actie. Veel responden-

ten zeggen actie ondernomen te hebben met betrekking tot de uitbraak van een ziektegolf 



Inventarisatie doeltreffende risicocommunicatie 50 

 

onder de bevolking (83%), de bedreiging van de volksgezondheid (66%), extreme weersom-

standigheden (56%) en verstoring van de energie- en drinkwatervoorziening (50%). Dit lijkt 

samen te hangen met de actualiteit van de ramp of crisis uit het Regionaal Risicoprofiel. Die 

risico’s hebben zich alle vier recent voorgedaan.11  

Gevraagd naar de maatregelen die de respondenten dan genomen hebben, blijkt dat deze 

acties gedomineerd worden door coronagerelateerde richtlijnen en adviezen: afstand houden, 

mondkapjes, handen wassen, thuisblijven, et cetera. 

Respondenten die naar aanleiding van de verkregen informatie geen maatregelen geno-

men hebben, gaven hier drie redenen voor: 1) ze voelden de noodzaak niet om actie te onder-

nemen, 2) ze hadden het idee dat ze zelf geen actie konden ondernemen en 3) ze vonden de 

risico’s te klein om actie te ondernemen.  

 

5.1.3 Aansluiting van de risicocommunicatie op de wijze waarop burgers geïnformeerd 

willen worden 

Driekwart van de respondenten wist een organisatie te noemen die informatie verschaft over 

de risico’s in de directe omgeving. Naast coronagerelateerde bronnen als RIVM en GGD 

noemden de respondenten de gemeente, de brandweer, de politie en de rijksoverheid of de 

overheid in het algemeen.  

Ook is nagegaan via welke media de respondenten kort voor het onderzoek informatie 

over een ramp of crisis uit het Regionaal Risicoprofiel hebben ontvangen of geraadpleegd. De 

respondenten konden hierbij kiezen uit een lijst van specifieke media. Hieruit kwam naar 

voren dat de meeste respondenten informatie kregen via de traditionele media (radio, televi-

sie, kranten inclusief nieuwsapps en/of nieuwswebsites). Rampen- en crisisgerelateerde web-

sites werden minder vaak geraadpleegd.  

Wat betreft de duidelijkheid van de informatie gaven de respondenten aan de informatie 

over rampen en crises uit het Regionaal Risicoprofiel over het algemeen duidelijk te vinden. 

Het duidelijkst vond men de informatie over extreme weersomstandigheden, het minst dui-

delijk die over tekorten in de voedselvoorziening. 

Wat betreft de aansluiting van informatie die de respondenten in verschillende bronnen 

tegenkwamen, bleek dat deze informatie veel respondenten (45-50%) in staat stelde goed te 

                                                 
11 Wat betreft verstoring van de energie- en drinkwatervoorziening kan men daarbij denken aan de oproep van 

drinkwaterleveranciers in bepaalde regio’s om het waterverbruik tijdens de hittegolf van 2020 te beperken. 
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kunnen bepalen wat zij zouden moeten doen als een dreiging reëel zou worden. Er zijn wei-

nig aanwijzingen dat de informatie die de respondenten over de risico’s in hun omgeving 

tegenkomen tot verwarring of onduidelijkheid leidt. Verder gaven de meeste respondenten 

aan dat zij zich in staat voelden te beoordelen of informatie klopte. Wat betreft de overeen-

stemming van de informatie vanuit de overheid en officiële instanties enerzijds en verhalen 

in de media anderzijds zijn de meningen wat verdeeld: 33% zag geen andere verhalen in de 

media, 25% wel. 

 De huidige risicocommunicatiestrategie was voor veel respondenten bevredigend 

(45%). De respondenten die het anders wilden (33%), kwamen met een waslijst aan sugges-

ties. Deze suggesties betreffen zowel de inhoud als het informatiekanaal. Ze zijn samen te 

vatten onder de noemer: meer eenduidige informatie die direct relevant is voor het individu en 

regelmatig ververst wordt, en die zowel via nieuwe als traditionele media verspreid wordt. 

 

5.2 Flitspeilingen over het coronavirus 

Om inzicht te krijgen in het perspectief van Nederlandse burgers op de crisiscommunicatie 

van de overheid in de context van de coronacrisis zijn de resultaten van opinieonderzoeken en 

flitspeilingen nader geanalyseerd. Er zijn sinds eind februari 2020 veel opinieonderzoeken 

verricht naar de mening over het coronabeleid en de communicatie hierover. De relevante 

gegevens uit de externe (flits)peilingen en (panel)onderzoeken tijdens de eerste golf van coro-

nabesmettingen worden hier samengevat. Selectiecriterium hierbij was dat de gegevens vol-

gens het onderzoeksbureau dat de peiling uitvoerde, gebaseerd waren op een representatieve 

steekproef uit de bevolking. 

 

Hierbij ging het om inzicht in de volgende aspecten: 

 het percentage respondenten dat behoefte heeft aan informatie. 

 de inhoud van de informatie waaraan behoefte is. 

 de mening over de berichtgeving over het coronavirus in zijn algemeenheid. 

 de mening over de verstrekte informatie door de overheid. 

 de mening over de aanpak van de coronaproblematiek door de overheid. 

 

Omdat de coronacrisis een dynamisch gebeuren was, en is, met ontwikkelingen in de ver-

spreiding van het virus en het beleid van de overheid, werden ook de veranderingen in de tijd 

relevant geacht. 



Inventarisatie doeltreffende risicocommunicatie 52 

 

 

Het onderzoek richtte zich op de periode waarin de eerste golf besmettingen en ziektegevallen 

ten gevolge van het coronavirus plaatsvond. Als einddatum is gekozen voor 31 juli 2020. De 

reden hiervoor was dat er vanaf begin augustus 2020 berichten verschenen over een toename 

in het aantal besmettingen, die wellicht van invloed zouden kunnen zijn op de informatiebe-

hoefte en de mening over het beleid en de communicatie van de overheid over het coronavi-

rus. Concreet betekent dit de onderzoeksperiode liep van eind februari tot en met 31 juli 2020. 

 

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste bevindingen; details zijn te 

vinden in bijlage B. 

 

5.2.1 Percentage dat behoefte heeft aan informatie 

Zowel het ministerie van VWS als Nivel heeft in de periode van eind februari 2020 tot en met 

half juni de behoefte aan informatie over het coronavirus gemeten. De resultaten geven een 

heel verschillend beeld van het percentage respondenten dat behoefte heeft aan informatie. 

Het is verleidelijk dit aan de framing van de gestelde vraag toe te schrijven. 

In het onderzoek van het ministerie van VWS is de respondenten een lijst met onder-

werpen voorgelegd waarover ze informatie zouden kunnen willen hebben. Eén van de ant-

woorden waaruit de respondenten konden kiezen, was: “Ik weet voldoende …”. Dit antwoord 

werd in de loop van de onderzoeksperiode door zo’n 10-30% van de respondenten gegeven. 

Het Nivel gebruikte een andere manier om de informatiebehoefte te meten. Ze vroegen 

eerst hoeveel de respondenten over het coronavirus gehoord hadden en daarna of ze behoefte 

hadden aan meer informatie. Door 15-20% van de respondenten werd toen aangegeven dat ze 

behoefte had aan meer informatie.  

 Wat betreft de chronologische ontwikkeling gaven beide onderzoeken eenzelfde beeld. 

De informatiebehoefte was eind februari hoog, daalde in maart en veranderde in de periode tot 

midden juni weinig. 

 

5.2.2 Inhoud van de informatie waaraan behoefte bestaat 

Er is eveneens nagegaan over welk onderwerp de respondenten informatie wilden hebben (Fi-

guur 1). Uit de peilingen van het ministerie van VWS bleek dat de respondenten in de periode 

tot en met 16 maart 2020 met name behoefte hadden aan informatie over de verspreiding van 

het virus, de ernst van de ziekte, de maatregelen die de respondent zelf kon nemen om te 
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voorkómen dat hij ziek werd, en de maatregelen die in Nederland genomen werden om de 

verspreiding van het virus te voorkómen. In de periode na 16 maart lag het accent van de 

informatiebehoefte bij de gevolgen van het virus voor de samenleving. Gegevens uit het 

onderzoek van het Nivel bevestigen dit beeld.  

 

 

Figuur 1 

Informatiebehoefte over het coronavirus naar onderwerp en periode (bron: ministerie van Volks-

gezondheid, Welzijn en Sport (a-i)) 

 

 

5.2.3 Mening over de berichtgeving over het coronavirus in zijn algemeenheid 

Het Nivel heeft de mening van de bevolking over de berichtgeving over het coronavirus 

onderzocht. De resultaten zijn gevisualiseerd in Figuur 2. Uit dit onderzoek bleek dat de res-

pondenten de berichtgeving over het coronavirus over het algemeen duidelijk en betrouwbaar 

vonden. In de laatste week van februari werd de berichtgeving als minder duidelijk en minder 

betrouwbaar gezien dan in de perioden daarna. Gedurende de hele periode vond ongeveer een 

derde van de respondenten de berichtgeving overdreven. Opgemerkt zij dat het hier over de 

berichtgeving over de coronaproblematiek in de volle breedte lijkt te gaan en niet alleen over 

de berichtgeving door de overheid. 
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Figuur 2 

Mening over de berichtgeving over het coronavirus in zijn algemeenheid, in percentage dat  de 

omschrijving bevestigde (bron: Meijer e.a., 2020 (a-f)) 12  

 

 

5.2.4 Mening over de informatievoorziening door de overheid 

Zowel het ministerie van VWS als het RIVM en het Nivel hebben onderzoek gedaan naar de 

mening over de informatievoorziening over het coronavirus door de overheid. Hierin werd de 

respondenten gevraagd een cijfer voor de informatievoorziening te geven. Uit de gegevens 

kwam naar voren dat de respondenten de informatievoorziening tussen eind februari en mid-

den maart 2020 met een 6.5 à 7 waardeerden. Daarna trad er een stijging in de waardering op 

tot een ruime 7, die zich tot midden juni leek te stabiliseren.  

 In het onderzoek van het RIVM werd op twee specifieke aspecten ingegaan, namelijk in 

hoeverre de overheid haar besluiten goed toelichtte en in hoeverre ze de noodzaak om maat-

regelen te treffen goed uitlegde. Uit de gegevens bleek dat een grote meerderheid van de res-

pondenten positief was over de communicatie over de besluitvorming van de overheid rond 

het coronavirus. Over de periode van begin mei tot eind juli 2020 vond gemiddeld zo’n 75% 

van de respondenten dat de overheid de besluiten goed toelichtte en zo’n kleine 80% dat zij de 

                                                 
12 De vermelde datum geeft het midden van de onderzochte periode aan. 
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noodzaak van de maatregelen goed uitlegde. Over de tijd was er sprake van een lichte daling 

(zie figuur 3). 

 In het onderzoek van het Nivel werd specifiek naar het vertrouwen in de informatie van 

het RIVM gevraagd. Uit de data bleek dat 85% van de respondenten aangaf daar vertrouwen 

in te hebben. Dit percentage veranderde niet tussen begin april en midden mei 2020. 

 Bovenstaande leidt tot de conclusie dat de respondenten in zijn algemeenheid een rede-

lijk vertrouwen hebben in de informatievoorziening door de overheid. Het vertrouwen werd 

gedrukt doordat circa een kwart van de respondenten aangaf onvoldoende vertrouwen te heb-

ben in de informatievoorziening. Een tweede conclusie is dat de respondenten vertrouwen 

hadden in de informatie van het RIVM en van mening waren dat de overheid haar besluiten 

goed toelichtte. 

 

 

Figuur 3 

Ontwikkeling in de mening over de communicatie door de overheid in de periode medio mei – eind juli 

2020 (bron: RIVM, 2020) 

 

5.2.5 Mening over de aanpak van het coronavirus door de overheid 

In alle onderzoeken werd ingegaan op het vertrouwen in de aanpak van de coronaproblema-

tiek door de overheid. Het onderzoek van EenVandaag was in dezen het meest informatief, 

omdat het de meeste peilingen bevatte en de grootste periode omspande (Figuur 4). 
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 Ondanks de diversiteit in de vragen die er in de onderzoeken aan de respondenten werd 

voorgelegd, blijkt er sprake van een zeer consistent beeld in het vertrouwen in de aanpak van 

de corona-uitbraak door de overheid. Eind februari was het vertrouwen in de effectiviteit van 

de aanpak niet zo hoog. Medio maart steeg het percentage respondenten dat aangaf vertrou-

wen te hebben in de aanpak door de overheid tot zo’n 75%. Daarna stabiliseerde dit percen-

tage op ruim 70%, om in de loop van juli te dalen tot zo’n 60%. 

 

 

 

Figuur 4 

Vertrouwen in de aanpak van de overheid in de periode medio april – eind juli 2020, in procenten 

(bron: EenVandaag, 2020 (a-l) 13 

 

 

5.3 Socialemedia-analyse naar aanleiding van persconferenties waarin 

maatregelen werden aangekondigd 

Als aanvulling op het perspectief van burgers op de crisiscommunicatie van de overheid zoals 

dat uit de enquête naar voren kwam, is een socialemedia-analyse verricht. Dit had tot doel 

                                                 
13 https://eenvandaag.avrotros.nl/coronacrisis/coronacrisis-in-cijfers/vertrouwen-in-de-overheid-en-zorgen-over-

het-coronavirus/ 
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inzicht te krijgen in de manier waarop Nederlandse burgers reageerden op de crisiscommu-

nicatie van de overheid in de context van de coronacrisis. In deze analyses zijn de frequentie 

en de toonzetting onderzocht van openbare berichten over het coronavirus die in het Neder-

lands op sociale media, nieuwswebsites en fora gepost werden. Hierbij is gebruikgemaakt van 

het programma Coosto. 

De onderzoeksperiode liep van 13 februari 2020 tot en met 23 mei 2020. Uitgangspunt 

hierbij waren de vijf persconferenties waarin maatregelen werden aangekondigd, namelijk 12 

maart, 19 maart, 31 maart, 21 april en 19 mei 2020. In deze periode werd ook een NL-Alert 

verstuurd, namelijk op 22 maart 2020. 

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste bevindingen; details 

zijn te vinden in bijlage C.14 

 

5.3.1 Bevindingen 

Uit de resultaten bleek dat er in de onderzoeksperiode ongeveer één miljoen berichten op 

Nederlandse sociale media, nieuwswebsites en fora verschenen, waarin een corona-term en 

een overheidsterm voorkwamen. Uit een chronologisch overzicht bleek dat er fluctuaties 

waren in het aantal berichten dat op de onderzochte sociale media verscheen. Direct ná een 

persconferentie waarop maatregelen werden aangekondigd, bleken er meer berichten op 

sociale media te verschijnen dan in de dagen direct vóór die persconferentie (Figuur 5). 

 

 

 

* Persconferenties waarin maatregelen werden verkondigd  

** NL-Alert verzonden 

Figuur C-1 

Aantal berichten op sociale media, websites en fora in de periode tussen 13 februari 2020 en 23 mei 

2020, waarin zowel een corona-term als een overheidsterm voorkwam 

 

                                                 
14 De zoeksleutel was: (corona* OR covid-19) AND (overheid* OR regering* OR kabinet* OR premier* OR 

rutte* OR minister* OR RIVM OR veiligheidsregio OR gemeente). 
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Wat de toonzetting betreft, bleek de meerderheid van de berichten een neutraal sentiment te 

hebben (74%). Het percentage berichten met een negatief sentiment (16%) was hoger dan het 

percentage met een positief sentiment (10%). Uit een analyse per persconferentie bleek dat er 

naar aanleiding van alle persconferenties meer negatieve (16%) dan positieve berichten (10%) 

gepost werden. Tussen de persconferenties was er weinig verschil in de verhouding positieve 

versus negatieve berichten. Wel leek het percentage negatieve berichten naar aanleiding van 

de eerste persconferentie wat hoger en het percentage positieve berichten wat lager dan die 

naar aanleiding van de latere persconferenties. 

 

Op sociale media, nieuwswebsites en fora werd over de communicatie van de landelijke over-

heid en het RIVM over het algemeen neutraal bericht (74%). Er waren wederom meer nega-

tieve (17%) dan positieve berichten (9%). Er waren minder berichten waarin de veiligheids-

regio of de gemeente genoemd werden. In deze berichten was er minder vaak sprake van een 

negatief sentiment (7%).  

 

Samenvattend kan geconstateerd worden dat de persconferenties over de aanpak van de coro-

nacrisis voor burgers een aanleiding vormden om een bericht op sociale media te plaatsen. Uit 

de sentimentanalyse bleek dat de meeste berichten op sociale media, nieuwswebsites en fora 

naar aanleiding van de coronaproblematiek neutraal van toonzetting waren. Verder bleek dat 

er meer negatieve berichten dan positieve berichten gepost waren. Dit gold zowel voor de 

berichten naar aanleiding van de verschillende persconferenties, als voor de overheidsinstan-

ties die betrokken waren bij de persconferenties waarop maatregelen werden afgekondigd. 

 

5.3.2 De betekenis van een socialemedia-analyse 

De uitgevoerde socialemedia-analyse heeft inzicht verschaft in het aantal en de toonzetting 

van de openbare berichten die tijdens de eerste coronagolf op sociale media, nieuwswebsites 

en fora verschenen. Deze analyse biedt hiermee een aanvullend perspectief op de manier 

waarop de burger heeft gereageerd op de aanpak van de coronaproblematiek en de communi-

catie hierover. Bij de interpretatie van de resultaten van de sentimentanalyse is enige voor-

zichtigheid geboden. 
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Het analyseprogramma Coosto maakt gebruik van een algoritme om het sentiment van een 

bericht te bepalen: positief, neutraal of negatief. Het is niet bekend op basis van welke woor-

den, of combinatie van woorden, het algoritme een bepaald sentiment aan een bericht toekent. 

Er kan daardoor niet gecontroleerd worden of een bericht op basis van het computeralgoritme 

eenzelfde sentiment toegekend krijgt als het op basis van een handmatige beoordeling gekre-

gen zou hebben. Gezien het aantal van één miljoen relevante posts was handmatige codering 

uiteraard geen optie. Gezien het grote aantal posts in de analyse geeft Coosto echter wel een 

beeld van de berichten die naar aanleiding van de persconferenties waarop maatregelen wer-

den aangekondigd op sociale media zijn geplaatst. 

 

Verder kan er op basis van de socialemedia-analyse geen onderscheid gemaakt worden tussen 

reacties op de aangekondigde coronamaatregelen en reacties op de communicatie over die 

maatregelen. Het sentiment in de berichten kan dus meer een weerspiegeling zijn van de reac-

tie van burgers op de aangekondigde coronamaatregelen en minder een weerspiegeling van de 

reactie op de communicatie hierover tijdens de persconferenties. 

 

Een derde kanttekening bij de bevindingen is dat een socialemedia-analyse een beeld geeft 

van de reacties van burgers die gebruikmaken van sociale media om hun mening kenbaar te 

maken. Niet iedereen doet dat. Het is daarom onduidelijk in hoeverre het sentiment in de 

berichten op sociale media over de coronaproblematiek een valide indicatie vormt voor het 

sentiment over de persconferenties zoals dat onder de bevolking in zijn totaliteit leeft. 
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6. Ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie  

 

Om de doeltreffendheid van de risicocommunicatie binnen de overheid te onderzoeken, zijn 

veertien semigestructureerde diepte-interviews met professionals gehouden. Deze professio-

nals waren overwegend werkzaam bij de veiligheidsregio’s en de landelijke overheid. De 

focus van de interviews lag op het in kaart brengen van de meningen van de respondent over 

de ontwikkeling en uitvoering van de risicocommunicatie waarbij zij betrokken waren. De 

data-analyse richtte zich zowel op de identificatie van de gemeenschappelijke noemer(s), als 

op de inventarisatie van de diversiteit in de antwoorden. Hiermee is inzicht verkregen in de 

breedte van het palet binnen de risicocommunicatie door de overheid. 

 Ter beantwoording van de tweede onderzoeksvraag is in het interview eerst ingegaan op 

de aansluiting van de focus van de risicocommunicatie waarbij de professional betrokken is, 

op de Regionale Risicoprofielen en de Nationale Veiligheid Strategie (par. 6.1). Vervolgens is 

ingegaan op de samenwerking met andere betrokken overheden, publieke en private keten-

partners en risicoveroorzakers ten aanzien van de risicocommunicatie (par. 6.2). Om na te 

gaan in hoeverre de risicocommunicatie aansluit bij de wetenschappelijke literatuur is er met 

de professionals gesproken over de ontwikkeling en uitvoering van de risicocommunicatie-

activiteiten waarbij zij betrokken waren (par. 6.3). Tot slot is gesproken over de toekomstbe-

stendigheid van de risicocommunicatie, zoals verwoord in het “Plan van aanpak toekomst-

bestendige risico- en crisiscommunicatie” (par. 6.4).15 

 Hieronder worden de resultaten uit de interviews gepresenteerd. Waar zinvol, wordt 

onderscheid gemaakt tussen het perspectief van de regionale en de landelijke professionals. 

 

6.1 Aansluiting van de risicocommunicatie op de Regionale Risicoprofielen 

en de Nationale Veiligheid Strategie 

Het eerste aspect van de onderzoeksvraag betrof de aansluiting van de inzet van de instrumen-

ten voor risicocommunicatie op de risico’s die zijn gesignaleerd in de Regionale Risicoprofie-

len van de veiligheidsregio’s en de Nationale Veiligheid Strategie. 

 

                                                 
15 Plan van aanpak toekomstbestendige risico- en crisiscommunicatie – uitwerking speerpunt agenda risico- en 

crisisbeheersing 2018-2021. 
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6.1.1 Bevindingen uit de regionale interviews 

In de regionale interviews is ingegaan op de relevantie van de risico’s die benoemd zijn in het 

Regionaal Risicoprofiel voor de regionale risicocommunicatiepraktijk. Hierbij is eveneens 

nagegaan in hoeverre deze risico’s leidend waren in de risicocommunicatie.  

 Uit de gesprekken bleek dat er verschillen zijn tussen de regio’s in de aandacht voor en 

professionalisering van de communicatie over risico’s. Eén van de regio’s had al een aantal 

jaar eerder in de ontwikkeling van risicocommunicatie geïnvesteerd. Daar is de risicocommu-

nicatie inmiddels ingebed in het beleid. In een andere regio heeft deze investering onlangs 

plaatsgevonden. In een derde regio moet dit proces nog op gang komen. Volgens de geïnter-

viewde personen bepaalde de inbedding van de risicocommunicatie in het beleid in welke 

mate en op welke wijze zij uitvoering aan risicocommunicatie konden geven.  

   

Uit de interviews kwam verder naar voren dat de professionals uit de veiligheidsregio’s in hun 

risicocommunicatie rekening hielden met de risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel. Volgens 

de professionals wordt de keuze om over een bepaald risico te communiceren vooral bepaald 

door de actualiteit van de risico’s en de daaruit voortkomende urgentie en niet door het enkele 

feit dat het risico in het Regionaal Risicoprofiel genoemd wordt. De professionals uit de vei-

ligheidsregio’s gaven aan dat zij vanuit de behoeften van gemeenten werkten en inspeelden op 

het urgentiegevoel onder de inwoners van de regio. Ze communiceerden over risico’s wanneer 

een specifiek risico zich had voorgedaan, of wanneer er sprake was van een verhoogde drei-

ging. In die zin is er sprake van een flexibele werkwijze. Voor bepaalde risico’s gold dat deze 

ook in het Regionaal Risicoprofiel voorkwamen. Deze staan in het Regionaal Risicoprofiel én 

er wordt over deze risico’s gecommuniceerd. Dat gold bijvoorbeeld voor aardbevingen en 

spoorveiligheid.  

De respondenten gaven ook aan dat de risico’s die genoemd werden in het Regionaal 

Risicoprofiel, houvast boden in de communicatie. Bij een behoefte in een bepaalde gemeente 

om over een risico te communiceren werd bijvoorbeeld op het Regionaal Risicoprofiel terug-

gegrepen om na te gaan of dit risico hierin ook benoemd werd. 

 

Gevraagd naar de redenen om af te wijken van de vooraf vastgelegde risico’s in het Regionaal 

Risicoprofiel werd door een aantal professionals aangegeven dat men in de regio’s naar een 

flexibelere risicocommunicatie toe wilde. Het voordeel hiervan zou zijn dat er dan sneller 

gereageerd kan worden op wat er in de omgeving speelt en op de risico’s die op dat moment 
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urgent zijn. In het verlengde hiervan wilden de professionals uit de veiligheidsregio’s meer 

vanuit de behoeften van de burgers en de gemeenten werken en niet alleen communiceren op 

basis van risico’s die van tevoren waren vastgelegd. Door een professional van één regio werd 

in dit kader gesproken over de ontwikkeling van een dynamisch product om zo op de actua-

liteit en ontwikkelingen in de samenleving te kunnen reageren.  

 

6.1.2 Bevindingen uit de landelijke interviews 

De risicocommunicatie van de professionals op landelijk niveau die wij gesproken hebben, 

was terug te voeren op de dominante risico’s die in de Nationale Veiligheid Strategie worden 

genoemd, zoals het voorkómen en bestrijden van maatschappelijke ontwrichting, natuurram-

pen (overstroming), infectieziekten, en stralingsongevallen. Deze professionals waren organi-

satorisch ondergebracht bij het ministerie waar de thematiek onder valt. Dit betekende ook dat 

niet alle risico’s waarover de professional communiceerde onder de thema’s uit de Nationale 

Veiligheid Strategie vielen. Vanuit het ministerie van VWS werden bijvoorbeeld ook risico-

communicatie-activiteiten ontplooid ter ontmoediging van het rookgedrag en het alcoholge-

bruik. En vanuit IenW werden ook campagnes rond verkeersveiligheid gevoerd. 

 

Gevraagd naar een beleidsdocument waarop de activiteiten van de communicatieafdeling van 

de professional zijn gestoeld, verwezen de professionals naar specifieke wet- en regelgeving 

zoals de Wet publieke gezondheid (Wpg), de taakstelling van het departement en toezeggin-

gen van de minister aan de Tweede Kamer. De communicatieprofessionals op landelijk 

niveau die wij gesproken hebben, werkten dus aan thema’s die terug te voeren waren op de 

Nationale Veiligheid Strategie. Bij de uitvoering van hun werkzaamheden baseerden zij zich 

echter ook op andere wetgeving en andere beleidsdocumenten inzake het specifieke thema. 

 

6.2 Samenwerking tussen actoren 

Het tweede aspect van de onderzoeksvraag betrof de doeltreffendheid van de samenwerking 

tussen betrokken overheden, publieke en private ketenpartners en risicoveroorzakers. Rele-

vante deelvragen waren of actoren elkaar bij de uitvoering van hun taak weten te vinden en of 

er sprake is van overlap dan wel gaten in de risicocommunicatie. 
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6.2.1 Samenwerking tussen actoren op regionaal niveau  

Samenwerkingsverbanden tussen betrokken overheden  

De professionals gaven aan dat de veiligheidsregio’s op het vlak van risicocommunicatie 

primair samenwerkten met de gemeenten. Wettelijk gezien is het de taak van de veiligheids-

regio’s om over risico’s te communiceren. De gemeenten speelden echter ook een belangrijke 

rol, bijvoorbeeld bij het leveren van input voor risicocommunicatie en de verspreiding van de 

boodschap. 

 

Volgens de respondenten was er sprake van diversiteit in rollen die de veiligheidsregio’s en 

gemeenten speelden. Het initiatief tot de risicocommunicatie kon bij de veiligheidsregio 

liggen, bijvoorbeeld wanneer de veiligheidsregio de informatie aan de gemeenten aanleverde 

die deze informatie vervolgens naar eigen inzicht op hun communicatiekanalen konden plaat-

sen. Het initiatief kon echter ook bij de gemeente liggen. Dit kon tot een campagne leiden, 

waarin de gemeente de organiserende en uitvoerende partij was en de veiligheidsregio een 

adviserende rol had. 

 

Volgens de respondenten kunnen er spanningen tussen de veiligheidsregio’s en de gemeenten 

ontstaan, wanneer er sprake is van een verschil in de perceptie van de urgentie om over een 

risico te communiceren. Bovendien kan er sprake zijn van een verschil in inzicht over de wen-

selijkheid om over een bepaald risico te communiceren, bijvoorbeeld omdat de communicatie 

angst zou kunnen oproepen. 

 

Samenwerkingsverbanden met risicoveroorzakers (BRZO-bedrijven)  

Volgens de respondenten werken de veiligheidsregio’s samen met risicoveroorzakende bedrij-

ven (BRZO-bedrijven16). De risicocommunicatie richtte zich dan zowel op omwonenden, als 

op bedrijven die op hetzelfde terrein gevestigd waren als het BRZO-bedrijf. Het contact met 

het bedrijf werd meestal door de brandweer gelegd, die vanuit haar adviesfunctie contact heeft 

met BRZO-bedrijven. Het verzoek om risicocommunicatie in te zetten, kon echter ook van de 

gemeente of het bedrijf zelf komen. Volgens de respondenten was er bij bedrijven soms 

sprake van een zekere terughoudendheid om de buitenwereld te informeren over de risico’s 

die aan het bedrijf verbonden waren. Een dergelijke terughoudendheid kan een belemmerende 

                                                 
16 BRZO: Besluit risico’s zware ongevallen. 
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factor zijn in de samenwerking tussen zulke bedrijven en de veiligheidsregio’s op het gebied 

van het communiceren over risico’s. 

 

Samenwerkingsverbanden met publieke en private ketenpartners 

Volgens de respondenten werkten de veiligheidsregio’s ook samen met andere partners, zoals 

de waterschappen, waterbedrijven en vervoersbedrijven. Deze samenwerking was meestal 

themagericht. Belangrijk in deze samenwerking was het gezamenlijk belang. Als dit geza-

menlijk belang ontbrak, kon het langer duren voordat de samenwerking op het gebied van de 

risicocommunicatie gestalte kreeg. Het belang van de veiligheidsregio is het creëren van een 

veilige omgeving. Het is volgens de respondenten denkbaar dat de belangen van externe par-

tijen hier niet mee overeenkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voorkómen van onrust 

onder omwonenden en het behouden van een goede reputatie. 

 De respondenten gaven aan dat er ook een samenwerking bestaat tussen de veiligheids-

regio’s en scholen. Er worden bijvoorbeeld lespakketten en programma’s op scholen aangebo-

den. Volgens de respondenten zijn daar goede ervaringen mee. Ook bij scholen kwamen de 

risicocommunicatieprofessionals soms een zekere terughoudendheid tegen. De achtergrond 

was dat scholen bang waren dat de informatie bij de leerlingen angst zou kunnen oproepen.  

 

6.2.2 Samenwerking tussen actoren op landelijk niveau  

De professionals die op landelijk niveau werkzaam zijn, gaven eveneens aan dat er veel met 

anderen werd samengewerkt. De samenwerkingsverbanden leken vooral rondom een gemeen-

schappelijke thematiek georganiseerd te zijn: water, gezondheid, straling, et cetera.  

Er was een grote diversiteit aan actoren met wie samengewerkt werd. Sommige risico-

communicatieafdelingen leken vooral samen te werken met communicatieafdelingen van 

andere ministeries die vanuit een andere optiek bij dezelfde thematiek betrokken waren. 

Andere risicocommunicatieafdelingen werkten primair samen met risicocommunicatieafdelin-

gen binnen andere overheidslagen. Weer andere risicocommunicatieafdelingen werkten vanuit 

een consortium van relevante organisaties binnen hun werkveld. Een voorbeeld hiervan is het 

consortium OnsWater, waarin Rijkswaterstaat participeert. OnsWater is een koepelorganisatie 

van alle overheidswaterpartners en drinkwaterbedrijven, waarin alle thema’s op watergebied 

samenkomen. 



Inventarisatie doeltreffende risicocommunicatie 65 

 

Er bleek eveneens sprake van diversiteit in de partner die binnen een samenwerkingsverband 

het initiatief neemt. In sommige samenwerkingsverbanden werd het initiatief door het consor-

tium genomen. Dit gold bijvoorbeeld voor de risicocommunicatiepraktijk binnen het thema 

water vanuit het consortium OnsWater.  

In andere situaties leek de landelijke professional het initiatief te nemen. Dit gold bij-

voorbeeld voor samenwerkingsverbanden die door de Nationaal Coördinator Terrorismebe-

strijding en Veiligheid geïnitieerd zijn. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking van veel 

partijen die een online campagne rond zelfredzaamheid bij een terroristische aanslag hebben 

ontwikkeld. 

Volgens de respondenten kwam het ook voor dat landelijke communicatieprofessionals 

door een regionale organisatie bij de risicocommunicatie betrokken worden. Dit komt bijvoor-

beeld voor als een situatie in een veiligheidsregio zich uitbreidt naar gebieden buiten de 

betreffende veiligheidsregio. Dit lijkt zowel in de koude als in de warme fase van een crisis 

voor te komen.  

 

6.2.3 Samenwerking op het vlak van communicatie over corona 

In een aantal interviews is ingegaan op de samenwerkingsverbanden op het vlak van de com-

municatie over het coronavirus. Uit de interviews kwam naar voren dat er een landelijk 

samenwerkingsverband van de rijksoverheid en GGD GHOR Nederland bestaat, dat verant-

woordelijk is voor de inhoud van de communicatie met betrekking tot de coronacrisis. De 

input voor de risicocommunicatie gaat naar de veiligheidsregio’s, die er vervolgens voor zor-

gen dat de informatie bij de gemeenten terechtkomt. Er is sprake van een interactie. Vanuit 

het landelijke niveau gaat er input voor communicatie naar de veiligheidsregio’s, opdat er 

zoveel mogelijk één boodschap gecommuniceerd wordt. Vanuit het regionale niveau wordt er 

aan de rijksoverheid teruggekoppeld wat er op regionaal niveau speelt. Op landelijk niveau 

kan hier dan weer op ingespeeld worden. Volgens de professionals op regionaal niveau volg-

den zij in hun communicatie de landelijke lijn, omdat het communiceren van dezelfde bood-

schap het meest effectief is. Daarnaast is het ook minder arbeidsintensief.  

 Volgens de respondenten vond er ook afstemming plaats met het RIVM. Het RIVM 

doet namelijk ook aan publiekscommunicatie en heeft een eigen communicatielijn met pers-

berichten en een website. Volgens de respondenten lag de publiekscommunicatie aan het 

begin van de coronacrisis in handen van het RIVM. Op een gegeven moment werd de crisis 

echter breder dan alleen de volksgezondheid en begonnen er ook andere vragen te spelen, 
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zoals die rond het beleid omtrent de mondkapjes in het openbaar vervoer. De rijksoverheid 

heeft toen de publiekscommunicatie over het beleid op zich genomen. Er kwam een verdeling 

tot stand, waarbij het RIVM verantwoordelijk was voor de inhoudelijke communicatie over 

gezondheidsaspecten met betrekking tot het virus en het rijk voor de communicatie omtrent 

het beleid inzake de bestrijding van het virus. Concreet betekende dit dat er op de website van 

het RIVM (rivm.nl) gecommuniceerd werd hóe je een mondkapje moest opzetten en op de 

site van de rijksoverheid (rijksoverheid.nl) wannéér je een mondkapje moest opzetten. 

 Een tweede verandering was volgens de respondenten dat het in het begin van de crisis 

primair om de volksgezondheid draaide. In de loop van de crisis gingen echter ook andere 

inzichten een rol spelen, zoals economische belangen. Er werden toen niet meer alleen weten-

schappelijke afwegingen rond de volksgezondheid gemaakt, maar ook politieke en maat-

schappelijke afwegingen. Om te voorkomen dat er bij het algemene publiek onduidelijkheid 

zou kunnen ontstaan door verschillen in de communicatie werden er door de landelijke over-

heid en het RIVM afspraken gemaakt over wie over welk onderwerp zou communiceren. 

 

6.3 Ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie-activiteiten 

Om na te gaan in hoeverre de risicocommunicatie aansluit bij de wetenschappelijke literatuur 

en om de meningen over de toekomstbestendigheid van de risicocommunicatie in een context 

te plaatsen, is met de professionals gesproken over de ontwikkeling en uitvoering van de 

risicocommunicatie-activiteiten waarbij zij betrokken waren. De bevindingen worden hier 

omschreven aan de hand van criteria voor doeltreffende risicocommunicatie die uit de weten-

schappelijke literatuur bekend zijn. Deze criteria hebben betrekking op de zender, de inhoud 

van de boodschap, doelgroepgerichte communicatie en de continuïteit in de communicatie-

strategie.  

 

6.3.1 De zender 

Een eerste criterium voor doeltreffende risicocommunicatie dat in de literatuur genoemd 

wordt, heeft betrekking op de zender van de boodschap. Het TCC-model van Siegrist e.a. 

(2003) noemt twee aspecten van de zender die van invloed zijn op het opvolgen van diens ad-

viezen: het vertrouwen in de integriteit en goede bedoeling van de zender, en de gepercipi-

eerde competentie van de zender. 
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 Uit de interviews blijkt dat de respondenten het belang van een hoog vertrouwen inzien. 

Naar hun ervaring bepaalt de gepercipieerde betrouwbaarheid van de zender de geloofwaar-

digheid van de boodschap en de mate waarin de boodschap serieus genomen wordt. In dit ver-

band werd bijvoorbeeld aangegeven dat het belangrijk is om transparant te zijn over de wijze 

waarop de overheid met privacygevoelige informatie omgaat. 

 Een ander aspect is de aantrekkelijkheid van de zender bij de beoogde doelgroep (Sieg-

rist e.a., 2003). Een zender die door de doelgroep competent en aantrekkelijker gevonden 

wordt, heeft een groter effect. Uit de gesprekken bleek dat de risicoprofessionals zich hiervan 

bewust waren en probeerden degene die de boodschap verkondigde, af te stemmen op de 

beoogde doelgroep. 

  

6.3.2 De inhoud van de boodschap  

In de literatuur worden twee criteria voor de effectiviteit van een risicoboodschap genoemd. 

Die criteria zijn dat de boodschap duidelijk maakt dat het risico voor het individu een rele-

vante bedreiging vormt en dat de boodschap het individu een uitvoerbaar handelingsperspec-

tief biedt dat hem motiveert om tot actie over te gaan. 

Meerdere risicoprofessionals op landelijk niveau gaven aan dat ze met hun communi-

catie het bewustzijn en/of het gedrag van de burger probeerden te beïnvloeden. In hun bood-

schap benadrukten zij daarom het risico en boden ze een handelingsperspectief. De combina-

tie van bewustzijn creëren en het bieden van een handelingsperspectief komt dus in de lande-

lijke communicatiepraktijk voor. 

Ook uit de interviews met de risicoprofessionals in de regio’s bleek dat zij het belang 

van het bieden van een handelingsperspectief erkennen en, naar eigen zeggen, toepassen. Ze 

gaven ook aan dat ze de boodschap in toenemende mate laten aansluiten op de doelgroep, 

bijvoorbeeld door na te gaan wat de informatiebehoefte van de doelgroep is. Verder gaven zij 

aan de risicocommunicatie zoveel mogelijk inclusief te maken, bijvoorbeeld door de bood-

schap in meerdere talen aan te bieden en hem zo vorm te geven dat hij ook geschikt is voor 

mensen met een beperking of laaggeletterdheid. 

 

6.3.3 Doelgroepgerichte communicatie 

In de literatuur wordt doelgroepgerichte communicatie als een element van een doeltreffende 

risicocommunicatiestrategie gezien. Bij doelgroepgerichte communicatie wordt de communi-

catie op een specifieke doelgroep toegespitst. De professionals in de veiligheidsregio’s geven 
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aan hun risicocommunicatie af te stemmen op de doelgroep. Volgens hen werkt doelgroep-

gerichte communicatie beter dan ongerichte, grootschalige communicatie. De doelgroep is 

dan namelijk ontvankelijker voor de boodschap en er is een beter zicht op de manier waarop 

de doelgroep op de boodschap reageert. Daar komt volgens de respondenten bij dat deze acti-

viteiten vaak kleinschaliger zijn en daardoor vaak een mogelijkheid bieden tot interactie met 

de doelgroep. Als nadeel van de kleinschaligheid van veel doelgroepgerichte communicatie 

noemden de professionals de capaciteit die voor de uitvoering van de activiteiten nodig is. 

 De landelijke professionals richten zich in mindere mate op het ontplooien van risico-

communicatie-activiteiten die op specifieke doelgroepen gericht zijn. Meerdere professionals 

gaven bijvoorbeeld aan dat hun doelgroep “de Nederlander” was.17 

 Volgens een van de landelijke professionals is het niet het een of het ander, maar is het 

mogelijk kleinschalige, lokale en regionale activiteiten te combineren met een landelijke 

publiekscampagne (zie: Van Egeraat & Nijhuis, 2020). Vanuit OnsWater worden er bijvoor-

beeld veel lokale en regionale activiteiten georganiseerd rond het thema “water en risico’s van 

water”. Volgens de professional wordt er hierbij zoveel mogelijk aangesloten bij de actuali-

teit. Daarnaast sluiten zij aan bij andere communicatie-activiteiten waarbij de risico’s van 

water onder de aandacht van het grote publiek worden gebracht, zoals de jaarlijkse, landelijke 

communicatie van Rijkswaterstaat bij de start van het stormseizoen. 

   

6.3.4 Continuïteit in de communicatie   

Volgens de literatuur draagt continuïteit in de communicatie bij aan de effectiviteit (Steelman 

& McCaffrey, 2013). Het gaat dan om communicatie voor, tijdens en na een eventuele ramp 

of crisis. Dit leidt tot een toename in vertrouwen in de communicatieboodschap en meer ken-

nis en bewustzijn. Verder zijn er aanwijzingen dat de doeltreffendheid van risicocommunica-

tie groter is als de gepercipieerde waarschijnlijkheid en ernst van de bedreiging onder de ont-

vangers hoger zijn. 

 Uit de interviews bleek dat veel professionals vooral over risico’s communiceerden 

wanneer de urgentie van een situatie daar aanleiding toe gaf. Uit een van de interviews kwam 

ook naar voren dat zij het belang van continue communicatie niet zo inzagen. Zij dachten 

                                                 
17 Een aspect dat hierbij van belang kan zijn, is de efficiency van de communicatie-activiteit. Een grootschalige, 

landelijke campagne die de hele bevolking tot doelgroep heeft, kan wellicht minder effectief zijn dan kleinere, 

gerichte communicatie-activiteiten, zo’n campagne bereikt wel een groter publiek. 
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namelijk dat de doelgroep met name ontvankelijk was voor de boodschap als het risico actu-

eel was en dat de boodschap buiten die periode niet zou overkomen.  

 Dat gold niet voor alle professionals. Uit een van de interviews kwam bijvoorbeeld naar 

voren dat er wel continu gecommuniceerd werd, maar dat er sprake was van een verschil in 

communicatiedoel. De communicatie onder normale omstandigheden richtte zich namelijk op 

het vergroten van het risicobewustzijn, terwijl die in tijden van actualiteit zowel gericht was 

op het vergroten van het risicobewustzijn als op het bevorderen van adequaat gedrag. 

 

6.4 Toekomstbestendigheid van risicocommunicatie 

Het vierde aspect aan de wijze waarop de risicocommunicatie door de overheid ontwikkeld en 

uitgevoerd wordt betrof de toekomstbestendigheid van de risicocommunicatie. Het “Plan van 

aanpak toekomstbestendige risico- en crisiscommunicatie” geeft hiervoor vijf indicatoren. 

Nagegaan is in hoeverre het door de risicoprofessionals beschreven beeld van risicocommuni-

catie aan deze vijf criteria voldoet. In aanvulling hierop wordt ingegaan op twee aspecten die 

door de geïnterviewden als criterium voor toekomstbestendige risicocommunicatie genoemd 

werden. Met de professionals is eveneens gesproken over de knelpunten en uitdagingen voor 

de risicocommunicatie. 

 

6.4.1 Toekomstbestendige risicocommunicatie is tijdig en eenduidig 

De professionals gaven aan dat tijdigheid een belangrijk element in hun risicocommunicatie 

vormt. Bij een incident of een verhoogd dreigingsniveau proberen de professionals hierover 

zo snel mogelijk te communiceren. Hieraan wordt veel belang gehecht, omdat de informatie-

behoefte bij de burgers dan het hoogst is, de burger dan ontvankelijker is voor de boodschap, 

en die boodschap daarom op dat moment de grootste impact heeft.  

Er werd echter ook gezegd dat tijdig communiceren bij een incident lastig is, omdat 

informatie zich snel via de nieuwsmedia en de sociale media verspreidt. 

 

Wat betreft de eenduidigheid van de boodschap probeerden de risicocommunicatieprofessio-

nals zoveel mogelijk met andere actoren samen te werken en hun risico- en crisiscommuni-

catie op die van de andere actoren af te stemmen. Dit gebeurde, naar eigen zeggen, zowel op 

regionaal als landelijk niveau. De professionals gaven overigens wel aan dat het proces van de 

inhoudelijke afstemming nog in ontwikkeling is. 
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6.4.2 Toekomstbestendige risicocommunicatie stelt het netwerk centraal  

De regionale professionals gaven aan dat zij zoveel mogelijk probeerden samen te werken met 

andere partners. Zij zeiden dat dit soms niet van de grond kwam omdat zij hierbij afhankelijk 

waren van de bereidwilligheid van de partners. Verder gaven sommige professionals aan ini-

tiatieven te nemen ter verbreding van hun netwerk.  

Uit de interviews bleek dat ook op landelijk niveau door communicatieprofessionals van 

diverse ministeries onderling veel overlegd werd. Aangegeven werd dat dit vooral van belang 

was, omdat de diverse ministeries ieder vanuit een eigen optiek over dezelfde problematiek 

wilden communiceren. Zonder overleg zou dat tot tegenstrijdige informatie en adviezen kun-

nen leiden. 

 

6.4.3 Toekomstbestendige risicocommunicatie is flexibel 

Volgens de professionals is flexibiliteit binnen alle betreffende regio’s een uitgangspunt bij de 

risicocommunicatie. Er werd, naar eigen zeggen, zoveel mogelijk ingespeeld op wat er leefde 

en urgent was. Dit impliceert dat de thema’s waarover gecommuniceerd werd, in de meeste 

regio’s niet van tevoren al vastlagen. Er was hierdoor sprake van flexibiliteit in de risicocom-

municatie. Dit hield in dat de veiligheidsregio’s vanuit de behoeften van gemeenten werkten 

en reageerden op de risico’s die op dat moment relevant en urgent waren. Ook op landelijk 

niveau werd er, naar eigen zeggen, ingespeeld op de actualiteit. 

 

6.4.4 Toekomstbestendige risicocommunicatie werkt van buiten naar binnen 

Volgens de professionals wordt er binnen de veiligheidsregio steeds meer een doelgroep-

gerichte communicatiestrategie toegepast. Dat gebeurt onder meer door bijeenkomsten te 

organiseren en met behulp van socialemedia-analyses te monitoren wat er in de samenleving 

speelt.   

 Op landelijk niveau lijkt eerder vanuit de wet- en regelgeving en taakstelling gewerkt te 

worden. Achtergrond hiervan lijkt te zijn dat de professionals in de landelijke instanties met 

problematiek bezig zijn die op nationale schaal speelt. Meerdere professionals gaven bijvoor-

beeld aan dat hun doelgroep “de Nederlander” was. Er lijken door de landelijke professionals 

weinig risicocommunicatie-activiteiten ontplooid te worden die op specifieke doelgroepen 

gericht zijn.18 

                                                 
18 Dit geldt niet voor de risicocommunicatie over overstromingen die vanuit het platform OnsWater worden 

ontplooid.  
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6.4.5 Toekomstbestendige risicocommunicatie sluit aan op technologische ontwikkelingen 

Uit de interviews bleek dat er in een aantal regio’s gebruikgemaakt werd van nieuwe commu-

nicatietechnologie. Als voorbeeld hiervan werden tools genoemd om de uitingen op sociale 

media te monitoren en het inzetten van een app. De professionals gaven verder aan dat het 

gebruiken van nieuwe technologieën in de risicocommunicatie nog verder ontwikkeld zou 

moeten worden. 

 Op landelijk niveau werd veelal gebruikgemaakt van massamediale risicocommunicatie. 

Onderkend werd dat het gezien de diversiteit van de doelgroep beter zou zijn een mix van 

communicatiestrategieën in te zetten. Een deel van de bevolking maakt namelijk geen gebruik 

van moderne communicatiemiddelen. Dat impliceert volgens de professionals dat er naast 

nieuwe communicatietools ook traditionele communicatiemedia ingezet moeten worden om 

de bevolking te informeren. 

 

6.4.6 Additioneel genoemde criteria 

De respondenten hebben twee additionele criteria voor een toekomstbestendige risicocom-

municatie genoemd. 

 

Toekomstbestendige risicocommunicatie speelt in op nieuwe en complexe risico’s 

Aangegeven werd dat er in toekomstbestendige risicocommunicatie aandacht behoort te zijn 

voor de communicatie over nieuwe en complexe risico’s. Voorbeelden hiervan zijn energie-

transitie, klimaatverandering en cyberrisico’s. Aangeven werd dat niet alleen de achterlig-

gende oorzaken van de risico’s complexer zijn, maar dat dat ook geldt voor de gevolgen. Dit 

maakt het formuleren van een heldere en eenduidige boodschap over deze onderwerpen lastig. 

 

Toekomstbestendige risicocommunicatie heeft behoefte aan professionalisering 

Ook werd aangegeven dat er behoefte is aan een verdere professionalisering op het gebied van 

risicocommunicatie. Zo zou er meer gebruikgemaakt moeten worden van wetenschappelijk 

onderbouwde kennis en zou er meer aandacht moeten zijn voor determinanten van gedrags-

verandering. Aangegeven werd dat communicatie niet de enige strategie is om gedragsveran-

dering te bewerkstelligen. Buunk en Dijkstra (2014) noemen in dit verband wet- en regelge-

ving, en gedragstraining en begeleiding. 
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6.4.7 Knelpunten en uitdagingen 

Aan de geïnterviewden is gevraagd naar de uitdagingen van de huidige risicocommunicatie en 

naar veranderingen die volgens het “Plan van aanpak toekomstbestendige risicocommunica-

tie” noodzakelijk zijn om de huidige risicocommunicatie toekomstbestendig te maken.  

 

De communicatieprofessionals noemen enkele aspecten die risicocommunicatie lastig maken. 

Deze aspecten zijn onder te brengen in drie categorieën: aspecten die met de risicoperceptie 

en informatieverwerking van de doelgroep te maken hebben, aspecten die samenhangen met 

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, en aspecten die samenhangen met de 

wijze waarop de overheidscommunicatie gestalte krijgt.  

 

Risicoperceptie en informatieverwerking 

Wat betreft de risicoperceptie en informatieverwerking door de doelgroep werd gezegd dat er 

een discrepantie kan bestaan tussen de door een doelgroep gepercipieerde risico’s en de feite-

lijke risico’s zoals die uit statistieken naar voren komen. Deze discrepantie is bekend uit de 

literatuur. Afgezien van een gebrek aan kennis over de statistieken speelt hierbij vooral een 

rol dat “experts” risico’s op een andere manier inschatten dan “gewone mensen”. Dit verschil 

ontstaat doordat “gewone mensen” andere aspecten meewegen bij de inschatting van risico’s 

(Siegrist, Keller & Kiers, 2005; Slovic, 1987). Bij de risicoperceptie van burgers zijn namelijk 

met name de opgeroepen angst, verontwaardiging en walging (dread risk) en de bekendheid 

met en zichtbaarheid van het risico (new risk) van belang. Dit verschil in manier waarop 

risico’s gewaardeerd worden, is moeilijk overbrugbaar. 

 Een tweede aspect dat door de professionals genoemd werd, was dat burgers opgedane 

kennis snel weer vergeten. Dit betekent dat een boodschap regelmatig herhaald moet worden. 

Sommige professionals gaven aan dat zij daarom inspeelden op de actualiteit en iedere gele-

genheid aangrepen om de boodschap nog een keer te herhalen. 

 

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 

Wat betreft de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen werd gezegd dat informa-

tie zich snel door de samenleving kan verspreiden. Dit zet de informatieverstrekking door de 

overheid onder druk. 



Inventarisatie doeltreffende risicocommunicatie 73 

 

 Een tweede aspect dat genoemd werd, was dat er nieuwe risico’s ontstaan waaraan de 

overheid het hoofd moet bieden. Als voorbeeld werd het risico genoemd van een cyberaanval 

op de digitale systemen in de zorg. 

 

Organisatorische kanten van risicocommunicatie 

Wat betreft de communicatie door de overheid werd door meerdere professionals aangegeven 

dat het belangrijk is dat de burger vertrouwen houdt in de overheid. Als voorbeeld werd ver-

wezen naar de manier waarop de overheid met privacygevoelige informatie omgaat. 

 Wat de organisatorische kant betreft, werd verder opgemerkt dat het bij risicocommuni-

catie belangrijk is om samenwerkingsverbanden aan te gaan. Als voordeel hiervan werd aan-

gegeven dat dit ten goede zou komen aan de eenduidigheid van de informatie die de burger 

onder ogen krijgt. Bovendien zouden die partners behulpzaam kunnen zijn bij het verspreiden 

van de boodschap. Er werd echter eveneens opgemerkt dat het in de praktijk weleens moeilijk 

gebleken was om de juiste partners bij andere ministeries te vinden.  
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Deel 3: Beantwoording van de 

onderzoeksvragen en reflectie 
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7. Doeltreffendheid en toekomstbestendigheid van 

risicocommunicatie 

 

Het doel van het onderzoek was inzicht te geven in de doeltreffendheid en toekomstbestendig-

heid van de risicocommunicatie door de overheid in Nederland. Hieraan werden twee kanten 

onderscheiden: de reacties van burgers (par. 7.1) en de processen bij de overheid in termen 

van consistentie met relevant beleid en de wijze waarop de risicocommunicatie door de over-

heid wordt ontwikkeld en uitgevoerd (par 7.2). Tot slot worden de bevindingen uit het onder-

zoek in een breder kader geplaats en wordt een reflectie gegeven op doeltreffende risicocom-

municatie door de overheid (par.7.3). 

 

7.1 Doeltreffendheid van risicocommunicatie: reacties van burgers 

De eerste onderzoeksvraag focuste op de doeltreffendheid van de huidige risicocommunicatie 

wat betreft de reacties van burgers. Deze onderzoeksvraag wordt in deze paragraaf op basis 

van het verzamelde materiaal beantwoord. De beantwoording van de eerste onderzoeksvraag 

berust op de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en de resultaten van de burger-

enquête, de flitspeilingen en de socialemedia-analyse. 

 

Aan de doeltreffendheid van risicocommunicatie in termen van de reacties van burgers wer-

den vier aspecten onderscheiden, namelijk de mate waarin: 

1. burgers weten welke rampen en crises de regio kunnen treffen; 

2. burgers de maatregelen kennen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding of beheer-

sing van rampen en crises in de regio; 

3. burgers weten welk handelingsperspectief zij bij een bepaalde ramp of crisis zouden moe-

ten volgen en naar aanleiding van verkregen informatie actie ondernemen om risico’s van 

rampen en crises te reduceren;  

4. de risicocommunicatie aansluit bij de wijze waarop burgers geïnformeerd willen worden.  

 

7.1.1 Weten burgers welke rampen en crises de regio kunnen treffen? 

Uit het literatuuronderzoek bleek dat slechts een minderheid van de bevolking spontaan de 

risico’s van de eigen omgeving kan opnoemen. Wanneer deze voor hen opgenoemd werden, 

herkenden ze deze wel. Uit de resultaten van de enquête kwam naar voren dat de meerderheid 
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van de respondenten de kennis over rampen en crises in de regio als (redelijk) veel typeerde. 

Het maakte hierbij weinig uit of mensen zich kwetsbaar voelden of niet. Ook maakte het 

weinig uit of mensen uit hoofde van hun beroep al informatie over rampen en crises hadden. 

Tegelijkertijd gaf een op de drie respondenten aan te weinig informatie te hebben over de 

risico’s in de omgeving. In deze groep zaten relatief veel respondenten die zich kwetsbaar 

voelden. 

 Verder bleek dat meer dan de helft van de respondenten weleens stilstond bij een moge-

lijke ramp. Spontaan noemden de respondenten met name brand en overstroming. Gevraagd 

naar de rampen en crises uit de handreiking Regionaal Risicoprofiel bleek dat de meeste res-

pondenten weleens stilstonden bij brand, de uitbraak van een ziektegolf onder de bevolking en 

extreme weersomstandigheden. De spontaan genoemde rampen en crises komen hiermee 

redelijk goed overeen met de reacties op de lijst met rampen en crises uit het risicoprofiel. 

 Wat betreft de inschatting van de ernst en de waarschijnlijkheid van risico’s kwam uit 

het literatuuronderzoek naar voren dat de percepties niet altijd accuraat zijn. De meeste 

risico’s werden overschat. Dit was niet het geval voor overstromingen, kernongevallen, trans-

portongevallen en brand in een tunnel: deze risico’s werden onderschat. Dit kan problema-

tisch zijn, omdat mensen bij een inaccuraat lage schatting van het risico vermoedelijk geen 

actie zullen ondernemen tot zelfbeschermende maatregelen. Dit impliceert dat het voor ram-

pen en crises waarvoor burgers de risico’s onderschatten, van belang is om de ernst en waar-

schijnlijkheid ervan goed en actief te communiceren.  

 Bovenstaande leidt tot de conclusie dat burgers wel ongeveer weten wat de risico’s in 

hun omgeving zijn en dat ze denken daar redelijk veel over te weten. Of hun kennis over de 

kans en de ernst van de risico’s in hun omgeving ook accuraat is, is onduidelijk. Dit zou nader 

onderzocht kunnen worden. 

 

7.1.2 Kennen burgers de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding of 

beheersing hiervan? 

Uit het literatuuronderzoek bleek dat de meerderheid van de Nederlanders niet weet welke 

maatregelen de overheid neemt om specifieke rampen en crises te voorkomen en te bestrijden. 

Ze bleken ook niet te weten welke maatregelen de overheid zou moeten nemen. Een minder-

heid dacht dat de overheid effectief rampen en crises kan voorkomen en bestrijden; ook een 

minderheid vond dat de overheid dit voldoende of goed doet. De meerderheid van de Neder-

landse burgers had begrip voor de genomen maatregelen, zoals cameratoezicht en controles. 
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Dit leidt tot de conclusie dat de kennis onder burgers over de maatregelen die de overheid 

heeft genomen ter voorkoming, bestrijding of beheersing van rampen en crises beperkt is.19 

 

7.1.3 Ondernemen burgers actie om risico’s van rampen en crises te reduceren?  

Uit het literatuuronderzoek bleek dat Nederlanders redelijk goed voorbereid zijn wat betreft 

de maatregelen die zij thuis getroffen hebben: ze hebben enkele materialen in huis die nuttig 

zijn voor rampen en crises. Een meerderheid bleek echter niet te weten wat het evacuatieplan 

op het werk was. Ook waren ze niet op specifieke rampen en crises voorbereid. Een meerder-

heid van de Nederlanders wist niet wat ze moesten doen wanneer een ramp of crisis, welke 

dan ook, zich zou voordoen. Een meerderheid vond voorbereidingen wel nuttig en wilde met 

name leren wat de risico’s zijn, hoe ze bij een ramp of crisis zouden moeten handelen en hoe 

ze een gevaarlijke situatie zouden kunnen herkennen. Desalniettemin laat het literatuuronder-

zoek ook zien dat een meerderheid van de burgers niet (nog) meer informatie wil ontvangen. 

De achtergrond hiervan is dat de risicoperceptie laag is en burgers geen direct belang of nut 

zien van het ontvangen van meer informatie. Ze vinden voorbereiding dus zinvol, maar alleen 

wanneer het risico hoog is. 

 Uit de enquête bleek dat de meningen van burgers verdeeld zijn over de vraag of zij vol-

doende informatie hebben om tijdens een ramp of crisis adequaat te kunnen handelen. Zo zei 

40% onvoldoende informatie te hebben over wat ze zelf zouden moeten doen om zich tijdens 

rampen en crises in veiligheid te brengen; 50% gaf daarentegen aan hierover wel voldoende 

informatie te hebben. Wat betreft de manier waarop ze zichzelf op rampen en crises in hun 

omgeving zouden kunnen voorbereiden, gaf 42% aan hierover te weinig informatie te hebben, 

tegen 46% die aangaf wel over voldoende informatie te beschikken. Voor de toereikendheid 

van de informatie over de manier waarop ze anderen tijdens rampen en crises zouden kunnen 

helpen, bedroegen de betreffende percentages respectievelijk 43% en 41%. 

 Dit leidt tot de conclusie dat de risicocommunicatie in die zin te weinig doeltreffend 

was dat veel burgers van mening waren over onvoldoende informatie te beschikken om ade-

quaat te kunnen handelen tijdens een ramp of crisis. 

 

                                                 
19 In de empirische onderzoekingen onder burgers is niet ingegeaan op de kennis van burgers over de maatrege-

len die zijn getroffen te voorkoming en bestrijding of beheersing van rampen en crises in hun regio. 
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In de enquête is eveneens nagegaan in hoeverre de respondenten actie hebben ondernomen 

naar aanleiding van risico-informatie over rampen en crises. Het gaat hierbij dus om zelf-

gerapporteerde acties en niet over kennis over het gedrag dat bij een bepaalde ramp of crisis 

adequaat is. 

Uit de gegevens bleek dat veel respondenten aangaven tot actie overgegaan te zijn naar 

aanleiding van ontvangen of geraadpleegde informatie over een risico. Dit betrof met name de 

uitbraak van een ziektegolf onder de bevolking (83%), de bedreiging van de volksgezondheid 

(66%), extreme weersomstandigheden (56%) en verstoring van de energie- en drinkwater-

voorziening (50%). Deze bevindingen lijken samen te hangen met de actualiteit: de betref-

fende risico’s hadden zich alle vier kort voor het onderzoek voorgedaan.20 Gevraagd naar de 

concrete maatregelen die respondenten genomen hadden, bleek dat deze gedomineerd werden 

door coronagerelateerde richtlijnen en adviezen: afstand houden, mondkapjes dragen, handen 

wassen, thuisblijven, et cetera. Redenen om geen maatregelen te nemen waren dat de respon-

denten de noodzaak niet voelden om actie te ondernemen, dat ze het idee hadden dat ze zelf 

geen actie konden ondernemen en dat ze vonden dat de risico’s te klein waren om actie te 

ondernemen. 

Dit leidt tot de conclusie dat de risicocommunicatie in 2019-2020 kennelijk wel doel-

treffend was in de zin dat veel burgers aangaven concrete initiatieven te hebben genomen om 

een aantal concrete risico’s van dat moment het hoofd te bieden.  

 

De resultaten van het onderzoek duiden er dus enerzijds op dat er een grote groep responden-

ten is die te weinig informatie zegt te hebben om adequaat te kunnen handelen tijdens een 

ramp of crisis, en anderzijds dat er heel veel respondenten zijn die zeggen tot actie overge-

gaan te zijn naar aanleiding van informatie die zij ontvangen hebben. Een verklaring voor 

deze ogenschijnlijk tegenstrijdige resultaten zou het abstractieniveau van het risico kunnen 

zijn waarnaar gevraagd werd. Wat betreft de informatiebehoefte werd van de respondent 

gevraagd zich een voorstelling te maken van ‘mogelijke rampen en crises in de omgeving’. 

Bij het ondernemen van actie werd gerefereerd aan met naam genoemde rampen en crises 

waarover de respondent informatie gekregen had, zoals een uitbraak van een ziektegolf onder 

de bevolking, bedreiging van de volksgezondheid en extreme weersomstandigheden. Dit zijn 

concrete risico’s die tijdens de dataverzameling actueel waren en die bovendien om makkelijk 

                                                 
20 Wat betreft verstoring van de energie- en drinkwatervoorziening kan men daarbij denken aan de oproep van 

drinkwaterleveranciers in bepaalde regio’s om het waterverbruik tijdens de hittegolf van 2020 te beperken. 
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uitvoerbare handelingen vroegen: afstand houden, thuisblijven, binnen blijven tijdens het 

heetst van de dag, de tuin niet sproeien, et cetera. 

 

7.1.4 Sluit de risicocommunicatie aan bij de wijze waarop burgers geïnformeerd willen 

worden? 

Om te na te gaan in hoeverre de risicocommunicatie aansluit bij de manier waarop burgers 

geïnformeerd willen worden, is naar twee aspecten gekeken, namelijk: 1) de mate waarin de 

risicocommunicatie voorziet in de informatiebehoefte van de burger, en 2) de appreciatie door 

de burger van de risicocommunicatie-elementen zender, boodschap, informatiekanaal en stra-

tegie (zie par. 1.2.2). 

 

Informatiebehoefte 

Uit het literatuuronderzoek bleek dat burgers relatief weinig behoefte hebben aan risicocom-

municatie en dat ze niet méér informatie over specifieke rampen en crises willen hebben dan 

waarover ze reeds beschikken. Een reden hiervoor kan zijn dat burgers het risico op een ramp 

of crisis laag inschatten. Verder kwam naar voren dat burgers met name geïnformeerd willen 

worden als het voor hen praktisch nut heeft of als hun belangen in het geding zijn. Zo bleek 

bijvoorbeeld dat gebruikers van de risicokaart vooral behoefte hadden aan informatie over de 

locaties van en veilige afstanden tot risicovolle objecten, de betrokken gevaarlijke stoffen en 

de kwetsbare elementen in de omgeving. De meerderheid gaf aan dat de risicokaart aan die 

informatiebehoefte tegemoetkwam.   

De resultaten uit de enquête wijzen vooral in de richting van verschillen tussen burgers. 

Zo vond bijna de helft van de respondenten dat zij voldoende informatie hadden over de 

risico’s in de omgeving en over datgene wat zij zouden moeten doen om zich in veiligheid te 

brengen; een net wat kleiner percentage vond echter dat ze te weinig informatie had. Een der-

gelijk verschil werd ook gevonden voor de manier waarop ze anderen tijdens een ramp of cri-

sis zouden kunnen helpen. 

Er is verder onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte rond de eerste golf van de 

coronacrisis in het voorjaar van 2020. De resultaten hiervan suggereerden dat maar een kleine 

groep burgers behoefte had aan meer informatie dan wat er via allerlei kanalen al beschikbaar 

was. De informatiebehoefte was korte tijd relatief hoog, daalde en veranderde daarna weinig. 

Qua inhoud bleek dat burgers in het begin van de coronacrisis met name behoefte hadden aan 

informatie over aspecten die voor hen persoonlijk van belang waren, zoals de verspreiding 
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van het virus, de ernst van de ziekte, de maatregelen die ze zelf konden nemen om te voorko-

men dat zij ziek werden. In een latere fase van de crisis lag de informatiebehoefte bij de 

gevolgen van de problematiek voor de samenleving. 

 Samenvattend leidt dit tot de conclusie dat burgers voornamelijk behoefte hebben aan 

informatie over rampen en crises wanneer het voor hen persoonlijk relevant is. Er lijkt geen 

sprake te zijn van een behoefte aan meer informatie over risico’s onder brede lagen van de 

bevolking. Wel zijn er aanwijzingen dat er met name bij burgers die zich kwetsbaar voelen 

behoefte bestaat aan informatie over de omvang van de risico’s en adequate maatregelen om 

hiermee om te gaan.21 Bij deze groepen is de risicocommunicatie kennelijk niet doeltreffend 

genoeg. 

 

Mening over de zender 

Een aspect van de aansluiting van de risicocommunicatie op de wijze waarop burgers geïnfor-

meerd willen worden, is de bekendheid met en de appreciatie van degene die over de risico’s 

in de omgeving communiceert. Uit de enquête kwam naar voren dat driekwart van de respon-

denten een overheidsinstantie wist te noemen die informatie verschaft over de risico’s in de 

directe omgeving. Naast coronagerelateerde bronnen als RIVM en GGD noemden de respon-

denten de gemeente, de brandweer, de politie en de Rijksoverheid of de overheid in het alge-

meen. 

Het TCC-model van Siegrist e.a. (2003) stelt dat de bereidheid van burgers om aan de 

wensen van een organisatie tegemoet te komen, afhankelijk is van twee factoren: enerzijds het 

vertrouwen van de burger in de goede bedoelingen en integriteit van de organisatie, en ander-

zijds de gepercipieerde expertise van die organisatie. In de context van risicocommunicatie 

betreft het tweede aspect het vertrouwen van de burger in de communicatie van de overheid. 

Hiernaar is enig onderzoek verricht (zie “appreciatie van de boodschap”). Het onderhavige 

onderzoek heeft nauwelijks informatie opgeleverd over het eerste aspect: het vertrouwen van 

burgers in de goede bedoelingen van de overheid als verschaffer van informatie over risico’s.  

 

Appreciatie van de boodschap 

Wat betreft de appreciatie van de risico-informatie bleek uit het literatuuronderzoek dat bur-

gers niet gerustgesteld wilden worden, maar duidelijke, feitelijke informatie wilden krijgen 

                                                 
21 Zie par. 7.1.1 en 7.1.3. 
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over risico’s, risicobeleid en handelingsperspectieven. Uit de enquête bleek dat de responden-

ten de informatie over rampen en crises uit het Regionaal Risicoprofiel over het algemeen 

duidelijk vonden. Het duidelijkst vond men de informatie over extreme weersomstandighe-

den, het minst duidelijk die over tekorten in de voedselvoorziening. Tegelijkertijd voelde 

maar de helft van de respondenten zich in staat om vanuit de informatie die zij kregen en 

zochten, goed te bepalen wat zij moesten doen wanneer een dreiging reëel werd. 

Uit de flitspeilingen rond de coronacrisis bleek dat de respondenten de informatievoor-

ziening door de overheid in zijn algemeenheid positief, maar niet heel positief beoordeelden. 

De respondenten vonden over het algemeen genomen dat de overheid de besluiten goed toe-

lichtte en de noodzaak van bepaalde maatregelen goed uitlegde. Burgers bleken verder ook 

vertrouwen te hebben in de informatie van het RIVM. Dit percentage veranderde niet tussen 

begin april en midden mei 2020.  

 De socialemedia-analyse leidde tot een iets minder positief beeld. Op sociale media, 

nieuwswebsites en fora werd over de centrale overheid en het RIVM over het algemeen 

neutraal bericht (74%). Er waren meer negatieve (17%) dan positieve berichten (9%). Er 

waren minder berichten waarin de veiligheidsregio of de gemeente genoemd werd. In deze 

berichten was er minder vaak sprake van een negatief sentiment (7%).  

 Samenvattend lijken de gegevens erop te duiden dat burgers over het algemeen de infor-

matie van de overheid over de risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel wel duidelijk vinden, 

maar dat slechts circa de helft van de burgers in staat lijkt te zijn die informatie te integreren 

in een handelingsperspectief. Wat betreft de crisiscommunicatie over de eerste golf van de 

coronacrisis kan geconcludeerd worden dat burgers over het algemeen van mening waren dat 

de overheid haar besluiten goed toelichtte. 

 

Appreciatie van de gebruikte informatiekanalen 

Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat burgers het liefst geïnformeerd wilden wor-

den via traditionele media, nieuwssites, sociale media, folders, de buurt-WhatsApp en bijeen-

komsten. Uit de enquête bleek dat de meeste respondenten via de traditionele media (radio, 

televisie, kranten inclusief nieuwsapps en/of nieuwswebsites) informatie over een ramp of 

crisis uit het Regionaal Risicoprofiel ontvangen hadden. Rampen- en crisisgerelateerde web-

sites werden minder vaak geraadpleegd. De voorkeur voor het verkrijgen van informatie via 

de traditionele media en nieuwsites komt dus zowel uit het literatuuronderzoek als uit de 

enquête naar voren.  
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 Opgemerkt zij dat de respondenten in de enquête hierbij konden kiezen uit een vooraf 

opgestelde lijst van informatiebronnen. Deze manier om de informatiebronnen te achterhalen, 

gaat ervan uit dat burgers weten waar ze hun informatie vandaan hebben. Dat valt echter te 

betwijfelen. Uit de literatuur over informatie zoeken blijkt dat veel mensen een internetzoek-

machine (Google) gebruiken om informatie te zoeken en dan doorklikken op een van de 

bovenste links in het zoekresultaat (Brosschard & Scheufele, 2013; Kuttschreuter e.a., 2014). 

Het is zeer de vraag of mensen die deze strategie hanteren achteraf nog weten welke site ze 

geraadpleegd hebben.  

 

Appreciatie van de communicatiestrategie 

Uit het literatuuronderzoek bleek dat er onder de respondenten die meer informatie over een 

ramp of crisis wilden hebben, sprake was van diversiteit in de voorkeur voor de door de over-

heid te volgen informatieverstrekkingsstrategie. De verhouding was enigszins afhankelijk van 

de ramp of crisis, maar voor de meeste rampen en crises gold dat er ongeveer evenveel bur-

gers waren die ongevraagd van informatie voorzien wilden worden, als burgers die snel de 

informatie wilden kunnen vinden waarnaar ze op zoek waren. Burgers gaven aan van mening 

te zijn dat iedereen relevante informatie over risico’s zou moeten kunnen vinden wanneer hij 

daarnaar zoekt. Ze verwachten een actievere informatievoorziening van de overheid wanneer 

daar aanleiding toe is. 

 Uit de enquête bleek dat veel respondenten de risicocommunicatiestrategie van de over-

heid bevredigend vonden. De suggesties van de respondenten die het anders wilden, waren 

samen te vatten onder de noemer: meer eenduidige informatie die direct relevant is voor het 

individu en regelmatig ververst wordt, en die zowel via nieuwe als traditionele media ver-

spreid wordt. 

 Bovenstaande leidt tot de conclusie dat de risicocommunicatie over het algemeen wel 

aansluit bij de wijze waarop burgers geïnformeerd willen worden, maar dat er verschillen zijn 

in de voorkeuren voor een informatieverstrekkingsstrategie. Sommige burgers lijken voorkeur 

te geven aan een strategie waarbij het initiatief voor de informatieverstrekking bij de overheid 

ligt, andere burgers voor een strategie waarbij de overheid relevante informatie beschikbaar 

stelt die de burger makkelijk zelf kan vinden.  
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7.1.5 Samenvatting van de bevindingen 

De resultaten van het onderzoek onder burgers zijn hieronder samengevat. Hierbij is een 

onderscheid gemaakt naar effectiviteit en informatiebehoefte. 

 

Effectiviteit van de risicocommunicatie 

Uit het onderzoek bleek dat burgers wel ongeveer weten wat de risico’s in hun omgeving zijn 

en denken daar (redelijk) veel over te weten. Of hun kennis over de kans en de ernst van de 

risico’s in hun omgeving accuraat is, is onduidelijk. Verder bleek dat de kennis onder burgers 

over de maatregelen die de overheid heeft genomen ter voorkoming, bestrijding of beheersing 

van rampen en crises beperkt is. De meningen waren verdeeld over de mate waarin zij over 

voldoende informatie beschikten om tijdens een ramp of crisis adequaat te kunnen handelen: 

40% zei onvoldoende informatie te hebben om zich tijdens rampen en crises in veiligheid te 

brengen, terwijl 50% aangaf dat hun kennis hierover afdoende was. Een aanzienlijk deel van 

de burgers lijkt zich dus wel geïnformeerd te voelen over de risico’s in de omgeving, maar 

minder over maatregelen die zij zouden kunnen treffen om die risico’s te reduceren. 

Kanttekening hierbij is dat burgers met name openstaan voor informatie als het voor hen 

persoonlijk relevant is. Het is dus mogelijk dat de verschafte informatie bij deze specifieke 

groep burgers meer effect op de kennis over doeltreffende maatregelen heeft gehad dan bij 

burgers voor wie de informatie niet persoonlijk relevant is. Dit zou in vervolgonderzoek nage-

gaan kunnen worden. 

 

Uit de enquête kwam verder naar voren dat veel burgers zeiden concrete initiatieven genomen 

te hebben om bepaalde risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel het hoofd te bieden. Dit gold 

met name voor de uitbraak van een ziektegolf onder de bevolking, bedreiging van de volks-

gezondheid, extreme weersomstandigheden, en verstoring van de energie- en drinkwatervoor-

ziening. Dit zijn concrete risico’s die tijdens de dataverzameling actueel waren en die boven-

dien om makkelijk uitvoerbare handelingen vroegen zoals afstand houden, thuisblijven, bin-

nen blijven tijdens het heetste moment van de dag en de tuin niet sproeien.  

 

Aansluiting van de risicocommunicatie bij de informatiebehoefte van de burger 

Uit het onderzoek bleek dat burgers voornamelijk behoefte hebben aan informatie over ram-

pen en crises wanneer die voor hen persoonlijk relevant is. Er lijkt geen sprake te zijn van 

behoefte aan meer informatie over risico’s onder brede lagen van de bevolking. Wel zijn er 
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aanwijzingen dat met name burgers die zich kwetsbaar voelen, van mening zijn dat zij te wei-

nig informatie hebben en graag meer willen weten over de risico’s in hun omgeving, hoe zij 

zich hierop kunnen voorbereiden en wat zij moeten doen om zich in veiligheid te brengen. 

 Burgers vinden over het algemeen de informatie van de overheid over de risico’s uit het 

Regionaal Risicoprofiel wel duidelijk, maar slechts ongeveer de helft van de burgers gaf aan 

in staat te zijn die informatie te integreren in een handelingsperspectief. Wat betreft de crisis-

communicatie over de coronaproblematiek tijdens de eerste golf in het voorjaar van 2020 

bleek dat burgers vonden dat de overheid haar besluiten goed toelichtte. 

 Burgers geven aan een voorkeur te hebben voor het verkrijgen van informatie via de 

traditionele media en nieuwsites. Opgemerkt zij dat de rol van internetzoekmachines bij het 

zoeken van informatie onderbelicht gebleven is in dit onderzoek. Het is zeer de vraag of bur-

gers die een internetzoekmachine (Google) gebruiken om informatie te zoeken en dan door-

klikken op een van de bovenste links in het zoekresultaat achteraf nog weten welke site ze 

geraadpleegd hebben. 

 Er zijn verschillen in voorkeur voor de wijze waarop burgers geïnformeerd willen wor-

den. Sommige burgers prefereren een strategie waarbij het initiatief voor de informatiever-

strekking bij de overheid ligt, andere burgers een strategie waarbij de overheid relevante 

informatie beschikbaar stelt die de burger makkelijk zelf kan vinden. 

 

7.1.6 Kanttekeningen 

Er zijn vijf belangrijke kanttekeningen te maken bij de bevindingen over de doeltreffendheid 

van risicocommunicatie bij burgers.  

 

Kanttekening 1: zelfrapportage van kennis en gedrag 

De data uit de burgerenquête en de (flits)peilingen rond de coronaproblematiek zijn gebaseerd 

op zelfrapportage. Dit betekent dat ze de mening van burgers over hun kennis en gedrag weer-

geven. In hoeverre het gepercipieerde kennisniveau overeenstemt met het werkelijke kennis-

niveau is onduidelijk. Dit geldt ook voor het effect van risicocommunicatie. Burgers gaven 

bijvoorbeeld aan dat zij naar aanleiding van de risico-informatie over rampen en crises uit het 

Regionaal Risicoprofiel acties hebben ondernomen om beter voorbereid te zijn op het risico. 

Zelfgerapporteerd gedrag is echter geen objectieve maat voor feitelijk uitgevoerd gedrag. Om 
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het effect van risicocommunicatie op kennis, attitude, emoties en gedrag vast te stellen is 

experimenteel onderzoek nodig.22 

 

Kanttekening 2: besluitvormingsprocessen bij burgers onderbelicht 

In de burgerenqûete is gevraagd naar de gepercipieerde kennis en zelfgerapporteerde acties 

naar aanleiding van risico-informatie. Er is burgers niet gevraagd in hoeverre de risicogerela-

teerde informatie die zij ontvangen hebben van invloed is geweest op de besluitvorming over 

risico’s. Het is goed mogelijk dat risico-informatie ertoe leidt dat burgers beter onderbouwde 

beslissingen nemen over hun gedrag in relatie tot risico’s. Ook dit kan als een positief effect 

van risicocommunicatie worden aangemerkt. 

 In de Engelstalig literatuur staat dit bekend als de bevordering van “informed decision 

making” (Fisschoff, Brewer, & Downs, 2011). Achtergrond van de focus op besluitvormings-

processen is dat men zich kan afvragen of het wel mogelijk is adviezen over adequaat risico-

gerelateerd gedrag te geven die voor iedereen en in iedere situatie optimaal zijn. Het idee ach-

ter de bevordering van “informed decision making” is de burger van alle relevante informatie 

te voorzien en hem zelf een afweging van de verschillende alternatieven te laten maken en 

hem zelf te laten beslissen welke optie in zijn situatie het beste is (Fisschoff e.a., 2011; Lund-

gren & McMakin, 2018). Het is zinvol om in vervolgonderzoek respondenten ook te vragen in 

hoeverre de verstrekte risico-informatie hen geholpen heeft bij hun besluitvorming over de 

manier waarop ze met risico’s omgaan. 

 

Kanttekening 3: niet iedereen weet welke internetbronnen hij geraadpleegd heeft 

In de burgerenquête kon de respondent aangeven welke bronnen van informatie hij recent 

geraadpleegd had. De internetbronnen van informatie waren beperkt tot specifieke websites 

zoals www.crisis.nl, www.brandweer.nl en www.politie.nl, en niet nader gespecificeerde 

sociale media. Deze werkwijze gaat ervanuit dat burgers weten waar ze hun informatie van-

daan hebben. Dat valt echter te betwijfelen. Uit de literatuur over informatie zoeken blijkt dat 

veel mensen een internetzoekmachine (zoals Google) gebruiken en dan op een van de boven-

ste links in het zoekresultaat klikken (Brosschard & Scheufele, 201; Kuttschreuter e.a., 2014). 

                                                 
22 Uit de interviews met de professionals kwam naar voren dat er vanuit DPC onderzoek gedaan wordt naar het 

effect van landelijke massamediale campagnes met een minimaal budget van €150.000, waarbij van (quasi-) 

experimentele designs gebruikgemaakt wordt. Informatie over het effect van dergelijke campagnes is te vinden 

op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes. Voor wetenschappelijk onderbouwd advies over 

het opzetten van een effectieve campagne: zie https://www.communicatierijk.nl/campagnekeuken. 

http://www.crisis.nl/
http://www.brandweer.nl/
http://www.politie.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes
https://www.communicatierijk.nl/campagnekeuken
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Het is zeer de vraag of mensen die deze strategie hanteren achteraf nog weten waar ze hun 

informatie vandaan hebben. 

 

Kanttekening 4: differentiatie van burgers 

In het onderzoek is een beeld geschetst van de kennis, percepties, gedrag en informatiebe-

hoefte van burgers. Er heeft geen differentiatie plaatsgevonden naar persoonsgebonden varia-

belen als ervaring, attitude, leeftijd, geslacht en opleiding. Dit was binnen de context van het 

onderzoek niet realiseerbaar. Een andere reden hiervoor is dat het rapporteren van verschillen 

tussen groepen nauwelijks zinvol is als niet duidelijk is wat de drijfveren achter die verschil-

len zijn. Verder onderzoek hiernaar zou zinvol zijn. 

 

Kanttekening 5: rol van sociale media 

Het onderzoek heeft enig inzicht verschaft in de inhoud van de berichten die naar aanleiding 

van de persconferenties van de overheid waarin maatregelen werden aangekondigd, op sociale 

media verschenen. Deze analyse biedt hiermee een aanvullend perspectief op de wijze waarop 

de burger heeft gereageerd op de aanpak van de coronaproblematiek en de communicatie hier-

over. Het onderzoek beperkte zich tot de frequentie, topic en toonzetting van berichten. Ver-

der inhoudsanalytisch onderzoek naar de berichten op sociale media zou zinvol zijn. Zo is het 

relevant om na te gaan uit welke socialemediabronnen de berichten over risico’s afkomstig 

zijn en welke accounts de meeste berichten verspreiden. 

 Verder is het onduidelijk wat de invloed van de berichten op sociale media is. Hierbij 

kan bijvoorbeeld gedacht worden aan effecten van het verspreiden van desinformatie en com-

plottheorieën, en stemmingmakerij. Daarnaast is het van belang na te gaan in hoeverre er 

sprake is van “echo chambers”: een sterk netwerk van socialemediagebruikers die geneigd 

zijn om een gemeenschappelijke visie met elkaar te delen (Tornberg, 2018).  

 

7.2. Doeltreffendheid van risicocommunicatie: processen bij de overheid 

De tweede onderzoeksvraag focuste op de doeltreffendheid van de wijze waarop de risico-

communicatie door de overheid ontwikkeld en uitgevoerd wordt. Deze onderzoeksvraag 

wordt in dit hoofdstuk op basis van het verzamelde materiaal beantwoord. De beantwoording 

berust op de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en de resultaten van de veertien 

interviews met risicocommunicatieprofessionals. 
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Aan de doeltreffendheid van de risicocommunicatie bij de overheid werden vier aspecten 

onderscheiden, namelijk de mate waarin:  

1. de communicatieprofessionals bij de overheid hun communicatieve uitingen baseren op 

relevant beleid, i.c. het Regionaal Risicoprofiel en de Nationale Veiligheid Strategie; 

2. er, indien nodig, met alle betrokken overheden, publieke en private ketenpartners en 

risico-bedrijven constructief samengewerkt wordt; 

3. de ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie-activiteiten overeenstemt met 

criteria voor doeltreffende risicocommunicatie uit de wetenschappelijke literatuur; 

4. de ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie-activiteiten overeenstemt met de 

criteria voor toekomstbestendige risicocommunicatie.23 

 

7.2.1 In hoeverre sluit de huidige risicocommunicatie aan bij de Nationale Veiligheid 

Strategie en de Regionale Risicoprofielen? 

In zijn algemeenheid duiden de bevindingen uit de interviews met risicocommunicatieprofes-

sionals uit de veiligheidsregio’s erop dat de veiligheidsregio’s in hun risicocommunicatie 

rekening houden met de risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel, maar dat het Regionaal 

Risicoprofiel niet primair leidend is. De actualiteit van risico’s en de daaruit voortvloeiende 

urgentie vormen een belangrijker uitgangspunt voor het initiëren van communicatie-activitei-

ten. In de meeste regio’s liggen de thema’s van de risicocommunicatie daarom niet vooraf 

vast. Voor bepaalde risico’s (aardbevingen, spoorveiligheid) geldt echter dat deze ook in het 

Regionaal Risicoprofiel voorkomen. 

 Voor organisaties op landelijk niveau lijkt dat wat anders te liggen. De communicatie-

professionals op landelijk niveau die wij gesproken hebben, werken aan thema’s die ook in de 

Nationale Veiligheid Strategie genoemd worden. Bij de uitvoering van hun werkzaamheden 

baseren zij zich echter ook op andere wet- en regelgeving en ander beleid inzake het onder-

werp. Daarnaast werken sommige professionals ook aan thema’s die niet binnen de Nationale 

Veiligheid Strategie vallen. 

 Dit leidt tot de conclusie dat de thematiek van de risicocommunicatie van de veilig-

heidsregio’s en landelijke overheidsinstanties die wij gesproken hebben, aansluit bij de Regio-

nale Risicoprofielen en de Nationale Veiligheid Strategie, maar dat die communicatie niet 

                                                 
23 Plan van aanpak toekomstbestendige risico- en crisiscommunicatie – uitwerking speerpunt agenda risico- en 

crisisbeheersing 2018-2021. 
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beperkt is tot de risico’s die in de beleidsdocumenten worden genoemd. De thema’s waarover 

gecommuniceerd wordt, worden ook bepaald door de risico-actualiteit. 

 

7.2.2 Hoe doeltreffend is de samenwerking inzake risicocommunicatie? 

Uit de gevoerde interviews met de professionals komt naar voren dat er veel met andere acto-

ren wordt samengewerkt. De veiligheidsregio’s werken samen met gemeenten, publieke en 

private ketenpartners en risico-veroorzakers. Er zijn ook samenwerkingsverbanden met de 

nationale overheid, bijvoorbeeld rond de problematiek van het coronavirus.  

 Bij de landelijke overheid lijkt de samenwerking vooral thematisch georganiseerd te 

zijn. Deze thematische organisatie impliceert dat de partners met wie samengewerkt wordt, 

afhankelijk zijn van een gemeenschappelijke thematiek zoals water en gezondheid. Dat houdt 

in dat de landelijke overheid met veel verschillende specifieke partners samenwerkt. 

 

De wijze waarop de samenwerking gestalte krijgt, lijkt onder andere te maken te hebben met 

de diversiteit en complexiteit van de thematiek. In de landelijke interviews werd bijvoorbeeld 

een samenwerkingsverband beschreven waarbij het initiatief volgens de gesprekspartner bij 

de landelijke overheid lag. Er werd echter ook een samenwerkingsverband beschreven waarin 

de regionale overheid het voortouw had en de landelijke overheid alleen bij de risicocommu-

nicatie betrokken was wanneer er sprake was van een regio-overkoepelende problematiek. En 

er werd een samenwerkingsverband beschreven waarin de risicocommunicatie-activiteiten 

vanuit een platform gezamenlijk geïnitieerd, ontwikkeld en uitgevoerd werden.  

 

Er wordt dus door de landelijke en regionale overheid, naar hun eigen zeggen, veel en op 

meerdere manieren samengewerkt. De vervolgvraag is dan hoe doeltreffend die samenwer-

king is. Die vraag is lastig te beantwoorden, omdat dat vraagt om een maat voor de doeltref-

fendheid van de samenwerking tussen betrokken actoren rond relevante risico’s. 

 Een criterium voor de doeltreffendheid van de samenwerking zou de onderlinge afstem-

ming van de inhoud en vorm van de risicocommunicatie kunnen zijn. Meerdere professionals 

vermeldden dat zij in voorkomende gevallen de inhoud van hun boodschap afstemden met 

andere actoren in het risicocommunicatieveld. In dit verband hebben meerdere geïnterview-

den benadrukt dat het belangrijk is dat organisaties eenzelfde risicoboodschap uitdragen, 

omdat voorkómen moet worden dat burgers onzeker worden doordat ze tegenstrijdige infor-
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matie tegenkomen. Bijkomend voordeel van een dergelijke samenwerking is dat het efficiën-

ter is. Hoevaak de professionals de inhoud en vorm van hun risicocommunicatie met andere 

actoren afstemmen, met welke actoren en over welke risico’s, is echter niet duidelijk. 

 Dit leidt tot de conclusie dat er naar de mening van de geïnterviewde professionals veel 

met ander actoren in het risicodomein wordt samengewerkt. Deze samenwerking kan leiden 

tot een onderlinge afstemming van de inhoud en vorm van de risicocommunicatie. Hoevaak 

dat voorkomt, tussen welke actoren en over welke risico’s is onduidelijk. In het onderhavige 

onderzoek is hier geen zicht op verkregen. Gezien de diversiteit in de ontwikkeling en uitvoe-

ring van risicocommunicatie in Nederland en de daarbij betrokken actoren, is deze vraag 

sowieso niet eenvoudig te beantwoorden.  

 

7.2.3 In hoeverre stemt de ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie-activiteiten 

overeen met criteria uit de wetenschappelijke literatuur? 

De wetenschappelijke literatuur onderscheidt vier belangrijke aspecten aan doeltreffende risi-

cocommunicatie: de keuze van de zender, de inhoud van de boodschap, de afstemming van de 

communicatie op de doelgroep en continuïteit in de communicatie.  

 Wat betreft de zender bleek uit de interviews dat de risicoprofessionals zich bewust zijn 

van het belang van de keuze van degene die de risicocommunicatieboodschap ontwikkelt en 

vertolkt. In hoeverre dit in de praktijk ook geleid heeft tot een keuze voor een zender die door 

de doelgroep competent en aantrekkelijk gevonden wordt, is in het kader van dit onderzoek 

niet nagegaan. Dit zou nader onderzocht moeten worden.  

 Verder bleek dat de professionals het belang van het bieden van een handelingsperspec-

tief onderkennen en dat, naar eigen zeggen, ook doen. Uit de enquête onder burgers blijkt ech-

ter dat dit niet bij iedereen overkomt. Burgers vinden de informatie over rampen en crises uit 

het Regionaal Risicoprofiel over het algemeen wel duidelijk, maar slechts ongeveer de helft 

voelt zich in staat die informatie te integreren in een handelingsperspectief. Dit aspect van de 

risicocommunicatie valt dus nog te verbeteren. 

 Wat betreft de afstemming van de risicocommunicatie op de doelgroep gaven de pro-

fessionals in de veiligheidsregio’s aan dit na te streven. Zij zagen hieraan ook nadelen, zoals 

de benodigde personele capaciteit. De landelijke risicocommunicatie is minder doelgroepge-

richt, omdat die communicatie in principe voor de hele bevolking bedoeld is. Landelijk geor-

ganiseerde risicocommunicatie en doelgroepgericht werken sluiten elkaar echter niet uit. Zo is 
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het bijvoorbeeld mogelijk kleinschalige, lokale en/of regionale risicocommunicatie-activitei-

ten te laten aansluiten bij landelijke campagnes. 

 Aan het criterium van continuïteit wordt maar in beperkte mate voldaan. Er wordt met 

name over risico’s gecommuniceerd wanneer de urgentie van een situatie daar aanleiding toe 

geeft. 

 Samenvattend duiden de bevindingen uit de gevoerde interviews erop dat de uitvoering 

van de risicocommunicatie ten dele aansluit bij de factoren voor doeltreffende risicocommuni-

catie die uit de wetenschappelijke literatuur bekend zijn. 

 

7.2.4 Hoe toekomstbestendig is de risicocommunicatie? 

Het beeld dat de professionals van hun werkzaamheden in het kader van risicocommunicatie 

schetsen, is vergeleken met de criteria voor toekomstbestendige risicocommunicatie uit het 

“Plan van aanpak toekomstbestendige risico- en crisiscommunicatie”. Voor het criterium van 

eenduidigheid is ook een vergelijking gemaakt met resultaten uit de burgerenquête. 

 

Toekomstbestendige risicocommunicatie is tijdig 

De professionals gaven aan dat tijdigheid een belangrijk element in hun risicocommunicatie 

is. Wanneer er sprake is van een incident of een verhoogd dreigingsniveau probeerden de 

professionals hierover zo snel mogelijk te communiceren. Dit wordt als lastig ervaren omdat 

informatie zich snel via de nieuwsmedia en de sociale media verspreidt. 

 

Toekomstbestendige risicocommunicatie is eenduidig 

Wat betreft de eenduidigheid van de boodschap proberen de risicocommunicatieprofessionals 

zoveel mogelijk met andere actoren samen te werken en hun risico- en crisiscommunicatie op 

die van andere actoren af te stemmen. Dit gebeurt, naar eigen zeggen, zowel op regionaal als 

landelijk niveau. 

 

De vraag hierbij is uiteraard hoe de informatie over risico’s op de burger overkomt. Uit de 

burgerenquête bleek dat de respondenten de informatie over rampen en crises uit het Regio-

naal Risicoprofiel over het algemeen duidelijk vonden. Het duidelijkst vond men de informa-

tie over extreme weersomstandigheden, het minst duidelijk die over tekorten in de voedsel-

voorziening. De informatievoorziening die gerelateerd was aan de coronacrisis, namelijk de 
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uitbraak van een ziektegolf onder de bevolking en de bedreiging van de volksgezondheid, 

werd redelijk duidelijk gevonden. 

Ook uit de flitspeilingen inzake de coronaproblematiek, bijvoorbeeld die van het Nivel, 

bleek dat burgers de communicatie over de pandemie over het algemeen duidelijk en betrouw-

baar vonden. Opgemerkt zij dat het hier lijkt te gaan over de berichtgeving over de coronapro-

blematiek in de volle breedte en niet alleen over de berichtgeving door de overheid. 

De peilingen van het RIVM gingen wel in op de risicocommunicatie van de overheid. 

Uit de resultaten bleek dat gemiddeld zo’n driekwart van de respondenten van mening was dat 

de overheid tijdens de eerste coronagolf de besluiten goed toelichtte en de noodzaak van de 

maatregelen goed uitlegde. 

Bovenstaande leidt tot de conclusie dat de burger de risico-informatie die hij in 2019-

2020 ontving als duidelijk ervaren heeft. Dit wijst erop dat de risicocommunicatie in die jaren 

aan het criterium van duidelijkheid voldeed. 

 

Een tweede aspect aan het criterium van eenduidigheid is de onderlinge coherentie van de 

informatie die burgers in verschillende bronnen tegenkomen. Uit de enquête onder burgers 

bleek dat de informatie die de respondenten hadden ontvangen of geraadpleegd, hen over het 

algemeen in staat stelde goed te kunnen bepalen wat zij zouden moeten doen als een dreiging 

reëel zou worden. Er waren geen aanwijzingen dat de informatie over de risico’s in hun 

omgeving die de respondenten in verschillende bronnen tegenkwamen, tot verwarring of 

onduidelijkheid leidde. De respondenten gaven verder aan dat zij zich in staat voelden te 

beoordelen of informatie klopte. Tot slot bleek dat er meer respondenten waren die de infor-

matie van overheidsinstanties eenduidig vonden, dan respondenten die dat niet vonden.  

Wat betreft de overeenstemming van de informatie vanuit enerzijds de overheid en offi-

ciële instanties en anderzijds verhalen in de media waren de meningen verdeeld. Er waren 

echter meer respondenten die geen andere verhalen in de media zagen, dan respondenten die 

wel andere verhalen in de media zagen. 

 Deze bevindingen leiden tot de conclusie dat de risicocommunicatie in 2019-2020 vol-

gens burgers over het algemeen aan het criterium van eenduidigheid voldeed. De gepercipi-

eerde eenduidigheid was groter wanneer er meerdere overheidsinstanties bij de risicocommu-

nicatie betrokken waren, dan wanneer er sprake was van communicatie door zowel de over-

heid als de media. 
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Toekomstbestendige risicocommunicatie stelt het netwerk centraal  

Uit de interviews blijkt dat de professionals het belang van het communiceren vanuit een net-

werk onderkennen, dat zij initiatieven nemen om hun netwerk te verbreden, maar dat zij hier-

voor afhankelijk zijn van de bereidheid van hun potentiële samenwerkingspartners. 

 

Toekomstbestendige risicocommunicatie is flexibel 

De professionals geven aan dat zij flexibel zijn in hun risicocommunicatie. Zij spelen in hun 

thematiek zoveel mogelijk in op de urgentie en actualiteit van de risicogerelateerde problema-

tiek en de informatiebehoefte onder burgers. Dit inspelen op de actualiteit gebeurt zowel op 

regionaal als landelijk niveau. 

 

Toekomstbestendige risicocommunicatie werkt van buiten naar binnen 

Volgens de professionals wordt er binnen hun veiligheidsregio steeds vaker een doelgroep-

gerichte communicatiestrategie toegepast. Op landelijk niveau lijkt eerder vanuit de wet- en 

regelgeving en taakstelling gewerkt te worden. De doelgroep is in de regel “de Nederlander” 

of “alle Nederlanders”. Landelijke professionals lijken dan ook weinig risicocommunicatie-

activiteiten te ontplooien die op specifieke doelgroepen gericht zijn.24 Dat wil niet zeggen dat 

de landelijke instanties niet van buiten naar binnen werken. De wet- en regelgeving en taak-

stelling kunnen immers ook opgevat worden als uitingen van het inspelen van de politiek en 

de overheid op wat er in de samenleving gebeurt. Dit leidt tot de conclusie dat ontwikkeling 

en uitvoering van de risicocommunicatie zoals de professionals die hebben beschreven, geka-

rakteriseerd kan worden als werkend van buiten naar binnen. 

 

Toekomstbestendige risicocommunicatie sluit aan op technologische ontwikkelingen 

Volgens de professionals wordt in een aantal regio’s gebruikgemaakt van nieuwe communi-

catietechnologie. De inzet van zulke nieuwe technologieën in de risicocommunicatie zou nog 

beter kunnen. Verder wordt onderkend dat het gezien de diversiteit van de doelgroep beter 

zou zijn een mix van communicatiekanalen te gebruiken: naast nieuwe communicatietools 

zouden ook traditionele communicatiemedia ingezet moeten worden om de bevolking te 

informeren. 

 

                                                 
24 Dit geldt niet voor de risicocommunicatie over overstromingen die vanuit het platform OnsWater worden 

ontplooid.  
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Toekomstbestendige risicocommunicatie speelt in op nieuwe en complexe risico’s 

In aanvulling op de criteria voor toekomstbestendigheid uit het “Plan van aanpak” is door pro-

fessionals aangegeven dat toekomstbestendige risicocommunicatie inspeelt op nieuwe en 

complexe risico’s. De complexiteit van dergelijke nieuwe risico’s betreft zowel de oorzaken 

als de gevolgen. Dit bemoeilijkt het formuleren van een heldere en eenduidige boodschap. 

Om toekomstbestendig te zijn, zou er volgens de professionals aandacht moeten zijn voor de 

ontwikkeling van risicocommunicatieve uitingen over zulke nieuwe en complexe risico’s. 

 

Toekomstbestendige risicocommunicatie heeft behoefte aan professionalisering 

Ook is er volgens de professionals behoefte aan een verdere professionalisering op het gebied 

van risicocommunicatie. Er zou bijvoorbeeld meer gebruikgemaakt moeten worden van theo-

retische modellen over gedragsverandering en wetenschappelijke kennis. 

 

Conclusie 

Bovenstaande leidt tot de conclusie dat het beeld dat de professionals van de ontwikkeling en 

uitvoering van risicocommunicatie schetsen, aansluit bij de criteria voor toekomstbestendige 

risicocommunicatie uit het “Plan van aanpak toekomstbestendige risico- en crisiscommuni-

catie”. In de ogen van sommige professionals moet toekomstbestendige risicocommunicatie 

ook gericht zijn op nieuwe en complexe risico’s. Bovendien zou er meer gebruikgemaakt 

moeten worden van wetenschappelijke kennis. 

 

7.2.5 Samenvatting van de bevindingen 

De resultaten uit het onderzoek onder professionals worden hieronder samengevat. Deze 

samenvatting is gestructureerd aan de hand van de vier deelvragen aangaande de doeltref-

fendheid van de risicocommunicatie bij de overheid: de aansluiting bij relevant beleid, de 

samenwerking met andere actoren, de aansluiting van de risicocommunicatie op de weten-

schappelijke literatuur en de toekomstbestendigheid van de risicocommunicatie. 

 

Aansluiting bij relevant beleid 

Uit het onderzoek blijkt dat de risicocommunicatie van de veiligheidsregio’s en landelijke 

overheidsinstanties aansluit bij de Regionale Risicoprofielen en de Nationale Veiligheid Stra-
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tegie, maar dat die communicatie niet beperkt is tot risico’s die in de beleidsdocumenten wor-

den genoemd. De thema’s waarover gecommuniceerd wordt, worden ook bepaald door de 

risico-actualiteit. 

 

Samenwerking met andere actoren 

Er wordt volgens de professionals veel en op meerdere manieren met andere actoren samen-

gewerkt. De vraag naar de doeltreffendheid van die samenwerking is lastig te beantwoorden, 

omdat dit vraagt om een maat voor de doeltreffendheid van de samenwerking tussen betrok-

ken actoren rond relevante risico’s. Samenwerking met andere actoren kan leiden tot een 

onderlinge afstemming van de inhoud en vorm van de risicocommunicatie. Hoevaak dat voor-

komt, tussen welke actoren en over welke risico’s is onduidelijk. Gezien de diversiteit in de 

ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie in Nederland en de daarbij betrokken 

actoren, is deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden.  

 

Aansluiting van de risicocommunicatie op de wetenschappelijke literatuur 

De wetenschappelijke literatuur onderscheidt vier belangrijke aspecten aan doeltreffende risi-

cocommunicatie: de keuze van de zender, de inhoud van de boodschap, de afstemming van de 

communicatie op de doelgroep en continuïteit in de communicatie. 

 Uit de interviews blijkt dat de professionals zich bewust zijn van het belang van de 

keuze van degene die de risicocommunicatieboodschap ontwikkelt en vertolkt. Of dit geleid 

heeft tot keuzes voor zenders die door de doelgroep competent en aantrekkelijk gevonden 

worden, zou nader onderzocht moeten worden. 

 Verder bleek dat de professionals het belang van het bieden van een handelingsperspec-

tief onderkennen en dat ze dat, naar eigen zeggen, ook doen. Uit de enquête onder burgers 

komt echter naar voren dat dit niet bij iedereen overkomt. Wat betreft doelgroepgerichte com-

municatie blijkt dat de professionals in de veiligheidsregio’s inzien dat dit effectiever is, maar 

hieraan ook nadelen zien, omdat de georganiseerde activiteiten meestal kleinschalig zijn en de 

organisatie hiervan om een grotere capaciteit vraagt. De landelijke professionals maken naar 

eigen zeggen minder gebruik van doelgroepgerichte communicatie, omdat zij zich in principe 

op de hele bevolking richten. Tot slot blijkt dat er met name over risico’s gecommuniceerd 

wordt wanneer de urgentie van een situatie daar aanleiding toe geeft. Dat betekent dat er maar 

in beperkte mate sprake is van continuïteit in de communicatie.  
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 Bovenstaande betekent dat het beeld dat de professionals geschetst hebben van de wijze 

waarop de risicocommunicatie uitgevoerd wordt, ten dele aansluit bij de criteria voor doeltref-

fende risicocommunicatie die uit de wetenschappelijke literatuur bekend zijn. 

 

Toekomstbestendigheid van de risicocommunicatie 

Uit het onderzoek blijkt dat het beeld dat de professionals van hun werkzaamheden in het 

kader van risicocommunicatie schetsen, aansluit bij de criteria voor toekomstbestendige risi-

cocommunicatie die genoemde zijn in het “Plan van aanpak toekomstbestendige risico- en 

crisiscommunicatie”. Ze onderkennen het belang van het communiceren vanuit een netwerk 

en nemen initiatieven om dat netwerk te verbreden. Verder is er sprake van een flexibele 

werkwijze, die gekarakteriseerd kan worden als werkend van buiten naar binnen. Ze streven 

ernaar om tijdige en eenduidige informatie te verstrekken. Dit laatste wordt ondersteund door 

resultaten uit de onderzoeken onder burgers die erop duiden dat de risicocommunicatie die 

burgers in 2019-2020 hebben ontvangen, door hen als duidelijk en eenduidig ervaren is. 

  

Op drie punten zien de professionals nog ruimte voor verbetering. Inhoudelijk gezien zou er 

in de ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie meer aandacht moeten komen voor 

nieuwe en complexe risico’s, zoals klimaatverandering en de energietransitie. Qua communi-

catiestrategie zou het gebruik van nieuwe communicatietechnologieën naast de inzet van tra-

ditionele media verder ontwikkeld moeten worden. Ten derde zou er meer ruimte moeten 

komen voor verdere professionalisering, zoals voor theoretische modellen over gedragsver-

andering en wetenschappelijke kennis. 

 

7.2.6 Kanttekeningen 

Bij de bevindingen over de doeltreffendheid van risicocommunicatie in termen van de proces-

sen bij de overheid zijn drie belangrijke kanttekeningen te maken. 

 

Kanttekening 1: perceptie van de professionals 

De resultaten van het onderzoek naar de risicocommunicatie bij de overheid berusten op het 

beeld dat de communicatieprofessionals hiervan geschetst hebben. Dit betekent dat de ver-

kregen data de perceptie van de professionals weergeven. Het is onduidelijk in hoeverre het 

geschetste beeld overeenkomt met de feitelijke gang van zaken bij de ontwikkeling en uitvoe-
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ring van risicocommunicatie. Om de wijze waarop de processen feitelijk lopen helder te krij-

gen, zou een analyse gemaakt kunnen worden van geregistreerd of geobserveerd gedrag. 

Gezien het arbeidsintensieve karakter van een dergelijke aanpak was dit in de context van dit 

onderzoek niet realiseerbaar. 

 

Kanttekening 2: generaliseerbaarheid van de bevindingen  

De beantwoording van de tweede onderzoeksvraag berust op veertien diepte-interviews met 

risicocommunicatieprofessionals die overwegend bij de veiligheidsregio’s en de landelijke 

overheid werkzaam zijn. Dit betekent dat er sprake is van een relatief beperkte en selectieve 

steekproef, en dat het om methodologische redenen niet mogelijk is om de resultaten te gene-

raliseren naar de ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie in Nederland. De optiek 

van de gemeente komt bijvoorbeeld niet of nauwelijks naar voren.  

 Daar staat tegenover dat de professionals met wie gesproken is, werkzaam zijn bij over-

heidsinstanties die communiceren over een eigen thematiek. Dit betekent dat er sprake was 

van een grote diversiteit in de ervaringen van de professionals met de ontwikkeling en uitvoe-

ring van risicocommunicatie. De interviews hebben hiermee inzicht verschaft in de breedte 

van het palet van de risicocommunicatie door de veiligheidsregio’s en de landelijke overheid.  

 

Kanttekening 3: differentiatie qua risicotopics in de risicocommunicatie 

In de interviews is ingegaan op de ervaringen van de professionals met de risicocommunicatie 

waarbij zij betrokken zijn. Hieruit kwamen duidelijke verschillen in beschreven werkwijze 

naar voren. De wijze waarop de professionals de communicatie gestalte gaven, was onder 

meer afhankelijk van het risico waarover gecommuniceerd werd. Dit wijst erop dat er een 

beter beeld van de doeltreffendheid van de risicocommunicatie bij de overheid verkregen 

wordt als er in het onderzoek naar de werkwijze gedifferentieerd zou worden naar het speci-

fieke risico. 

 

7.3 Conclusies en reflectie 

De centrale vraag in dit rapport betrof de doeltreffendheid en toekomstbestendigheid van de 

wijze waarop de Nederlandse overheid over risico’s communiceert. In deze context houdt 

doeltreffendheid in dat de communicatiedoelen bereikt worden, dat de communicatie aansluit 

bij de informatiebehoefte van de burger, dat de beoogde doelen consistent zijn met relevant 

beleid, en dat zij op een adequate en efficiënte manier worden bereikt. 



Inventarisatie doeltreffende risicocommunicatie 97 

 

7.3.1 Diversiteit in de ontwikkeling en uitvoering van risicocommunicatie 

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat er sprake is van zo’n diversiteit in de ont-

wikkeling en uitvoering van risicocommunicatie in Nederland en de daarbij betrokken acto-

ren, dat men zich kan afvragen of het wel mogelijk is om een conclusie te trekken over de 

doeltreffendheid van de risicocommunicatie in zijn algemeenheid. Bij de risicocommunicatie 

vanuit de overheid gaat het erom dat: 1) een overheidsinstantie 2) met een bepaald doel 3) een 

bepaalde boodschap 4) over een bepaald risico 5) via (een combinatie van) bepaalde kanalen 

probeert over te brengen op een 6) bepaalde doelgroep. 

  

Al deze factoren zijn van invloed op de doeltreffendheid van de risicocommunicatie. Zo is het 

van belang hoeveel vertrouwen burgers in de zender hebben: hoe groter het vertrouwen, hoe 

groter het effect.  

 Verder maakt het uit wat het doel van de risicocommunicatie is. Hierbij kan men aan 

doelstellingen denken als zoals het nemen van adequate preventieve maatregelen, het voorkó-

men van onnodige angstgevoelens, het tegengaan van ongewenst gedrag, het vergroten van 

het vertrouwen in de overheid, en het voorkómen dat burgers afgaan op bronnen die onbe-

trouwbare informatie geven.  

 Een derde factor is de wijze waarop de boodschap geformuleerd wordt. Zo is uit de lite-

ratuur over angstaanjagende boodschappen (fear appeal) bekend dat preventief gedrag met 

name bevorderd wordt wanneer de risicoboodschap appelleert aan het risicobewustzijn én 

aangeeft op welke wijze de burger het risico kan reduceren.  

 De effectiviteit is verder afhankelijk van het risico waarover gecommuniceerd wordt. 

Hierbij is met name de risicoperceptie van de burger van belang. Volgens het zogenaamde 

psychometrisch paradigma, een uiterst invloedrijk model met betrekking tot risicoperceptie en 

–communicatie, berust de risicoperceptie op de mate waarin een risico als beangstigend en 

onbekend wordt ervaren (Loewenstein e.a., 2001; Siegrist e.a., 2005; Slovic, 1987; Slovic 

e.a., 2004). Wanneer er sprake is van sterke gevoelens over het risico onder de doelgroep, is 

het lastiger effectief over dit risico te communiceren.  

 Verder is er sprake van een grote diversiteit in de kanalen die gebruikt kunnen worden 

om de boodschap te verspreiden, zoals een-op-een interactie, bijeenkomsten, traditionele 

media, sociale media, serious games, stories en strips.  
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 Het effect van risicocommunicatie hangt eveneens af van de wijze waarop de doelgroep 

te karakteriseren is. Voorbeelden hiervan zijn ervaring met het risico, reeds bestaande attitude, 

taalvaardigheid, woonsituatie, geslacht en leeftijd. 

 Tot slot is de context van belang: welke andere actoren zijn actief, is er onlangs een 

incident geweest, wat is de publieke opinie, wat is de toonzetting van de berichtgeving in de 

media en de berichten die op sociale media verschijnen, et cetera. 

Dit betekent dat de risicocommunicatie in Nederland op een veelvoud aan manieren 

gestalte gegeven wordt. Dat maakt het uitermate complex om op basis van empirische bevin-

dingen generaliserende uitspraken te doen over de doeltreffendheid van de risicocommuni-

catie in Nederland.  

 

7.3.2 Beperkte data over de effectiviteit van de risicocommunicatie in Nederland 

beschikbaar 

Veel informatie over het effect en de effectiviteit van risicocommunicatie is gebaseerd op 

zelfrapportage in survey-onderzoek. Deze onderzoeksmethode is niet geschikt om het daad-

werkelijke effect van risicocommunicatie op de kennis, attitude en gedrag van burgers vast te 

stellen. Hiervoor dient van een experimentele opzet gebruikgemaakt te worden.25 Zelfrappor-

tage is overigens wel de aangewezen onderzoeksstrategie om na te gaan in hoeverre de risico-

communicatie de burger in staat gesteld heeft een betere afweging te maken van verschillende 

alternatieven om met een bepaald risico om te gaan en te beslissen welke optie het beste bij 

zijn situatie past. 

 

7.3.3 Wetenschappelijke methode ter onderbouwing van doeltreffende risicocommunicatie 

Onder sommige professionals bestaat behoefte aan verdere professionalisering. Dit betreft 

onder andere kennis over de wetenschappelijke literatuur en theoretische modellen over 

gedragsdeterminanten waarop zij hun risicocommunicatie kunnen baseren. 

 De methodologie van het ontwikkelen van interventies biedt in dezen een perspectief. 

Voorbeelden zijn een algemene sociaalpsychologische methode om interventies te ontwikke-

len zoals beschreven door Buunk en Dijkstra (2014), en de wat specifiekere, door de rijks-

overheid ontwikkelde, CASI-methode die zich richt op de ontwikkeling van interventies ter 

                                                 
25 Uit de interviews met de professionals blijkt dat er vanuit DPC onderzoek gedaan wordt, waarbij van (quasi-)-

experimentele designs gebruikgemaakt wordt. Zie hiervoor: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes. 

https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/casi
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes
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verandering van gedrag.26 De algemene methode houdt in dat er een systematische analyse 

van de problematiek gemaakt wordt, waarna er een theoretisch onderbouwde interventie 

wordt ontwikkeld die specifiek is voor de problematiek.27 

 

Deze aanpak bestaat uit vijf basisstappen: 

 het analyseren van het probleem en het formuleren van het interventiedoel dat de kern van 

de problematiek weergeeft in termen van de te veranderen attitude, emotie of gedrag 

(“Hoe kan ik ervoor zorgen dat ….”); 

 het ontwikkelen van een psychologisch model dat aangeeft welke determinanten in hun 

onderlinge samenhang bijdragen aan de betreffende attitude, emotie of gedrag; 

 het selecteren van het aangrijpingspunt in het psychologisch determinantenmodel dat het 

meeste perspectief biedt om de gewenste verandering tot stand te brengen; 

 het ontwerpen van een interventiestrategie, die gebaseerd is op relevante communicatie-

modellen (zie https://www.communicatierijk.nl/campagnekeuken voor interventiestra-

tegieën die op CASI gebaseerd zijn); 

 het evalueren van het effect van de interventiestrategie. 

 

Deze methode houdt een generieke aanpak van de communicatie over risico’s in die tevens 

recht doet aan de pluriformiteit van de risicocommunicatieproblematiek. Zie Box 3 voor een 

uitwerking op basis van de protectiemotivatietheorie die de essentie van de aanpak illustreert. 

 

7.3.4 Spanningsveld tussen effectieve en efficiënte risicocommunicatiestrategieën 

In de literatuur wordt benadrukt dat de doeltreffendheid van de risicocommunicatiestrategie 

gebaseerd is op een analyse van de doelgroep en de aansluiting van de communicatiestrategie 

bij de doelgroep. Volgens de professionals zijn doelgroepgerichte activiteiten vaak kleinscha-

liger. Daardoor bieden zij een mogelijkheid tot interactie met de doelgroep en is er meer zicht 

op de manier waarop de doelgroep op de boodschap reageert. De benodigde capaciteit om 

dergelijke kleinschalige activiteiten uit te voeren, is echter groter.  

 

  

                                                 
26 Zie: https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/casi.  
27 Deze methode onderscheidt ook andere interventiestrategieën dan communicatie, namelijk gedragstraining en 

begeleiding, en wet- en regelgeving. 

https://www.communicatierijk.nl/campagnekeuken
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/casi
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Box 3 

Illustratie van de methode van Buunk en Dijkstra (2014) ter ontwikkeling van een interventie 

met betrekking tot cybercriminaliteit: het reduceren van de gevolgen van phishing 

 

 

 De grotere effectiviteit van kleinschalige activiteiten wil niet zeggen dat grootschalige 

campagnes niet effectief kunnen zijn. Volgens een van de landelijke professionals blijkt uit de 

evaluatie van grootschalige, landelijke campagnes dat dit wel zo is. Een voorwaarde is wel dat 

de campagne voldoet aan de criteria voor doeltreffende campagnes die uit de literatuur bekend 

zijn, zoals de duidelijkheid van de informatie (zie ook: Neuhauser & Paul, 2011). Belangrijke 

andere criteria die in de literatuur over risicocommunicatie worden genoemd, zijn kennis over 

de doelgroep, open en eerlijke communicatie door een vertrouwde zender en eenduidigheid 

van de boodschap (zie o.a. Lundgren & McMakin, 2018).  

 Verder sluit het een het ander niet uit. Zo kunnen er kleinschalige, lokale en regionale 

activiteiten georganiseerd worden die aansluiten bij een landelijke publiekscampagne. Het 

 Probleemstelling: Phishing leidt tot veel leed en financiële schade. Hoe kan ik ervoor 

zorgen dat mensen minder vaak op een phishing-link in een e-mail klikken? 

 Determinantenmodel: Volgens de protectiemotivatietheorie (PMT) is het overnemen van 

geadviseerde preventieve maatregelen gebaseerd op de afweging van vijf inschattingen:  

o de gepercipieerde kans om slachtoffer te worden van phishing; 

o de gepercipieerde ernst van de gevolgen indien dat zou gebeuren;  

o de gepercipieerde effectiviteit van het aanbevolen gedrag; 

o de gepercipieerde mogelijkheden het aanbevolen gedrag uit te voeren (zelf-effectiviteit); 

o de afweging van de voor- en nadelen van het aanbevolen gedrag. 

 Keuze van het aangrijpingspunt van de interventie: Volgens de wetenschappelijke literatuur 

zijn de gepercipieerde effectiviteit en de gepercipieerde zelf-effectiviteit de belangrijkste 

determinanten. Ze zijn ook goed te beïnvloeden door het verstrekken van informatie. 

 Uitwerking van de interventie op basis van communicatiemodellen en de wetenschappelijke 

literatuur over risicocommunicatie:  

o keuze van de zender op basis van het vertrouwen in de zender onder de doelgroep en de 

gepercipieerde aantrekkelijkheid van de zender bij de doelgroep (similarity principle); 

o inhoud van de boodschap op basis van de fear-appeal-literatuur; 

o design van de boodschap op basis van wetenschappelijke literatuur over informatie-

verwerking (bv. heuristische versus systematische informatieverwerking; informatieve 

teksten versus stories) 

o keuze van het informatiekanaal op basis van het mediagebruik onder de doelgroep. 

 Evaluatie van het effect en verbetering van de interventie. 
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combineren van regionale activiteiten met een landelijke campagne kan het effect van beide 

activiteiten versterken. 

 

7.3.5 Redelijke aansluiting op informatiebehoefte, meer aandacht voor rol van internet 

Uit het onderzoek blijkt dat de risicocommunicatie redelijk aansluit bij de informatiebehoefte 

van de burger. Burgers zijn vooral geïnteresseerd in informatie die voor hen relevant en toe-

pasbaar is. Over het algemeen wordt de verstrekte informatie duidelijk gevonden, maar niet 

alle burgers zijn in staat die informatie in een handelingsperspectief om te zetten. Men kan 

zich hierbij overigens afvragen of het mogelijk is om volledig in de informatiebehoefte van 

burgers te voorzien. De vraag is bijvoorbeeld of de informatiebehoefte niet eerder een behoef-

te aan reductie van onzekerheid is. Daarnaast is het uiteraard de vraag of de informatiever-

strekker het antwoord op alle vragen heeft. 

 Sommige burgers prefereren geïnformeerd te worden via de traditionele media en online 

nieuwsmedia, andere zoeken liever zelf naar informatie op internet. De implicatie hiervan is 

dat er bij de risicocommunicatie voor gezorgd moet worden dat relevante informatie van de 

overheid makkelijk te vinden is. 

 

7.3.6 Weinig zicht op de feitelijke samenwerking tussen actoren in de risicocommunicatie 

De resultaten van het onderzoek naar de risicocommunicatie bij de overheid berusten op het 

beeld dat risicoprofessionals hiervan geschetst hebben. Het is onduidelijk in hoeverre het 

geschetste beeld overeenkomt met de feitelijke gang van zaken bij de ontwikkeling en uitvoe-

ring van risicocommunicatie. Er wordt naar eigen zeggen veel met andere actoren in het risi-

codomein samengewerkt, wat kan leiden tot onderlinge afstemming van de inhoud en vorm 

van de risicocommunicatie. Hoevaak dat daadwerkelijk voorkomt, tussen welke actoren en 

met betrekking tot welke risico’s is op basis van dit onderzoek niet objectief vast te stellen.  
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Bijlage A: Burgerenquête 

 

1. Doelstelling van het onderzoek 

Het doel van dit deelonderzoek was inzicht te verkrijgen in de doeltreffendheid van risico-

communicatie door de overheid in termen van de reacties van burgers. De hoofdvraag van dit 

deelonderzoek luidde: Hoe doeltreffend is de huidige risicocommunicatie wat betreft de reac-

ties van burgers? Deze hoofdvraag reflecteert de effectiviteit van de risicocommunicatie en de 

aansluiting ervan op de informatiebehoefte van de burger (Birc, artikel 5.1). 

 Aan de hoofdvraag van dit deelonderzoek werden meerdere deelvragen onderscheiden 

(zie hst 1, par. 1.2.3). Gezien het beperkte aantal vragen dat aan de respondenten gesteld kon 

worden, is in de burgerenquête ingegaan op de meest relevante vragen, namelijk in hoeverre: 

1. burgers weten welke rampen en crises de regio kunnen treffen; 

2. burgers weten welk handelingsperspectief zij bij een bepaalde ramp of crisis zouden moe-

ten volgen en actie ondernemen naar aanleiding van verkregen informatie; 

3. de risicocommunicatie aansluit bij de wijze waarop burgers geïnformeerd willen wor-

den.28  

 

2. Onderzoeksverantwoording 

Er is een survey-onderzoek uitgevoerd. De afname hiervan is gecombineerd met een enquête 

die werd uitgevoerd in het kader van een parallel lopend onderzoek naar zelfredzaamheid en 

burgerhulpverlening (I&O Research, 2021). De vragenlijst is opgesteld door onderzoekers 

van de Universiteit Twente en I&O Research, en is na bespreking met de begeleidingscom-

missie vastgesteld (zie Appendix 1). De benadering van de respondenten verliep via het I&O 

Research Panel, bestaande uit 28.000 Nederlanders. Hieruit is een willekeurige bruto-steek-

proef geselecteerd van 6.000 panelleden.  

 

De dataverzameling heeft plaatsgevonden van 11 tot en met 27 september 2020 via een online 

vragenlijst (CAWI). Om de vragenlijst in de praktijk te testen, is op 11 september een zoge-

heten ‘soft launch’ uitgevoerd waarbij een groep van 300 panelleden uit de bruto-steekproef is 

                                                 
28 In de burgerenqûete is de kennis van burgers over de maatregelen die de overheid neemt om risico’s te reduce-

ren niet onderzocht. Deze informatie is voorhanden in de Risico- en Crisisbarometer uit het najaar van 2019 

(Motivaction, 2020). 
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gevraagd om de vragenlijst in te vullen en na afloop enkele feedback-vragen te beantwoorden. 

Na verwerking van de feedback is op 17 september de rest van de bruto-steekproef (5.700 

panelleden) uitgenodigd. Op 23 september is een rappelmail verstuurd naar subgroepen die 

achterbleven in de responsontwikkeling: laagopgeleiden en/of jonger dan 50 jaar. 

 

De netto-steekproef bedroeg 2.659 respondenten; een responspercentage van 44 procent. Dit 

is inclusief de respondenten van de soft launch. Alleen volledig ingevulde vragenlijsten zijn 

meegeteld als geldige respons. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, oplei-

ding en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, zodat de uitkomsten op deze 

achtergrondkenmerken representatief zijn voor alle inwoners van Nederland (18+). Zie 

Appendix 2 voor de responssamenstelling en de effecten van de weging.  

 

3. Resultaten 

3.1 Kennis over rampen en crises in de regio 

In de enquête onder de Nederlandse bevolking zijn vier vragen gesteld over de kennis van 

burgers over de rampen en crises die de regio kunnen treffen. Ook is nagegaan of burgers 

weleens stilstaan bij rampen en crises die hun regio kunnen treffen. 

 

3.1.1 Zelfgerapporteerde kennis (Q1) 

In de enquête is eerst gevraagd hoe de respondenten hun kennis van mogelijke rampen of cri-

ses in hun omgeving beoordelen.29 Hierbij konden ze gebruik maken van een schaal lopend 

van 1 (helemaal geen kennis) tot en met 7 (ik heb volledige kennis). 

Uit de gegevens blijkt dat een kleine meerderheid van de respondenten (53%) koos voor 

een score boven het midden van de schaal (score 5, 6 of 7). Zo’n 25% gaf aan dat zij hier niet 

zoveel over wist (score 1, 2 of 3). 

Het gemiddelde van de zelfgerapporteerde kennis bedraagt 4.4. Dit ligt iets boven het 

gemiddelde van de schaal (Figuur A-1). 

                                                 
29 Hierbij is de volgende uitleg getoond: 

De eerste vragen gaan over de belangrijkste risico's in uw omgeving. Met risico's bedoelen we een dreiging 

dat er een ramp of crisis zou kunnen ontstaan. De uitbraak van een epidemie is een voorbeeld van een risico 

dat zich voor kan doen. Met de uitbraak van het coronavirus is dit risico werkelijkheid geworden. Naast de 

uitbraak van het coronavirus zijn er meer risico’s die werkelijkheid kunnen worden. 
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Vervolgens is onderscheid gemaakt tussen respondenten die zich kwetsbaar voelden en 

respondenten die zich niet kwetsbaar voelden.30 Uit de gegevens blijkt dat de gepercipieerde 

kennis van degenen die zich kwetsbaar voelden (m = 4.3) nauwelijks afwijkt van die van 

degenen die zich niet kwetsbaar voelden (m = 4.5). 

Er blijken ook nauwelijks verschillen te zijn tussen respondenten die uit hoofde van hun 

beroep op de hoogte zijn van handelingsperspectieven tijdens rampen of crises (m = 4.6) en 

degenen die een dergelijke opleiding of training niet hebben gehad (m = 4.3).31, 32 

 

 
 

Figuur A-1 

Gepercipieerde kennis over mogelijke rampen en crises die in de omgeving van de respondent kunnen 

voorkomen (n = 2.547) 

 

  

                                                 
30 Gevraagd is: ‘Voelt u zich op dit moment kwetsbaar?’ Opties: ja – nee.  

Bij de vraag is de volgende uitleg getoond: Er wordt weleens gesproken over kwetsbare personen. Hiermee 

worden dan mensen bedoeld die te maken hebben met een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of 

sociale problemen. Denk aan (hoge) leeftijd, chronische ziekte, vaardigheden en eenzaamheid. Een kleine 

verandering, zoals een val of infectie, kan het evenwicht verstoren en leiden tot een opeenvolging van compli-

caties zoals (ziekenhuis)opnames en beperkingen om aan ‘het leven’ deel te nemen. 
31 Gevraagd is: ‘Heeft u, door middel van opleidingen, trainingen, of uw beroep kennis en vaardigheden opge-

daan over hoe u kunt handelen tijdens een ramp of crisis?’ Opties: ja – nee.  
Bij de vraag zijn de volgende voorbeelden getoond: 

1. geneeskundige of verzorgende opleiding of opleiding gericht op de hulpverlenende diensten 

2. een EHBO-training, BHV-training of AED-training 

3. geneeskundig of verzorgend beroep of beroep binnen de hulpverlenende diensten. 
32 Beide verschillen zijn overigens wel significant: kwetsbaarheid p=.044, wel/niet getraind of opgeleid p<.0005. 
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3.1.2 Stilstaan bij een mogelijke ramp of crisis (Q2) 

Vervolgens is aan de deelnemers gevraagd of ze weleens stilstaan bij mogelijke rampen en 

crises die in hun omgeving kunnen voorkomen. Bijna eenderde van de respondenten staat 

daar zelden of nooit bij stil, iets meer dan de helft af en toe, en 15% regelmatig (Figuur A-2). 

De respondenten die zich kwetsbaar voelen, en degenen die uit hoofde van hun beroep infor-

matie hebben gehad, staan hier wat vaker bij stil.33 

 

 

 
 

Figuur A-2 

Stilstaan bij mogelijke rampen en crises die in de omgeving kunnen voorkomen (n = 2.659) 

 

 

3.1.3 Spontaan genoemde rampen en crises waarbij stilgestaan wordt (Q3) 

Ten derde is in een open vraag nagegaan bij welke type ramp of crisis de respondenten dan 

stilstonden. Brand en overstroming worden overduidelijk het vaakst genoemd. Daarnaast val-

len vliegtuig, oorlog, gevaarlijke stoffen, ontploffingen en stormen op. De wordcloud in 

Figuur A-3 geeft een samenvattend beeld van de gegeven antwoorden. 

 

                                                 
33 Beide verschillen zijn significant: kwetsbaarheid p = .004, wel/niet getraind of opgeleid p < .0005. 
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Figuur A-3 

Wordcloud van de spontaan genoemde rampen en crises waaraan de respondent denkt (n = 1.609) 

 

 

3.1.4 Stilstaan bij rampen en crises uit het Regionaal Risicoprofiel (Q4) 

Ten slotte is de respondent een lijst met rampen en crises voorgelegd, die gebaseerd was op 

de crisistypen uit de Handreiking Regionaal Risicoprofiel waarop de veiligheidsregio’s hun 

Regionale Risicoprofielen baseren. Aan alle respondenten is de vraag gesteld bij welke risi-

co’s uit de lijst de respondent weleens stilgestaan had en zich had voorgesteld dat die gebeur-

tenis in zijn omgeving zou kunnen vóórkomen. Het gaat hier dus om het risicobewustzijn van 

eventuele specifieke rampen en crises waarover de respondent zegt dat hij er weleens bij stil-

gestaan heeft. De respondenten konden hier meerdere antwoorden geven. 

Uit de bevindingen blijkt dat vrijwel alle Nederlanders (97%) weleens stilstaan bij mini-

maal een van de voorgelegde rampen en crises. Ook hier komt naar voren dat de meeste res-

pondenten (69%) dan aan brand denken (Figuur A-4). Andere rampen en crises waarbij door 

veel respondenten weleens wordt stilgestaan, zijn uitbraken van ziektegolven onder de bevol-

king (51%) en extreme weersomstandigheden (51%).34  

 

                                                 
34 Het veldwerk vond plaats na de hittegolf in augustus 2020. 
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Figuur A-4 

Rampen en crises uit het Regionaal Risicoprofiel waarbij de respondent weleens stilstond (n = 2.659) 

 

 

De spontaan genoemde rampen en crises komen redelijk goed overeen met de rampen en cri-

ses uit het risicoprofiel. In beide scoort brand hoog. Daarnaast komen extreme weersomstan-

digheden (c.f. stormen) en explosieve stoffen (c.f. gevaarlijke stoffen, explosies) in beide 

voor. Voor overstromingen geldt dat in iets mindere mate.  

Er lijken twee opvallende verschillen. De respondenten noemen spontaan ook oorlog. 

Dit komt niet voor in de lijst uit het Regionaal Risicoprofiel. Verder noemen de respondenten 

spontaan relatief vaak vliegtuig(ongelukken), terwijl dat wat lager op de lijst uit het Regionaal 

Risicoprofiel terechtgekomen is. 

 

3.2 Het ondernemen van actie om risico’s te reduceren 

In de enquête onder de Nederlandse bevolking zijn drie vragen opgenomen waarin wordt 

nagegaan in hoeverre de respondenten actie hebben ondernomen naar aanleiding van risico-

informatie over de rampen en crises. 

 

  

69%

51%

51%

42%

42%

39%

38%

38%

33%

33%

31%

30%

23%

21%

18%

16%

15%

14%

13%

11%

11%

1%

3%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Brand in een woning, gebouw of omgeving

Uitbraak van ziektegolf onder de bevolking

Extreme weersomstandigheden

Incidenten op land

Terrorisme / ernstige criminaliteit

Vrijkomen brandbare, explosieve of giftige stoffen

Verstoring van energie- en drinkwatervoorziening

Overstromingen

Verstoring van telecommunicatie en ICT

Bedreiging volksgezondheid

Verstoring openbare orde / maatschappelijke…

Luchtvaartincidenten

Paniek in menigten

Natuurbranden

Incidenten met kernenergie

Verstoring van de voedselvoorziening

Verstoring van de rioolwaterafvoer en…

Instorten van grote gebouwen of infrastructuur

Uitbraak van dierplagen of dierziekten

Verstoring van de afvalinzameling en -verwerking

Aardbevingen

Anders, namelijk

Ik heb bij geen van deze risico’s stilgestaan

Weet ik niet (meer)



Inventarisatie doeltreffende risicocommunicatie 117 

 

3.2.1 Ondernemen van actie naar aanleiding van verkregen informatie (Q9) 

Eerst is de respondenten gevraagd of ze naar aanleiding van de informatie die ze ontvangen 

hebben over de rampen en crises uit het Regionaal Risicoprofiel acties hebben ondernomen 

om beter voorbereid te zijn op het risico.35 Uit de gegevens blijkt dat er veel variatie is in de 

mate waarin de ontvangen of geraadpleegde informatie ertoe leidt dat de burger overgaat tot 

actie (Tabel A-1). 

 

Tabel A-1 

Ondernomen acties om beter voorbereid te zijn op het risico naar aanleiding van ontvangen of 

geraadpleegde informatie 

 
  Wel actie 

ondernomen 

Geen actie 

ondernomen 

Weet ik niet 

(meer) 

uitbraak van ziektegolf onder de bevolking (n=1.284) 83% 15% 3% 

bedreiging volksgezondheid (n=408) 66% 29% 5% 

extreme weersomstandigheden (n=352) 56% 40% 4% 

verstoring van energie- en drinkwatervoorziening (n=125) 50% 47% 3% 

brand in een woning, gebouw of omgeving (n=190) 46% 47% 7% 

verstoring van de voedselvoorziening (tekorten) (n=35) 45% 47% 8% 

verstoring van de afvalinzameling en -verwerking (n=23) 43% 50% 7% 

uitbraak van dierplagen of dierziekten (n=49) 32% 64% 3% 

verstoring van telecommunicatie en ICT (n=109) 28% 65% 6% 

vrijkomen brandbare, explosieve of giftige stoffen (n=83) 24% 70% 5% 

paniek in menigten (n=25) 23% 70% 7% 

terrorisme / ernstige criminaliteit (n=82) 22% 73% 5% 

verstoring van de rioolwaterafvoer en afvalzuivering (n=30) 21% 79% 0% 

verstoring openbare orde / maatschappelijke onrust (n=129) 19% 74% 7% 

luchtvaartincidenten (n=22) 17% 77% 6% 

incidenten op land (n=69) 17% 76% 8% 

overstromingen (n=89) 15% 83% 2% 

aardbevingen (n=53) 12% 88% 0% 

natuurbranden (n=94) 12% 86% 3% 

incidenten met kernenergie (n=62) 4% 94% 2% 

instorten van grote gebouwen of infrastructuur (n=13) 0% 86% 14% 

 

 

  

                                                 
35  Referentiepunt hierbij waren de maximaal drie rampen en crises waarover de respondent informatie had ont-

vangen of geraadpleegd. 
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3.2.2 Ondernomen acties naar aanleiding van risico-informatie (Q10) 

Vervolgens is in een open vraag gevraagd welke acties de respondenten dan ondernomen 

hebben.36 Met behulp van een wordcloud is een indruk verkregen van de genoemde acties 

(Figuur A-5). Deze acties worden gedomineerd door coronagerelateerde richtlijnen en advie-

zen: afstand houden, mondkapjes, handen wassen, thuisblijven, et cetera. 

 

 

Figuur A-5 

Door de respondenten ondernomen acties naar aanleiding van risico-informatie 

 
 

3.2.3 Redenen om geen acties te ondernemen (Q11) 

Ten derde konden de respondenten op een lijst met redenen aangeven waarom ze geen actie 

ondernomen hebben naar aanleiding van de informatie die zij hebben ontvangen of geraad-

pleegd (Tabel A-2).37 Hiervoor waren drie redenen: 1) de respondenten voelden de noodzaak 

niet om actie te ondernemen, 2) de respondenten hadden het idee dat ze zelf geen actie konden 

ondernemen en 3) de respondenten vonden de risico’s te klein om actie te ondernemen. Dit 

laatste gold bijvoorbeeld voor overstromingen en verstoring van de voedselvoorziening. 

 Terzijde zij opgemerkt dat de respondenten bij de twee coronagerelateerde rampen en 

crises, te weten een ziektegolf (19%) en een bedreiging van de volksgezondheid (24%), min-

der vaak aangaven geen actie ondernomen te hebben omdat ze zich hiertoe niet in staat voel-

den, dan bij een aantal andere rampen en/of crises waarnaar gevraagd werd, zoals terrorisme 

(56%), kernenergie (48%) en gevaarlijke stoffen (42%). 

                                                 
36 Referentiepunt hierbij waren de maximaal drie rampen en crises waarover de respondent informatie had ont-

vangen of geraadpleegd. 
37 Referentiepunt hierbij waren de maximaal drie rampen en crises waarover de respondent informatie had ont-

vangen of geraadpleegd. 
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Tabel A-2 

Redenen om geen actie te ondernemen 38 
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ziektegolf 188 34% 17% 19% 6% 2% 3% 25% 13% 17% 18% 5% 

extreme weersomstandigheden 139 42% 13% 25% 6% 0% 3% 3% 3% 22% 18% 3% 

bedreiging volksgezondheid 119 32% 19% 24% 9% 3% 1% 14% 5% 24% 8% 8% 

openbare orde 95 43% 11% 37% 6% 1% 1% 7% 8% 28% 15% 2% 

brand 90 27% 12% 13% 6% 0% 1% 2% 2% 35% 26% 3% 

natuurbranden 81 28% 6% 31% 2% 2% 5% 0% 2% 34% 11% 3% 

overstromingen 74 33% 9% 29% 13% 1% 3% 1% 2% 41% 14% 5% 

ICT 71 39% 14% 44% 4% 7% 2% 7% 4% 12% 19% 2% 

terrorisme 60 37% 23% 56% 8% 2% 0% 3% 6% 26% 7% 3% 

gevaarlijke stoffen 58 21% 10% 42% 9% 7% 3% 3% 9% 13% 18% 3% 

kernenergie 58 16% 15% 48% 10% 5% 0% 2% 8% 18% 15% 5% 

verstoring energie of drinkwater 58 26% 9% 30% 3% 1% 2% 5% 10% 23% 18% 3% 

incidenten op land 52 42% 15% 29% 13% 3% 2% 5% 3% 24% 7% 0% 

ongewogen gemiddeld   35% 13% 29% 7% 3% 3% 6% 6% 24% 14% 3% 

                                                 
38 Rampen en crises waarover minder dan 2% van de respondenten geen reden opgegeven heeft om geen actie te ondernemen, zijn niet opgenomen. 
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3.3 Aansluiting van de risicocommunicatie op de wijze waarop burgers geïnformeerd willen 

worden 

In een achttal vragen is onderzocht in hoeverre de huidige risicocommunicatiepraktijk vol-

gens de respondenten aansluit bij de wijze waarop zij geïnformeerd willen worden. 

 

3.3.1 Spontaan genoemde instanties die informatie over risico’s in de omgeving geven (Q5) 

Eerst is de respondent gevraagd instanties te noemen die informatie verschaffen over moge-

lijke risico's in zijn omgeving. Uit de antwoorden blijkt dat bijna driekwart van de responden-

ten (73%) spontaan minimaal één instantie kan noemen die informatie geeft over mogelijke 

risico’s in de omgeving.39  

Met behulp van een wordcloud is een indruk verkregen van de instanties die volgens de 

respondenten informatie kunnen geven over rampen en crises (Figuur A-6). Het vaakst 

genoemd worden: de gemeente, de brandweer, de politie en de rijksoverheid of de overheid in 

het algemeen.  

 

 

Figuur A-6 

Spontaan genoemde instanties die informatie verschaffen over mogelijke risico's in de omgeving  

(n = 1.984) 

 

 

                                                 
39 Het betreft hier een percentage op basis van het aantal respondenten dat een antwoord in het tekstveld heeft 

ingevuld. Er heeft geen controle plaatsgevonden op de juistheid van het antwoord. 
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3.3.2 Risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel waarover de respondent informatie heeft 

ontvangen (Q6) 

Vervolgens is gevraagd over welke rampen en crises uit het Regionaal Risicoprofiel de res-

pondent recentelijk informatie had ontvangen en/of had geraadpleegd.40 Uit de resultaten 

blijkt dat bijna tweederde van de respondenten (65%) recent informatie over één van de ge-

toonde rampen en crises heeft ontvangen of geraadpleegd (Figuur A-7).  

 Verder blijkt dat de respondenten recent over één specifieke ramp of crises uit het Re-

gionaal Risicoprofiel informatie zochten of ontvingen, namelijk over een uitbraak van een 

ziektegolf onder de bevolking (48%). Tweede op de lijst is de bedreiging van de volksgezond-

heid (16%). Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit toe te schrijven is aan de corona-

crisis. Extreme weersomstandigheden staat ook in de top 3 van rampen en crises waarover in-

formatie is gezocht, dan wel ontvangen. Dit zou verklaard kunnen worden uit het feit dat het 

veldwerk plaatsgevonden heeft direct na de hittegolf van augustus 2020. 

 

 

Figuur A-7 

Rampen en crises waarover de respondent informatie ontvangen en/of geraadpleegd heeft (n = 2.659) 

                                                 
40 De respondent kon hier maximaal drie rampen of crises aankruisen. 
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Vrijkomen brandbare, explosieve of giftige stoffen

Incidenten op land

Incidenten met kernenergie

Aardbevingen

Uitbraak van dierplagen of dierziekten

Verstoring van de voedselvoorziening

Verstoring van de rioolwaterafvoer en…

Paniek in menigten

Luchtvaartincidenten

Verstoring van de afvalinzameling en -verwerking

Instorten van grote gebouwen of infrastructuur

Anders, namelijk

Ik heb geen informatie ontvangen en/of…

Weet ik niet (meer)
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3.3.3 Bronnen van informatie (Q7) 

Ten derde is per ramp of crisis uit het Regionaal Risicoprofiel nagegaan op welke wijze de 

respondenten hierover weleens informatie hebben ontvangen of geraadpleegd. Ze konden 

hierbij kiezen uit een lijst van specifieke media. Referentiepunt hierbij waren de maximaal 

drie rampen en crises waarover de respondent informatie had ontvangen of geraadpleegd. 

Uit de resultaten blijkt dat de traditionele media (radio, TV, kranten inclusief nieuws-

apps en/of nieuwswebsites) voor de meeste respondenten de drie belangrijkste informatie-

bronnen voor de rampen en crises waren (Tabel A-3).41, 42 

Uit de resultaten blijkt verder dat de respondenten de websites van de politie en brand-

weer nauwelijks raadplegen voor informatie over mogelijke risico’s in de omgeving. Dit is 

opvallend, omdat de politie en brandweer eerder als een belangrijke bron van informatie wer-

den genoemd. 

Het beeld wordt ook hier getekend door de coronacrisis. Bij de twee crises die hierop 

betrekking hebben (ziektegolf en bedreiging volksgezondheid), zijn tv en de websites van het 

RIVM, de Nederlandse overheid en de GGD bovengemiddeld belangrijk. 

Opgemerkt zij dat uit de literatuur blijkt dat veel mensen een internetzoekmachine, 

zoals Google, gebruiken om informatie te zoeken en dan doorklikken op een van de bovenste 

links in het zoekresultaat (Brosschard & Scheufele, 2013; Kuttschreuter e.a., 2014). Deze 

strategie is de respondenten in de enquête niet voorgelegd. 

 

3.3.4 Duidelijkheid van de informatie over rampen en crises uit het Regionaal Risicoprofiel 

(Q8) 

Ten vierde is de respondenten gevraagd hoe duidelijk zij de informatie over de rampen en 

crises uit het Regionaal Risicoprofiel vonden.43, 44 

 Uit de resultaten blijkt dat de respondenten de informatie over de rampen en crises uit 

het Regionaal Risicoprofiel over het algemeen duidelijk vonden (Figuur A-8). Het duidelijkst 

vond men de informatie over extreme weersomstandigheden (m = 5.5), het minst duidelijk die 

over tekorten in de voedselvoorziening (m = 4.0). De informatievoorziening die gerelateerd is  

                                                 
41 Dit is op basis van het ongewogen gemiddelde over alle rampen en crises. 
42 In deze tabel zijn alle gegeven antwoorden per ramp of crisis gepercenteerd op het aantal respondenten dat de 

vragen heeft beantwoord. 
43  Hierbij is gebruikgemaakt van een 7-puntsschaal, variërend van 1 (helemaal niet duidelijk) tot en met 7 (heel 

erg duidelijk). 
44 Referentiepunt hierbij waren de maximaal drie rampen en crises waarover de respondent informatie had ont-

vangen of geraadpleegd. 
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Tabel A-3 

Bronnen van informatie over de drie rampen en crises uit het Regionaal Risicoprofiel waarover de respondent weleens informatie ontvangen heeft of die hij 

weleens geraadpleegd heeft 45, 46 
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ziektegolf 1284 53% 82% 85% 42% 30% 61% 11% 35% 16% 1% 0% 1% 16% 5% 0% 

bedreiging volksgezondheid 408 48% 80% 84% 40% 33% 60% 13% 38% 16% 1% 0% 1% 16% 3% 0% 

extreme weersomstandigheden 352 42% 66% 83% 23% 21% 21% 6% 15% 9% 2% 1% 2% 2% 11% 0% 

brand 190 21% 34% 54% 28% 28% 5% 13% 9% 10% 3% 24% 8% 3% 19% 2% 

openbare orde 129 44% 64% 82% 26% 28% 3% 12% 10% 17% 3% 2% 13% 2% 7% 0% 

verstoring energie of drinkwater 125 27% 38% 57% 12% 18% 8% 7% 7% 16% 1% 2% 2% 2% 25% 1% 

ICT 109 30% 34% 59% 28% 21% 12% 6% 11% 7% 1% 0% 2% 1% 33% 0% 

natuurbranden 94 36% 65% 72% 28% 24% 4% 11% 7% 12% 1% 7% 3% 0% 8% 0% 

overstromingen 89 19% 31% 53% 19% 14% 16% 23% 28% 25% 2% 4% 6% 3% 22% 1% 

gevaarlijke stoffen 83 28% 30% 55% 19% 23% 8% 16% 12% 23% 3% 9% 6% 4% 28% 1% 

terrorisme 82 49% 76% 88% 30% 23% 2% 12% 18% 9% 0% 0% 17% 0% 8% 0% 

incidenten op land 69 45% 51% 78% 37% 44% 8% 7% 9% 11% 0% 6% 11% 2% 15% 0% 

kernenergie 62 28% 40% 57% 9% 15% 7% 13% 22% 11% 0% 0% 3% 6% 21% 1% 

aardbevingen 53 42% 60% 78% 27% 27% 8% 13% 7% 16% 0% 4% 2% 0% 14% 0% 

ongewogen gemiddelde   35% 51% 69% 26% 23% 14% 9% 16% 15% 1% 3% 5% 4% 14% 1% 

                                                 
45 Rampen en crises waarover minder dan 2% van de respondenten weleens informatie heeft ontvangen of geraadpleegd, zijn niet opgenomen. 
46 In deze tabel zijn alle gegeven antwoorden per ramp of crisis opgeteld en gepercenteerd op het aantal respondenten dat de vragen heeft beantwoord. 
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aan de coronacrisis wordt redelijk duidelijk gevonden (uitbraak van ziektegolf onder de 

bevolking: m = 5.3; bedreiging volksgezondheid: m = 5.0). 

 

 

 

Figuur A-8 

Gepercipieerde duidelijkheid van de informatie, naar ramp/crisis 

 

 

3.3.5 Meningen over de aansluiting van de informatie over de risico’s in de omgeving (Q12)  

Vervolgens is de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over de mate waarin de infor-

matie over risico’s in hun omgeving goed op elkaar aansluit of misschien juist af en toe tot 

verwarring en onduidelijkheid leidt.47 

 Uit de resultaten blijkt dat ongeveer een kwart van de respondenten hier geen duidelijke 

mening over heeft en nog eens circa 10-20 procent het niet weet (Figuur A-9). Van de respon-

denten die wel een mening geven, geeft een grote meerderheid (49%) aan dat zij aan de hand 

van de informatie die zij krijgen, goed kunnen bepalen wat zij moeten doen wanneer een drei-

ging reëel wordt. Verder vinden veel respondenten (46%) dat de informatie van de overheid 

                                                 
47  Hierbij is de volgende toelichting gegeven: Bij risico’s in uw omgeving kunt u denken aan fysieke dreigingen 

zoals een grote brand, een overstroming of vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Maar hieronder vallen ook 

risico’s zoals het langdurig uitvallen van elektriciteit, water en/of internetverbinding en een besmettelijke 

ziekte. 
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ondersteund wordt door deskundigen. Ook blijkt dat er meer respondenten zijn die de infor-

matie van de overheidsinstanties eenduidig vinden, dan respondenten die dat niet vinden 

(respectievelijk 32% versus 17%). 

  

Figuur A-9 

Meningen over de duidelijkheid van de informatie over risico’s in de omgeving (n = 2.659) 

  

 

Ook uit de overige antwoorden blijkt dat de respondenten over het algemeen positief zijn over 

de informatievoorziening over de risico’s in hun omgeving. De meeste respondenten (45%) 

zijn het niet eens met de stelling dat ze door de vele veranderingen in hun informatie niet 

meer weten of de informatie klopt. Ook zijn de meeste respondenten (43%) het niet eens met 

de stelling dat er zoveel tegenstrijdige informatie over de risico’s in hun omgeving is dat zij 

niet meer weten wat ze moeten geloven. En, hoewel het verschil hier kleiner is, zien de 

meeste respondenten in de media geen andere verhalen over de risico’s in hun omgeving dan 

wat ze vanuit de overheid en officiële instanties horen (34%). 
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De informatie over risico’s in mijn omgeving verandert zo 
vaak, dat ik niet meer weet wat nu precies klopt

(helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens weet niet/geen mening
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3.3.6 Mate waarin de respondent voldoende informatie meent te hebben om zich tijdens een 

ramp of crisis te kunnen redden (Q13) 

Aan de zelfredzaamheid van burgers kan men vier aspecten onderkennen: de informatie over 

de risico’s in de omgeving, informatie over wat men kan doen om zich bij een ramp of crisis 

in veiligheid te brengen, informatie over wat men kan doen om anderen tijdens een ramp of 

een crisis te helpen en informatie over wat men kan doen om zich voor te bereiden op een 

ramp of crisis in zijn omgeving. Aan de hand van een viertal stellingen is onderzocht wat de 

respondenten vonden van de hoeveelheid informatie die ze over deze vier onderwerpen bezit-

ten (Figuur A-10). 

 Over het algemeen vindt de meerderheid van de respondenten dat ze genoeg informatie 

heeft over de genoemde onderwerpen (circa 45-50%).48 Een net wat kleiner percentage vindt 

dat ze te weinig informatie heeft (circa 40%). De uitzondering hierop is het hebben van infor-

matie over de manier waarop ze anderen tijdens een ramp of crisis kunnen helpen. Hier is het 

percentage respondenten dat vindt dat ze te weinig informatie heeft (43%), net wat groter dan 

het percentage respondenten dat vindt dat ze voldoende informatie heeft (40%). 

 

 
 

Figuur A-10 

Mate waarin de respondent voldoende informatie meent te hebben om zich tijdens een ramp of crisis te 

kunnen redden (n = 2.659) 

                                                 
48 Het eerste item van vraag Q13 refereert aan de kennis van de respondent over de risico’s in de omgeving. Bij 

de verwerking van de gegevens is dit item ondergebracht in de paragrafen over de kennis over rampen en cri-

ses in de regio. 
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Er is nader onderzocht op welke wijze de respondenten gekarakteriseerd kunnen worden die 

behoefte hebben aan meer informatie. Voor ieder items is hierbij gekeken naar de gepercipi-

eerde kwetsbaarheid, het gehad hebben van een relevante opleiding of training in een ade-

quate handelwijze tijdens een ramp of crisis, en de sociodemografische kenmerken geslacht, 

leeftijd en opleidingsniveau (zie Tabel A-4). 

 Uit de analyse blijkt dat er met name grote verschillen zijn voor de gepercipieerde 

kwetsbaarheid. De respondenten die zich kwetsbaar voelden, gaven op ieder item significant 

vaker aan dat ze te weinig informatie hadden en er wel wat meer over zouden willen weten 

(gemiddeld 50%) dan de respondenten die zich niet kwetsbaar voelden (gemiddeld 36%).49  

 Verder blijkt dat respondenten met een relevante opleiding of training (gemiddeld 52%) 

vaker aangaven voldoende informatie te hebben dan respondenten die zo’n opleiding of trai-

ning niet hebben gehad (gemiddeld 42%).  

 Wat betreft de sociodemografische variabelen geslacht, leeftijd en opleiding, blijkt dat 

mannen (gemiddeld 50%), jongere respondenten (gemiddeld 48%) en respondenten met een 

hoge opleiding (gemiddeld 49%) vaker aangaven dat zij voldoende informatie hadden dan 

vrouwen (gemiddeld 44%), respondenten van 65 jaar en ouder (gemiddeld 43%), en respon-

denten met een lagere opleiding (gemiddeld 45%) of een opleiding in het midden van het 

spectrum (gemiddeld 46%). De interpretatie van deze verschillen is lastig, omdat zo’n 15% 

van de respondenten uit de laatste drie groepen aangaven dit niet te weten of hier geen mening 

over te hebben. 

 De grootste verschillen worden dus gevonden tussen respondenten die zich wel of niet 

kwetsbaarheid voelden. In hoeverre deze verschillen in gepercipieerde kwetsbaarheid een 

reflectie zijn van sociodemografische variabelen als leeftijd en geslacht zou nader onderzocht 

kunnen worden. 

                                                 
49 Het gaat hier om het gemiddelde over de 4 items die de respondenten zijn voorgelegd. 
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Tabel A-4 

De mate waarin de respondent voldoende informatie meent te hebben naar gepercipieerde kwetsbaarheid, relevante opleiding, geslacht, leeftijd en 

opleidingsniveau 

 

  Kwetsbaar  Relevante opleiding   Geslacht  Leeftijd  Opleidingsniveau 

  
ja nee 

 
ja nee 

 
Man Vrouw 

 
18-19 40-64 65+ 

 
Laag Midden  Hoog 

Informatie over 

risico’s in mijn 

omgeving 

Is te weinig: ik wil graag 

meer weten 

45% 29%   31% 34%   32% 33%   33% 33% 31%   31% 35% 31% 

Is voldoende 42% 58%   58% 51%   56% 51%   57% 53% 52%   51% 51% 58% 

Is te veel; mag wat minder 2% 3%   3% 2%   2% 2%   3% 2% 2%   2% 3% 3% 

Weet ik niet / geen mening 11% 10%   8% 14%   9% 13%   7% 12% 15%   16% 11% 8% 

Informatie over 

wat ik moet doen 

tijdens rampen / 

crises om mezelf 

in veiligheid te 

brengen 

Is te weinig: ik wil graag 

meer weten 

51% 37%   38% 42%   38% 42%   44% 38% 38%   39% 41% 40% 

Is voldoende 37% 53%   56% 44%   51% 47%   49% 51% 47%   46% 49% 51% 

Is te veel; mag wat minder 1% 1%   1% 1%   1% 1%   1% 1% 1%   1% 1% 1% 

Weet ik niet / geen mening 11% 9%   6% 13%   9% 11%   5% 10% 14%   14% 9% 8% 

Informatie over 

hoe ik anderen 

tijdens rampen / 

crises kan helpen 

Is te weinig: ik wil graag 

meer weten 

52% 41%   43% 44%   41% 45%   47% 41% 42%   41% 43% 45% 

Is voldoende 31% 43%   47% 34%   42% 37%   42% 42% 34%   38% 40% 40% 

Is te veel; mag wat minder 1% 1%   1% 1%   2% 1%   2% 1% 1%   1% 1% 1% 

Weet ik niet / geen mening 17% 15%   9% 21%   15% 17%   9% 16% 23%   20% 15% 14% 

Informatie over 

hoe ik mezelf 

kan voorbereiden 

op rampen / 

crises in mijn 

omgeving 

Is te weinig: ik wil graag 

meer weten 

53% 39%   41% 42%   39% 44%   45% 40% 40%   40% 42% 43% 

Is voldoende 33% 49%   49% 41%   49% 41%   46% 46% 41%   43% 45% 46% 

Is te veel; mag wat minder 1% 1%   1% 1%   2% 1%   2% 1% 1%   1% 1% 1% 

Weet ik niet / geen mening 13% 12%   8% 16%   11% 14%   8% 12% 18%   16% 12% 10% 

Gemiddeld 

Is te weinig: ik wil graag 

meer weten 

50% 36% 
 

38% 41% 
 

38% 41% 
 

42% 38% 38% 
 

38% 40% 40% 

 
Is voldoende 36% 51% 

 
52% 42% 

 
50% 44% 

 
48% 48% 43% 

 
45% 46% 49% 

 
Is te veel; mag wat minder 1% 1% 

 
1% 1% 

 
2% 1% 

 
2% 1% 1% 

 
1% 2% 1% 

  
Weet ik niet / geen mening 13% 11%   8% 16%   11% 14%   7% 12% 18%   17% 12% 10% 
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3.3.7 Verandering in de informatievoorziening (Q14) 

Vervolgens is gevraagd of de respondenten op een andere manier geïnformeerd zouden willen 

worden over de risico’s in hun omgeving dan hoe zij ten tijde van het onderzoek geïnfor-

meerd werden. Bijna een op de drie respondenten (32%) zegt dat dit inderdaad het geval is. 

Een kwart van de respondenten (25%) geeft aan dit niet te weten. De overige respondenten 

(44%) geven aan dat zij niet op een andere wijze geïnformeerd willen worden. 

 

3.3.8 Gewenste veranderingen in de informatievoorziening (Q15) 

Tot slot is bij de respondenten die anders geïnformeerd wilden worden, doorgevraagd naar de 

manier waarop of het onderwerp waarover ze anders geïnformeerd zouden willen worden. 

Door 738 respondenten is hierop gereageerd. De antwoorden zijn gecodeerd om tot een kwan-

titatieve interpretatie te komen. De gewenste veranderingen zijn onder te verdelen in drie 

categorieën: 

 Inhoud van de boodschap (240 keer genoemd). Het gaat hierbij om de volgende aspecten: 

o Specifieke informatie toegespitst op de risico’s in de lokale omgeving. Voorbeelden 

die hierbij gegeven werden, waren onder meer: vervoer van gevaarlijke stoffen over 

het spoor, chemisch-industriële complexen, overstromingen en aardbevingen.50 

o Concrete informatie over wat te doen in een bepaalde situatie, zoals een stappenplan, 

een draaiboek of een stroomschema met contactinformatie van de juiste instanties. 

o Proactief naar de burgers toe.51 

o Regelmatige updates. 

o Maatwerk. Er zijn burgers die diepgaande informatie willen over alle potentiële risi-

co’s in hun omgeving. Andere burgers willen compacte informatie over het hande-

lingsperspectief bij reële risico’s. 

o Eenduidige informatie (niet-gefragmenteerd vanuit verschillende bronnen). 

o Transparante en eerlijk informatie. 

  

                                                 
50 “Risico’s die voor mij van belang zijn. Niet algemene risico’s, maar bijvoorbeeld door aanwezigheid militair 

vliegveld in de nabijheid een extra risico op vliegtuigongelukken en wat dan te doen. Of bij nabijheid grote 

bedrijven met veel gevaarlijke stoffen, etc.” 
51 “Actievere verspreiding van informatie. Nu moeten we het zelf opzoeken.” 
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 Kanaal waarmee de boodschap wordt verspreid (568 keer genoemd). Het gaat hierbij om 

de volgende aspecten: 

o Persoonlijke/rechtstreeks benadering van de burger.52  

o Nieuwe én traditionele kanalen. Wat betreft nieuwe media werden genoemd: app, 

website, sms, pushmelding, sociale media, e-mail, filmpje, NL-Alert, WhatsApp. Wat 

betreft traditionele media werden genoemd: radio, televisie, huis-aan-huis folder, flyer 

of brochure, bewaarexemplaar (bv. meterkastkaart), brief, regionale krant, informatie-

pagina in weekblad, wijkkrant, luchtalarm, telefoon, informatieavond, open dag, oefe-

ningen en cursussen. Hierbij werd ook een aantal specifieke voordelen van traditionele 

mediakanalen benoemd: dat je geen last hebt van stroomuitval of communicatiestorin-

gen en dat je papier kunt bewaren. 

o Communiceren vanuit een centraal punt.53  

o Een goed momentum is bij verhuizing. 

o Verder maakt een klein aantal respondenten onderscheid tussen de voorbereiding op 

een ramp of crisis (website) en het moment zelf (bv. geluidswagen van de politie). 

 Afzender van de boodschap (122 keer genoemd). Het gaat hierbij om de volgende aspec-

ten: 

o De gemeente wordt het meest als afzender genoemd. Dit gebeurt onder meer met het 

oog op de behoefte aan informatie over de lokale omgeving.54  

o Verder genoemd: Rijksoverheid (met het oog op het voordeel van een centraal punt en 

informatie over algemene – niet lokale – veiligheidsrisico’s), provincie, lokaal net-

werk (GGD, politie, brandweer, ziekenhuis) en onafhankelijke deskundigen. 

Daarnaast benoemen 38 respondenten spontaan dat ze überhaupt niet worden geïnformeerd en 

dat elke vorm van informatie een verbetering zou zijn.55 

 

                                                 
52 “Ik wou dat elke gemeente (w.o. politie, brandweer, GGD, ziekenhuis etc.) in Nederland zijn bewoners per-

soonlijk via een soort nieuwsbrief of maandelijkse of jaarlijkse informatieavond informeert over de risico's in 

hun omgeving etc.” 
53 “Een website waar je je regio/woonplaats kunt invoeren en dan in 1x alle informatie te zien krijgt. Op de site 

van de gemeente een link naar deze website.” 
54 “Ik verwacht meer informatie te ontvangen van de gemeente omtrent risico's die voor mij gelden in de post-

code waar ik woon. Denk aan in de buurt van het spoor, groot ongeval met goederentrein, overstromingen 

omdat we op het laagste punt van het land wonen e.d.” 
55 Opgeteld gaat het om 978 antwoorden. Dit is hoger dan het aantal respondenten op deze vraag doordat een 

aantal respondenten meerdere antwoorden gaf, bijvoorbeeld de inhoud van de boodschap gekoppeld aan een 

afzender en communicatiekanaal. 
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Appendices 

 

Appendix 1: Vragenlijst combinatie onderzoeken zelfredzaamheid en burgerhulpverlening 

en inventarisatie risicocommunicatie – Deel risicocommunicatie 

 

Welkom  

Bedankt dat u wilt meewerken aan het onderzoek naar risico’s en crisissituaties. Dit onder-

zoek gaat over de mate waarin u bekend bent met risico’s in uw omgeving, hoe u tegen deze 

risico’s aankijkt en of u denkt dat u zichzelf en anderen in veiligheid kunt brengen als een 

risico werkelijkheid wordt. 

 

Risicocommunicatie  

 

Meningen over en ervaringen met mogelijke risico's in uw omgeving 

De eerste vragen gaan over de belangrijkste risico's in uw omgeving. Met risico's bedoelen we 

een dreiging dat er een ramp of crisis zou kunnen ontstaan. De uitbraak van een epidemie is 

een voorbeeld van een risico dat zich voor kan doen. Met de uitbraak van het coronavirus is 

dit risico werkelijkheid geworden. Naast de uitbraak van het coronavirus zijn er meer risico’s 

die werkelijkheid kunnen worden. 

 
Q1. Hoe beoordeelt u uw eigen kennis van mogelijke rampen of crises die in uw omgeving kun-

nen voorkomen? (1=Ik heb helemaal geen kennis, 7=Ik heb volledige kennis) 

 

Q2. Staat u weleens stil bij mogelijke rampen en crises die in uw omgeving kunnen voorkomen? 

o Zelden of nooit -> door naar Q4 

o Af en toe 

o Regelmatig 

o Vaak 

o Weet ik niet -> door naar Q4 

 
[Indien Q2=af en toe, regelmatig of vaak] 

Q3. Aan wat voor mogelijke rampen of crises die in uw omgeving kunnen voorkomen, denkt u 

dan? 

…….. 

 

Q4. Hieronder staat een overzicht van mogelijke rampen en crises. Bij welke van deze mogelijke 

rampen en crises heeft u weleens stilgestaan en zich voorgesteld dat deze in uw omgeving kun-

nen voorkomen? Meerdere antwoorden mogelijk  

o Overstromingen  

o Natuurbranden  

o Extreme weersomstandigheden (bv. sneeuw, ijzel, hittegolf)  

o Aardbevingen  

o Uitbraak van dierplagen of dierziekten (ziektegolf alleen onder dieren, niet overdraagbaar op 

mensen) 

o Brand in een woning, gebouw of omgeving  

o Instorten van grote gebouwen of infrastructuur (bruggen, tunnels e.d.)  

o Incidenten waarbij brandbare, explosieve stoffen of giftige stoffen vrijkomen 

o Incidenten met kernenergie  
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o Verstoring van energie- en drinkwatervoorziening  

o Verstoring van de rioolwaterafvoer en afvalzuivering  

o Verstoring van telecommunicatie en ICT  

o Verstoring van de afvalinzameling en -verwerking  

o Verstoring van de voedselvoorziening (tekorten)  

o Luchtvaartincidenten (bv. vliegtuigongeluk)  

o Incidenten op land (bv. auto-ongeluk of ongeluk met treinverkeer)  

o Bedreiging volksgezondheid (bv. door dierziekte overgedragen op mens of grootschalige 

besmetting zonder ziekteverschijnselen)  

o Uitbraak van ziektegolf onder de bevolking (besmettelijke ziekte) 

o Paniek in menigten (tijdens grote evenementen / demonstraties) 

o Verstoring openbare orde / maatschappelijke onrust  

o Terrorisme / ernstige criminaliteit  

o Anders, namelijk: ________________ 

o Weet ik niet (meer) 

o Ik heb bij geen van deze risico’s stilgestaan 

 
Q5. Welke instanties kent u die informatie verschaffen over mogelijke risico's in uw omgeving? 

…….. 

 

Q6. Hieronder staat nogmaals hetzelfde overzicht van mogelijke rampen en crises. Over welke 

van deze rampen en crises heeft u recent informatie ontvangen en/of geraadpleegd? Maximaal 

drie antwoorden mogelijk  

o Overstromingen  

o Natuurbranden  

o Extreme weersomstandigheden (bv. sneeuw, ijzel, hittegolf)  

o Aardbevingen  

o Uitbraak van dierplagen of dierziekten (ziektegolf alleen onder dieren, niet overdraagbaar op 

mensen) 

o Brand in een woning, gebouw of omgeving  

o Instorten van grote gebouwen of infrastructuur (bruggen, tunnels e.d.)  

o Incidenten waarbij brandbare, explosieve stoffen of giftige stoffen vrijkomen 

o Incidenten met kernenergie  

o Verstoring van energie- en drinkwatervoorziening  

o Verstoring van de rioolwaterafvoer en afvalzuivering  

o Verstoring van telecommunicatie en ICT  

o Verstoring van de afvalinzameling en -verwerking  

o Verstoring van de voedselvoorziening (tekorten)  

o Luchtvaartincidenten (bv. vliegtuigongeluk)  

o Incidenten op land (bv. auto-ongeluk of ongeluk met treinverkeer)  

o Bedreiging volksgezondheid (bv. door dierziekte overgedragen op mens of grootschalige 

besmetting zonder ziekteverschijnselen)  

o Uitbraak van ziektegolf onder de bevolking (besmettelijke ziekte) 

o Paniek in menigten (tijdens grote evenementen/demonstraties) 

o Verstoring openbare orde/maatschappelijke onrust  

o Terrorisme / ernstige criminaliteit  

o Anders, namelijk: _________________ 

o Weet ik niet (meer) 

o Ik heb hierover geen informatie ontvangen of geraadpleegd  door naar Q12  
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Q7. Bij de vorige vraag heeft u aangegeven dat u weleens informatie ontvangen of geraadpleegd 

heeft over [1e, 2e, 3e antwoord Q6]. Via welke bronnen ontvangt u informatie of raadpleegt u 

weleens informatie over [1e, 2e, 3e antwoord Q6]? Meerdere antwoorden mogelijk 

o Radio  

o Tv 

o Kranten, nieuwsapps en/of nieuwswebsites  

o Via andere mensen (bv. vrienden, familie, collega's, buren)  

o Via sociale media (bv. Facebook, Twitter)  

o Website van het RIVM  

o Website van de veiligheidsregio  

o Website van de Nederlandse overheid (Rijksoverheid.nl)  

o Website van mijn eigen gemeente  

o www.crisis.nl 

o www.brandweer.nl 

o www.politie.nl 

o Website van de GGD 

o Anders, namelijk: ____________ 

o Weet ik niet 

 

Q8. Kunt u aangeven hoe duidelijk u de informatie over [1e, 2e, 3e antwoord Q6] vindt? 

(1=helemaal niet duidelijk, 7 =heel erg duidelijk). 

 

Q9. Heeft de informatie over [1e, 2e, 3e antwoord Q6] die u heeft ontvangen of geraadpleegd 

ertoe geleid dat u actie heeft ondernomen om beter voorbereid te zijn op het risico? 

o Wel actie ondernomen 

o Geen actie ondernomen 

o Weet ik niet (meer) 

 

Q10. Welke actie heeft u ondernomen? 

……. 

 

Q11. U heeft aangeven dat u naar aanleiding van de informatie over [1e, 2e, 3e antwoord Q6] 

geen actie heeft ondernomen. Wat is de reden / zijn de redenen dat u geen actie onderneemt / 

heeft ondernomen? Meerdere antwoorden mogelijk 

o Ik voel niet de noodzaak om actie te ondernemen  

o De informatie stimuleert mij niet om actie te ondernemen  

o Ik heb het idee dat ik zelf geen actie kan ondernemen  

o In de informatie wordt onvoldoende uitgelegd wat ik moet doen  

o De informatie is onduidelijk voor mij 

o Ik vind de informatie niet relevant  

o De informatie is tegenstrijdig met andere informatie  

o Ik heb er geen vertrouwen in dat de genoemde acties nuttig zijn 

o De risico’s zijn te klein om actie op te ondernemen  

o Anders, namelijk: _______________ 

o Weet ik niet (meer) 

 

  

http://www.crisis.nl/
http://www.brandweer.nl/
http://www.politie.nl/
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Q12. Hieronder volgen enkele stellingen over de mate waarin de informatie over risico’s in uw 

omgeving goed op elkaar aansluit of misschien juist af en toe tot verwarring en onduidelijkheid 

leidt.  

Bij risico’s in uw omgeving kunt u denken aan fysieke dreigingen zoals een grote brand, een 

overstroming of vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Maar hieronder vallen ook risico’s zoals het 

langdurig uitvallen van elektriciteit, water en/of internetverbinding en een besmettelijke ziekte. 

(helemaal eens - helemaal oneens + weet niet/geen mening) 

o Ik kan vanuit de informatie die ik krijg en zoek over risico’s goed bepalen wat ik moet doen 

wanneer een dreiging reëel wordt. 

o Er is zoveel tegenstrijdige informatie over risico’s in mijn omgeving dat ik niet meer weet welke 

informatie ik moet geloven.  

o De informatie over risico’s in mijn omgeving verandert zo vaak dat ik niet meer weet wat nu 

precies klopt. 

o De informatie die overheidsinstanties (waaronder veiligheidsregio, gemeente, GGD, brandweer) 

geven over risico’s in mijn omgeving is eenduidig. 

o De informatie die de overheid (waaronder veiligheidsregio, gemeente, GGD, brandweer) geeft 

over risico’s in mijn omgeving wordt ondersteund door deskundigen. 

o Ik lees en zie in de media (het nieuws, kranten, nieuwswebsites, sociale media) heel andere 

verhalen over risico’s in mijn omgeving, dan wat ik hoor vanuit de overheid en officiële instanties 

(waaronder veiligheidsregio, brandweer, gemeente, GGD)  

 

 

Inhoudelijke informatiebehoefte  

U kunt verschillende soorten informatie ontvangen en raadplegen over risico’s in uw omgeving. 

 

Q13. Kunt u aangeven op welke vlakken u voldoende informatie heeft, of dat u te veel of te 

weinig informatie heeft? 

 

…. Is niet voldoende; 

ik wil hierover 

graag meer weten 

Is voldoende Is te veel; het 

mag wel wat 

minder 

Weet ik niet / 

geen mening 

Informatie over 

risico’s in mijn 

omgeving 

□ □ □  

Informatie over wat 

ik moet doen tijdens 

rampen / crises om 

mezelf in veiligheid 

te brengen 

□ □ □  

Informatie over hoe 

ik anderen tijdens 

rampen / crises kan 

helpen 

□ □ □  

Informatie over hoe 

ik mezelf kan 

voorbereiden op 

rampen / crises in 

mijn omgeving 

□ □ □  
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Q14. Zou u op een andere manier geïnformeerd willen worden over risico’s in uw omgeving dan 

u nu geïnformeerd wordt? 

o Ja 

o Nee 

o Weet niet 

 

Indien Q14 = Ja 

Q15. Op welke manier of waarover wilt u anders geïnformeerd worden over risico’s in uw 

omgeving? 

……………………………………………………………………….. 
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Appendix 2: Tabellen bij de onderzoeksverantwoording 

 

Samenstelling van de respons en weegeffecten 

 

Leeftijd Ongewogen aantal Ongewogen % Gewogen % 

18-39  747  28,1%  33,8 

40-64  1.132  42,6%  43,9 

65+  780  29,3%  22,2 

TOTAAL  2.659  100,0%  100,0% 

 

Geslacht Ongewogen aantal Ongewogen % Gewogen % 

Man  1.307  49,2%  49,3% 

Vrouw  1.352  50,8%  50,7% 

TOTA AL  2.659  100,0%  100,0% 

 

Opleidingsniveau Ongewogen aantal Ongewogen % Gewogen % 

Laag  668  25,1%  22,0% 

Midden  1.019  38,3%  41,5% 

Hoog  972  36,6%  36,5% 

TOTAAL  2.659  100,0%  100,0% 

 

Landsdeel Ongewogen aantal Ongewogen % Gewogen % 

West (UT, NH, ZH)  1.125  42,3%  45,2% 

Noord (GR, FR, DR)  271  10,2%  10,1% 

Oost (OV, GD, FL)  532  20,0%  20,8% 

Zuid (ZL, NB, LB)  731  27,5%  23,9% 

TOTAAL  2.659  100,0%  100,0% 
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Bijlage B: Flitspeilingen en (panel)onderzoeken naar de mening 

over de coronaproblematiek 

 

1. Doelstelling van het onderzoek 

Het doel van dit deelonderzoek was inzicht te krijgen in het perspectief van Nederlandse bur-

gers op de crisiscommunicatie van de overheid in de context van de coronacrisis. Met dit 

onderzoek werd beoogd een bijdrage te leveren aan het in kaart brengen van de mate waarin 

de communicatie door de overheid inzake de coronacrisis voldeed aan de behoefte van de 

burger. 

Aan het perspectief van de burger op de communicatie in het kader van de coronapro-

blematiek werden drie aspecten onderscheiden: de informatiebehoefte, de mening over de ver-

strekte informatie en het vertrouwen in de overheid als verstrekker van informatie. Aangezien 

de mening over de verstrekte informatie samen zou kunnen hangen met de inhoud van de 

communicatie, is tevens het draagvlak voor de coronamaatregelen door de overheid in het 

onderzoek betrokken.  

 Omdat de coronacrisis een dynamisch gebeuren was, en is, met ontwikkelingen in de 

verspreiding van het virus en het beleid van de overheid, werden ook de veranderingen in de 

tijd relevant geacht. 

 

2. Methode 

Er zijn sinds eind februari 2020 veel opinieonderzoeken gedaan naar de mening over het coro-

nabeleid en de communicatie hierover. De relevante gegevens uit de externe (flits)peilingen 

en (panel)onderzoeken zijn samengevat. Selectiecriterium hierbij was dat de gegevens vol-

gens het onderzoeksbureau dat de peiling uitvoerde, gebaseerd waren op een representatieve 

steekproef uit de bevolking. De data uit deze (flits)peilingen zijn in de regel verkregen op 

basis van een panelonderzoek. 

 Het onderzoek richtte zich op de periode waarin de eerste golf besmettingen en ziekte-

gevallen ten gevolge van het coronavirus plaatsvond. Als einddatum is gekozen voor 31 juli 

2020. De reden hiervoor was dat er vanaf begin augustus 2020 berichten verschenen over een 

toename in het aantal besmettingen, die wellicht van invloed zouden kunnen zijn op de infor-

matiebehoefte en de mening over het beleid en de communicatie van de overheid over het 
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coronavirus. Concreet betekent dit de onderzoeksperiode liep van eind februari tot en met 31 

juli 2020. 

Vijf organisaties hebben een serie peilingen gedaan die gebaseerd is op een represen-

tatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking.56 Dit zijn peilingen van: 

1. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 9 peilingen: midden februari-medio juni 

2. Nivel: 6 peilingen: eind februari-medio mei 

3. RIVM: 6 peilingen: april-medio juli 

4. I&O: 4 peilingen: maart-juli 

5. EenVandaag: 15 peilingen: eind februari-eind juli. 

 

De data uit deze peilingen zijn geïnventariseerd. De beschikbare informatie is vervolgens the-

matisch geordend. Waar mogelijk is ook een grafische weergave van de chronologische ont-

wikkeling gemaakt. Gezien het feit dat er aanzienlijke verschillen waren tussen de vragen die 

de onderzoeksbureaus aan hun respondenten voorlegden, kunnen de gegevens van de diverse 

onderzoeksbureaus onderling niet goed vergeleken worden. 

 

3. Resultaten 

3.1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft onderzoeksbu-

reau MarketResponse onderzoek verricht onder de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar. In de 

periode eind februari tot en met 31 juli 2020 zijn negen peilingen verricht. 

 

3.1.1 Nulmeting: 14 februari-17 februari57 

In de periode van 14 februari tot en met 17 februari hebben 1.082 panelleden van Dynata58 

een vragenlijst volledig ingevuld. Dit is nog voor het eerste besmettingsgeval in Nederland 

bekend werd.59 

 

 

                                                 
56 Peilingen die niet op een representatieve steekproef berustten of een inadequate beschrijving van de steekproef 

gaven, zijn verricht door: Citisens, diverse GGD’s (ondermeer GGD Brabant-Zuidoost), het SCP, Maurice de 

Hond, Overheid in Contact en Markteffect. 
57 De term “nulmeting” komt van het onderzoeksbureau. 
58 Consumentenpanel van onderzoeksbureau MarketResponse. 
59 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2020a). Flitspeiling Coronavirus: 0-meting. Geraadpleegd 

op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/20/flitspeiling-coronavirus-0-meting.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/20/flitspeiling-coronavirus-0-meting
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Informatiebehoefte 

Uit het panelonderzoek kwam naar voren dat de respondenten vooral behoefte hadden aan 

informatie over de genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voor-

kómen (41%) en over maatregelen die zij zelf zouden kunnen nemen om te voorkómen dat zij 

zelf ziek worden (42%). Daarnaast geeft zo’n 40% van de respondenten aan dat zij graag 

meer informatie over de verspreiding van het coronavirus krijgt. Niet iedereen heeft behoefte 

aan meer informatie: 16% van de respondenten geeft aan genoeg informatie te hebben.  

 

Vertrouwen in de informatievoorziening door de overheid 

De respondenten zijn verdeeld in hun vertrouwen in de informatievoorziening over het 

coronavirus door de overheid. Op een schaal van 1 tot en met 10 duidt circa 25% van de 

respondenten hun mate van vertrouwen aan met een 8, 30% met een 7 en 15% met een 6. 

Circa 15% van de respondenten geeft aan onvoldoende vertrouwen in de informatievoorzie-

ning door de overheid te hebben. Het gemiddelde vertrouwen in de informatievoorziening 

komt hiermee op 6.8. 

 

Vertrouwen in de maatregelen door de overheid 

Het beeld voor het vertrouwen in de maatregelen die de overheid neemt, lijkt hier sterk op. 

Ook hier geeft circa 15% aan onvoldoende vertrouwen te hebben in het beleid van de over-

heid. En ook hier komt het gemiddelde uit op 6.8.  

 

3.1.2 Eerste meting: 26-27 februari 

De 1-meting vond plaats op 26 en 27 februari. Dit is vlak voor het eerste besmettingsgeval in 

Nederland bekend werd. Aan dit onderzoek namen 1.065 panelleden deel.60 

 

Informatiebehoefte 

Uit het onderzoeksrapport kwam naar voren dat de behoefte aan informatie over aspecten van 

het coronavirus was toegenomen. De helft van de respondenten (50%) gaf aan behoefte aan 

informatie te hebben over hetgeen zij zelf kunnen doen om te voorkomen dat zij ziek worden. 

Er was ook een toename in de behoefte aan informatie over de maatregelen die genomen wor-

                                                 
60 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2020b). Flitspeiling Coronavirus: 1-meting. Geraadpleegd 

op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/28/flitspeiling-coronavirus-1-meting.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/28/flitspeiling-coronavirus-1-meting
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den om verspreiding van het coronavirus te voorkómen (45%) en in de behoefte aan informa-

tie over de verspreiding van het coronavirus (42%). Verder bleken er minder respondenten te 

zijn die aangaven al voldoende over het coronavirus te weten (10%).  

 

Vertrouwen in de informatievoorziening door de overheid 

Uit de data bleek dat driekwart van de respondenten een voldoende tot goed vertrouwen in de 

informatievoorziening door de overheid had. Een ruime 20% van de respondenten gaf aan 

onvoldoende vertrouwen te hebben. Vergeleken met de 0-meting was er sprake van een daling 

in het vertrouwen in de informatievoorziening: het gemiddelde vertrouwen daalde van 6.8 bij 

de nulmeting naar 6.6 bij de eerste meting. 

 

Vertrouwen in de maatregelen door de overheid 

Ook bij het vertrouwen in de maatregelen van de overheid werd een ontwikkeling in nega-

tieve zin geconstateerd. De groep respondenten die onvoldoende vertrouwen had, steeg van 

17% naar 23%. Ook het gemiddelde cijfer voor het vertrouwen in de genomen maatregelen 

daalde, namelijk van 6.8 bij de 0-meting naar 6.5 bij de eerste meting.  

 

3.1.3 Tweede meting: 6-8 maart 

De tweede meting vond plaats tussen 6 en 8 maart 2020. Aan deze peiling namen 1.065 panel-

leden deel.61 

 

Informatiebehoefte 

Uit het onderzoeksrapport bleek dat de behoefte aan informatie over aspecten van het corona-

virus was afgenomen. Circa 35% van de respondenten gaf aan behoefte te hebben aan infor-

matie over preventie van besmetting (was 50% bij de eerste meting) en aan informatie over 

wat er in Nederland gedaan werd om verspreiding van het virus te voorkómen (was 45%). Er 

was ook minder behoefte aan informatie over de verspreiding van het coronavirus (33% ver-

sus 42% bij de eerste meting). De groep respondenten die aangaf voldoende informatie over 

het coronavirus te hebben, was groter (21% tegen 10% bij de eerste meting). 

 

  

                                                 
61 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2020c). Flitspeiling Coronavirus: 2-meting. Geraadpleegd 

op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/09/flitspeiling-coronavirus-2-meting. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/09/flitspeiling-coronavirus-2-meting
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Vertrouwen in de informatievoorziening door de overheid 

Het vertrouwen in de informatievoorziening door de overheid veranderde nauwelijks. Zo’n 

25% kwalificeert zijn vertrouwen met een 7 en eveneens zo’n 25% met een 8. Een vijfde van 

de respondenten (21%) gaf aan onvoldoende vertrouwen in de informatievoorziening door de 

overheid te hebben. Het gemiddelde vertrouwen kwam op 6.7, tegen 6.6 tijdens de eerste 

meting.  

 

Vertrouwen in de maatregelen door de overheid 

Uit de gegevens bleek dat driekwart van de respondenten vertrouwen uitte in de maatregelen 

van de overheid met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus; 25% had hier onvol-

doende vertrouwen in. Het gemiddelde vertrouwen bleef nagenoeg constant: 6.5 bij de eerste 

meting, tegen 6.4 bij de tweede. 

 

3.1.4 Derde meting: 13-15 maart 

De derde meting vond plaats tussen 13 en 15 maart 2020. Dit is direct nadat de overheid de 

eerste coronamaatregelen aankondigde (12 maart 2020). Aan dit onderzoek namen 987 panel-

leden deel.62 

 

Informatiebehoefte 

Uit de peiling kwam naar voren dat er een verschuiving had plaatsgevonden in de aspecten 

van het coronavirus waarover de respondent meer wil weten. Er is een stijging in de behoefte 

aan informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de samenleving, namelijk van 24% 

bij de tweede meting naar 34% bij de derde meting. De informatiebehoefte over het voor-

kómen van een besmetting, de verspreiding van het virus en de genomen maatregelen om de 

verspreiding van het virus te voorkómen, daalden tot 30%. Het percentage respondenten dat 

aangaf voldoende informatie over het coronavirus te hebben, bleef gelijk op 21%. 

 

Vertrouwen in de informatievoorziening door de overheid 

Het vertrouwen in de informatievoorziening door de overheid veranderde wederom nauwe-

lijks. Zo’n 25% kwalificeert zijn vertrouwen met een 7 en eveneens zo’n 25% met een 8. Iets 

minder dan een kwart van de respondenten (23%) gaf aan onvoldoende vertrouwen in de 

                                                 
62 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2020d). Flitspeiling Coronavirus: 3-meting. Geraadpleegd 

op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/16/flitspeiling-coronavirus-3-meting.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/16/flitspeiling-coronavirus-3-meting
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informatievoorziening door de overheid te hebben. Het gemiddelde vertrouwen kwam op 

hiermee op een 6.6, tegen 6.7 op de tweede meting.  

 

Vertrouwen in de maatregelen door de overheid 

Ook in het vertrouwen in de maatregelen die de overheid neemt, trad weinig verandering op. 

Het gemiddelde cijfer voor het vertrouwen kwam op een 6.3, tegen 6.4 bij de 2-meting.  

 Er is ook gevraagd naar het begrip voor een aantal specifieke maatregelen die op don-

derdag 12 maart 2020 door de overheid gecommuniceerd werden. Zo’n 80% gaf aan er begrip 

voor te hebben dat iedereen thuis moest blijven bij klachten, dat bijeenkomsten met meer dan 

100 personen werden afgelast, dat mensen zoveel mogelijk thuis moesten werken en voor het 

dringende verzoek om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Er was minder draagvlak 

voor het openhouden van de scholen: 25% gaf aan hier veel begrip voor te hebben en 38% 

een beetje. Eveneens 38% gaf aan hier geen begrip voor te hebben. 

 

3.1.5 Vierde meting: 27-29 maart 

De 4-meting vond plaats tussen 27 en 29 maart 2020. Bij deze meting werd door 1.022 panel-

leden de vragenlijst ingevuld.63  

 

Informatiebehoefte 

Uit de gegevens bleek dat de behoefte aan informatie over het coronavirus verder afnam. Zo’n 

kleine 30% van de respondenten gaf aan voldoende informatie over het coronavirus te heb-

ben. Deze daling kwam ook naar voren uit de behoefte aan informatie over specifieke aspec-

ten van het coronavirus, zoals de verspreiding van het virus, de ernst van de ziekte, de gevol-

gen voor de maatschappij, de preventie en de aanpak van het coronavirus. Voor ieder van 

deze onderwerpen gaf ongeveer 25% van de respondenten aan behoefte aan meer informatie 

te hebben. 

 

Vertrouwen in de informatievoorziening door de overheid 

Uit de peiling bleek dat het vertrouwen in de informatievoorziening door de overheid signifi-

cant was toegenomen. Door 24% werd dit vertrouwen gekwalificeerd met een 7 en door 52% 

met een 8 of een 9. Het percentage respondenten dat aangaf onvoldoende vertrouwen te 

                                                 
63 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2020e). Flitspeiling Coronavirus: 4-meting. Geraadpleegd 

op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/30/flitspeiling-coronavirus-4-meting.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/30/flitspeiling-coronavirus-4-meting
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hebben, daalde van 23% naar 13%. Hiermee steeg het gemiddelde vertrouwen in de informa-

tievoorziening van 6.6 bij de 3-meting naar 7.2 bij de 4-meting.  

 

Vertrouwen in de maatregelen door de overheid 

De resultaten gaven aan dat er ook een significante toename was in het vertrouwen in de 

maatregelen van de overheid. Er waren procentueel gezien meer respondenten die hun ver-

trouwen met een 8 of 9 kwalificeerden (48%) en minder respondenten die dit met een onvol-

doende aanduidden (15%). Het gemiddelde vertrouwen steeg hiermee van 6.3 bij de 3-meting 

naar 7.1 bij de 4-meting.  

Daarnaast was er veel begrip voor de twee algemene maatregelen (thuisblijven 86%; 

afstand houden 90%) en specifieke maatregelen als sluiting van de eet- en drinkgelegenheden 

(>80%). 

 

3.1.6 Vijfde meting: 16-17 april 

De 5-meting vond plaats op 16 en 17 april 2020. Aan deze peiling werd door 1.008 panelleden 

deelgenomen.64  

 

Informatiebehoefte 

Uit de resultaten bleek dat de behoefte aan informatie over de besmetting, de verspreiding en 

de ernst van het virus stabiel was. De respondenten hadden vooral behoefte aan informatie 

over de gevolgen van het coronavirus voor de samenleving en bedrijven. Ongeveer een kwart 

van de respondenten gaf aan al voldoende over het coronavirus te weten. Dit ligt in dezelfde 

orde van grootte als tijdens de 4-meting. 

 

Vertrouwen in de informatievoorziening door de overheid 

Het vertrouwen in de informatievoorziening door de overheid bleef onveranderd. Dit vertrou-

wen werd wederom door 24% met een 7 en door 52% met een 8 of een 9 gekwalificeerd. Het 

percentage respondenten dat aangaf onvoldoende vertrouwen te hebben, bedroeg 12%. Hier-

mee steeg het gemiddelde vertrouwen in de informatievoorziening naar 7.3 bij de 5-meting. 

 

 

                                                 
64 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2020f). Flitspeiling Coronavirus: 5-meting. Geraadpleegd 

op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/20/flitspeiling-coronavirus-5-meting.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/20/flitspeiling-coronavirus-5-meting
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Vertrouwen in de maatregelen door de overheid 

Uit de resultaten bleek dat er een kleine stijging was in het vertrouwen in de maatregelen van 

de overheid, namelijk van 7.1 naar 7.3. Er waren procentueel gezien wat meer respondenten 

die hun vertrouwen met een 8 of 9 kwalificeerden (53%) en wat minder respondenten die dit 

met een onvoldoende aanduidden (12%). Er is nog steeds veel begrip voor de maatregelen 

vanuit de overheid. Het begrip is het laagst voor het dicht blijven van scholen en de kinderop-

vang: 68% heeft hier veel begrip voor.  

 

3.1.7 Zesde meting: 30 april-1 mei 

De 6-meting vond plaats op 30 april en 1 mei 2020. Aan deze peiling werd door 1.004 panel-

leden deelgenomen.65 

 

Informatiebehoefte 

Uit de gegevens bleek dat de behoefte aan informatie over het coronavirus stabiel bleef. De 

behoefte aan informatie was het grootst met betrekking tot de gevolgen van het coronavirus 

voor de samenleving: zo’n 35% gaf aan hier meer over te willen weten. Een kwart van de res-

pondenten gaf aan voldoende over het coronavirus te weten.  

 

Vertrouwen in de informatievoorziening door de overheid 

Uit de peiling bleek dat het vertrouwen in de informatievoorziening door de overheid sinds de 

5-meting nauwelijks veranderd was. Door 24% werd dit vertrouwen gekwalificeerd met een 7 

en door 52% met een 8 of een 9. Het percentage respondenten dat aangaf onvoldoende ver-

trouwen te hebben, was wederom 13%. Het gemiddelde vertrouwen in de informatievoorzie-

ning bedroeg 7.2.  

 

Vertrouwen in de maatregelen door de overheid 

De resultaten gaven aan dat het vertrouwen in de maatregelen van de overheid ook nauwelijks 

veranderde. Er waren procentueel gezien vrijwel evenveel respondenten die hun vertrouwen 

met een 8 of 9 kwalificeerden (51%). Dat gold ook voor de respondenten die dit met een 

onvoldoende aanduidden (14%). Het gemiddelde vertrouwen was wederom 7.1. 

 

                                                 
65 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2020g). Flitspeiling Coronavirus: 6-meting. Geraadpleegd 

op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/06/flitspeiling-coronavirus-6-meting.  
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3.1.8 Zevende meting: 14-15 mei  

Op 14 en 15 mei 2020 werd een zevende meting gehouden. Door 1.019 panelleden werd aan 

deze peiling deelgenomen.66 

 

Informatiebehoefte 

Uit de resultaten van de 7-meting kwam een kleine verschuiving naar voren in de onderwer-

pen waarover de respondenten meer zouden willen weten. Er was wat minder behoefte aan 

informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de samenleving en wat meer behoefte 

aan informatie over de details van de maatregelen van de overheid. Het percentage responden-

ten dat aangaf voldoende informatie over het coronavirus te hebben, bleef stabiel. Medio mei 

2020 gaf zo’n 25% van de respondenten aan voldoende informatie over het coronavirus te 

hebben.  

 

Vertrouwen in de informatievoorziening door de overheid 

Het vertrouwen in de informatievoorziening door overheid bleef stabiel: 54% kwalificeerde 

zijn vertrouwen met een 8 of 9. Het percentage respondenten met onvoldoende vertrouwen 

was wederom 13%. Het gemiddelde vertrouwen in de informatievoorziening kwam hiermee 

uit op 7.3. 

 

Vertrouwen in de maatregelen door de overheid 

Ook het vertrouwen in de maatregelen van de overheid bleef stabiel. Dit vertrouwen kwam 

gemiddeld uit op een 7.1. Wel bleek dat het begrip voor bepaalde maatregelen afnam. Voor de 

basismaatregelen als vermijden van drukte en het houden van 1.5 meter afstand had nog 

steeds zo’n 80% veel begrip. Voor de maatregelen die een versoepeling inhielden, had onge-

veer de helft van de respondenten veel begrip. Het percentage respondenten dat veel begrip 

had voor de maatregelen van de overheid, was het laagst voor het heropenen van de horeca, 

bioscopen en culturele instellingen. 

  

                                                 
66 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2020h). Flitspeiling Coronavirus: 7-meting. Geraadpleegd 

op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/19/flitspeiling-coronavirus-7-meting.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/19/flitspeiling-coronavirus-7-meting
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3.1.9 Achtste meting: 16-17 juni 

Op 16 en 17 juni 2020 vond een laatste peiling plaats. Aan deze 8-meting werd door 1.090 

panelleden deelgenomen.67 

 

Informatiebehoefte 

Uit de resultaten bleek dat de behoefte aan informatie over de gevolgen van het coronavirus 

voor de samenleving significant afnam. Medio juni 2020 gaf zo’n 30% aan hier meer infor-

matie over te willen hebben. Het percentage respondenten dat voldoende over het coronavirus 

zegt te weten, bleef stabiel op zo’n 25%.  

 

Vertrouwen in de informatievoorziening door de overheid 

Verder bleek dat het gemiddelde vertrouwen in de informatievoorziening door de overheid 

wat afnam, namelijk van 7.3 bij de 7-meting naar 7.1 bij de 8-meting. Het percentage respon-

denten dat aangaf onvoldoende vertrouwen te hebben, steeg licht; namelijk van 13% bij de 

7-meting naar 15% bij de 8-meting.  

 

Vertrouwen in de maatregelen door de overheid 

Ook het gemiddelde vertrouwen in de maatregelen die de overheid genomen had, nam iets af; 

namelijk van 7.1 bij de 7-meting naar 6.9 bij de 8-meting. Het percentage respondenten dat 

onvoldoende vertrouwen had, steeg van 15% naar 18%. De resultaten suggereren dat er een 

stijging was in het begrip voor maatregelen die een verdere versoepeling van de restricties 

inhielden, terwijl het begrip voor onveranderde maatregelen daalde. 

 

3.1.10 Chronologische visualisatie 

De ontwikkelingen in de informatiebehoefte, het vertrouwen in de informatievoorziening van 

de overheid en het draagvlak voor het coronabeleid over de onderzochte periode is gevisuali-

seerd in Figuur B-1 en B-2. 

 Uit Figuur B-1 blijkt dat de respondenten van de VWS-flitspeilingen in de periode tot 

en met 16 maart 2020 met name behoefte hadden aan informatie over de verspreiding van het 

virus, de ernst van de ziekte, de maatregelen die de respondent zelf kon nemen om te voorko-

                                                 
67 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2020i). Flitspeiling Coronavirus: 8-meting. Geraadpleegd 

op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/24/flitspeiling-coronavirus-8-meting.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/24/flitspeiling-coronavirus-8-meting
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men dat hij ziek werd en de maatregelen die in Nederland genomen werden om de versprei-

ding van het virus te voorkómen. In de periode na 16 maart ligt het accent van de informatie-

behoefte bij de gevolgen van het virus voor de samenleving. Uit de figuur blijkt ook dat het 

percentage respondenten dat aangaf dat zij voldoende informatie had op 26 februari het laagst 

was (10%). Dit percentage steeg tot 28% op 26 maart, waarna het stabiliseerde op ongeveer 

25%. 

 

 

Figuur B-1 

Informatiebehoefte over het coronavirus naar onderwerp (bron: ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (a-i)) 68 

 

 

In het onderzoek zijn aan het vertrouwen in de overheid twee aspecten onderscheiden: het 

vertrouwen in de informatievoorziening en het vertrouwen in de maatregelen door de over-

                                                 
68 Er is gevraagd waarover de respondent meer informatie wilde hebben als het om COVID-19, het nieuwe coro-

navirus ging. De respondent kon dit voor meerdere aspecten aangeven. De blokken in Figuur B-1 visualiseren 

welk percentage van de respondenten aangaf behoefte aan informatie over een bepaald onderwerp te hebben. 

Bij de meting van 16 februari heeft, bijvoorbeeld, 39% behoefte aan informatie over de verspreiding van het 

virus en 30% aan informatie over de ernst van de ziekte. 
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heid. Uit de analyse kwam naar voren dat de respondenten tot en met 14 maart de informatie-

voorziening met een 6.5 á 7 waardeerden, waarna er een stijging optrad tot een ruime 7, die 

zich leek te stabiliseren (Figuur B-2).  

 Het vertrouwen in de maatregelen van de overheid gaf eenzelfde beeld: dalend van 6.7 

op 16 februari tot 6.3 op 14 maart, daarna stijgend tot 7.3 op 28 maart, gevolgd door een 

lichte daling tot 6.9 op 16 juni. 

 

 

Figuur B-2 

Ontwikkeling in het cijfer voor het vertrouwen in de overheid qua informatievoorziening en genomen 

maatregelen (bron: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (a-i)) 

 

Een interessante vraag is uiteraard waaraan de veranderingen in het vertrouwen in de overheid 

kunnen worden toegeschreven. Hierover kan op basis van het onderzoek geen uitspraak wor-

den gedaan. Opvallend is wel dat er een sterke samenhang is tussen het percentage responden-

ten dat bezorgd is over het coronavirus enerzijds en het vertrouwen in de informatievoorzie-

ning door de overheid (r=.81, n=9) en de genomen maatregelen (r=.77, n=9) anderzijds. In de 

perioden waarin er sprake was van een grotere bezorgdheid in de samenleving, was er ook 

sprake van een groter vertrouwen in de informatievoorziening en de genomen maatregelen. 
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3.2 Nivel 

Het Nivel heeft onder meer de behoefte aan informatie over het coronavirus, de mening over 

de informatievoorziening en de mening over de genomen maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus te voorkómen onder de Nederlandse bevolking onderzocht. Dit onderzoek is 

gebaseerd op Nivel’s Consumentenpanel Gezondheidszorg, dat bestaat uit Nederlandse bur-

gers van 18 jaar of ouder en representatief is voor de Nederlandse bevolking. In de periode 

van 24 februari tot en met 31 juli 2020 zijn zes peilingen verricht. 

 

3.2.1 Eerste meting: 24 februari-1 maart 

De eerste meting is verricht tussen 24 februari en 1 maart 2020. Het aantal respondenten 

bedroeg 3.114.69 

 Uit de bevindingen bleek dat 26% van de respondenten meer zou willen weten over het 

nieuwe coronavirus. Het ging dan met name om informatie over de manier waarop het virus 

zich verspreidt, de manier waarop je besmet kunt raken, de ziekteverschijnselen en het ziekte-

verloop, en maatregelen die je zelf kunt nemen om jezelf en anderen tegen het coronavirus te 

beschermen. Verder bleek dat de meeste respondenten de berichtgeving over het coronavirus 

duidelijk (68%) en betrouwbaar (55%) vonden. Ongeveer een derde van de respondenten 

(31%) gaf aan de berichtgeving overdreven te vinden. 

Wat betreft het draagvlak voor de genomen maatregelen gaf de helft van de responden-

ten (50%) aan dat zij vond er op dat moment in Nederland voldoende maatregelen genomen 

werden om de verspreiding van het coronavirus te voorkómen.  

 

3.2.2 Tweede meting: 16–22 maart 

De tweede peiling vond plaats tussen 16 en 22 maart 2020. Aan deze peiling namen 2.592 

respondenten deel.70 

Uit de resultaten bleek dat 16% van de respondenten behoefte had aan meer informatie 

over het coronavirus. Het betrof hier behoefte aan informatie over de besmetting en versprei-

                                                 
69 Meijer, M., De Vries, M., Brabers, A., Claassen, L., De Jong, J., & Timen, A. (2020a) Hoe kijken burgers in 

Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 1 (24/2 – 1/3 2020). Geraadpleegd op 

https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-

covid-19-meetmoment.  
70 Meijer, M., Vries, M. de, Brabers, A., Claassen, L., Jong, J. de, Timen, A. (2020b). Hoe kijken burgers in 

Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 2 (16/3 – 22/3 2020). Geraadpleegd op 

https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-

covid-19-0.  

https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-covid-19-meetmoment
https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-covid-19-meetmoment
https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-covid-19-0
https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-covid-19-0
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ding van het virus, de ziekteverschijnselen en het ziekteverloop, en aan adviezen van de over-

heid om de verspreiding van het virus te beperken. De respondenten waren positiever over de 

berichtgeving over het coronavirus. Deze werd door 85% duidelijk en door 77% betrouwbaar 

gevonden. Tegelijkertijd was er sprake van een stijging in het percentage respondenten dat de 

berichtgeving over het coronavirus overdreven vond; namelijk van 31% naar 37%.  

 Er was eveneens een stijging in het percentage respondenten dat aangaf van mening te 

zijn dat er in Nederland voldoende maatregelen genomen werden om de verspreiding van het 

virus te voorkómen. Dit steeg van 50% naar 78%. 

 

3.2.3 Derde meting: 30 maart – 5 april 

In de periode van 30 maart tot en met 5 april 2020 heeft een derde peiling plaatsgevonden. 

Hieraan namen 2.710 respondenten deel.71  

 Uit de resultaten bleek dat 18% van de respondenten aangaf behoefte te hebben aan 

meer informatie. Hiermee bleef de informatiebehoefte vrijwel gelijk. Bij de derde meting 

werd de informatie door de meeste respondenten duidelijk (83%) en betrouwbaar (75%) 

gevonden. Het percentage respondenten dat de berichtgeving over het coronavirus overdreven 

vond, bleef eveneens nagenoeg gelijk (36%). Tijdens deze meting werd voor het eerst het ver-

trouwen in de informatie van het RIVM gemeten. Uit de bevindingen bleek dat 84% vertrou-

wen had in die informatie over het coronavirus van het RIVM.  

 Wat betreft het vertrouwen in de aanpak van de coronaproblematiek door de overheid 

bleek dat 80% van de respondenten vertrouwen had in de maatregelen van de overheid om 

verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Verder kwam uit de resultaten naar 

voren dat 72% van de respondenten van mening was dat er op dat moment voldoende maat-

regelen genomen werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

 

3.2.4 Vierde meting: 13 april – 19 april 

De vierde meting vond plaats tussen 13 en 19 april 2020. Aan deze peiling namen 2.726 

respondenten deel.72 

                                                 
71 Meijer, M., Vries, M. de, Brabers, A., Claassen, L., Jong, J. de, Timen, A. (2020c). Hoe kijken burgers in 

Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 3 (30/3 – 5/4 2020). Geraadpleegd op 

https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-

covid-19-1. 
72 Meijer, M., Vries, M. de, Brabers, A., Claassen, L., Jong, J. de, Timen, A. (2020d). Hoe kijken burgers in 

Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 4 (13/4 – 19/4 2020). Geraadpleegd op 

https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-covid-19-1
https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-covid-19-1
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Uit de resultaten bleek dat 15% van de respondenten behoefte had aan meer informatie 

over het coronavirus. Dit is iets lager dan de 18% uit de derde meting. Verder bleek dat de 

respondenten de berichtgeving over het coronavirus wederom duidelijk (86%) en betrouwbaar 

(79%) vonden. Deze percentages zijn nagenoeg gelijk aan die uit de derde meting. Het per-

centage dat de berichtgeving overdreven vond, steeg met 2%-punt naar 38%. Het vertrouwen 

in de informatie over het coronavirus vanuit het RIVM bleef nagenoeg gelijk (85%).  

 Verder bleek dat de overgrote meerderheid van de respondenten (84%) vertrouwen had 

in de maatregelen van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. 

Een vrijwel gelijk percentage respondenten vond dat er op dat moment in Nederland voldoende 

maatregelen getroffen waren om de verspreiding van het coronavirus te beperken (80%).  

 

3.2.5 Vijfde meting: 28 april – 3 mei 

De vijfde peiling vond plaats tussen 28 april en 3 mei 2020. Aan deze meting deden 2.654 

respondenten mee.73  

 Uit de resultaten kwam naar voren dat de behoefte aan meer informatie over het corona-

virus gelijk bleef (15%). Verder bleek dat de berichtgeving over het coronavirus door 83% 

van de respondenten duidelijk en door 78% betrouwbaar gevonden werd. Door 39% werd 

aangegeven dat ze de berichtgeving overdreven vonden. Ook in het vertrouwen van de res-

pondenten in de informatie van het RIVM over het coronavirus veranderde weinig: 83% van 

de respondenten gaf aan vertrouwen in deze informatie te hebben.  

Wat betreft de maatregelen van de overheid gaf 82% aan vertrouwen te hebben in de 

maatregelen van de overheid en 80% dacht dat de overheid voldoende maatregelen nam om 

verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.  

 

3.2.6 Zesde meting: 11 – 17 mei  

Tussen 11 en 17 mei 2020 heeft een zesde peiling plaatsgevonden. Aan deze meting namen 

2.705 respondenten deel.74  

                                                 
https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-

covid-19-2.  
73 Meijer, M., Vries, M. de, Brabers, A., Claassen, L., Jong, J. de, Timen, A. (2020e). Hoe kijken burgers in 

Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 5 (28/4 – 3/5 2020). Geraadpleegd op 

https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-

covid-19-3.  
74 Meijer, M., Vries, M. de, Brabers, A., Claassen, L., Jong, J. de, Timen, A. (2020f). Hoe kijken burgers in 

Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 6 (11/5 – 17/5 2020). Geraadpleegd op 

https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-

covid-19-4.  

https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-covid-19-2
https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-covid-19-2
https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-covid-19-3
https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-covid-19-3
https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-covid-19-4
https://www.nivel.nl/nl/publicatie/feitenblad-hoe-kijken-burgers-nederland-aan-tegen-het-coronavirus-en-covid-19-4
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 Uit de gegevens bleek dat de behoefte aan meer informatie over het coronavirus nage-

noeg gelijk gebleven was (14%). Er was ook nauwelijks verandering in het percentage res-

pondenten dat de berichtgeving over het coronavirus duidelijk (82%) en betrouwbaar (77%) 

vond. Ook het vertrouwen in de informatie van het RIVM over het coronavirus bleef nage-

noeg stabiel (82%). 

 Wat betreft het vertrouwen in de maatregelen van de overheid bleek dat er een kleine 

daling was in het percentage respondenten dat vertrouwen had in de maatregelen die de over-

heid nam om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken (van 82% naar 78%).  

Het percentage respondenten dat vond dat er in Nederland voldoende maatregelen genomen 

werden om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, daalde van 80% bij de 

vijfde meting naar 69% bij de zesde meting.  

 

3.2.7 Chronologische visualisatie  

Figuur B-3 visualiseert de mening van de Nivel-respondenten over de duidelijkheid, betrouw-

baarheid en overdrevenheid van de berichtgeving over het coronavirus in zijn algemeenheid.75 

 

 

Figuur B-3 

Ontwikkeling in de mening over de berichtgeving over het coronavirus in zijn algemeenheid, in 

percentage dat de omschrijving onderschreef (bron: Meijer e.a., 2020 (a-f)) 76 

                                                 
75 De vraag die de respondenten voorgelegd kregen, luidde: “Wat vindt u van de berichtgeving over het nieuwe 

coronavirus?”. Er werd dus niet nader omschreven wie verantwoordelijk was voor de berichtgeving.  
76 De vermelde datum geeft het midden van de onderzochte periode aan. 
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 De figuur laat zien dat de respondenten de berichtgeving over het coronavirus over het 

algemeen duidelijk en betrouwbaar vonden. In de laatste week van februari 2020 werd de 

berichtgeving als minder duidelijk en minder betrouwbaar gezien dan in de perioden daarna. 

Gedurende de hele periode vond ongeveer een derde van de respondenten de berichtgeving 

verdreven. 

 

Er is eveneens gevraagd naar het vertrouwen in de informatie van het RIVM. Uit het onder-

zoek kwam naar voren dat 85% van de respondenten aangaf vertrouwen te hebben in de infor-

matie van het RIVM. Dit percentage veranderde niet tussen begin april en midden mei. 

Wat betreft het vertrouwen in de maatregelen van de overheid om de verspreiding van 

het coronavirus te beperken, bleek dat ongeveer de helft van de respondenten eind februari 

2020 van mening was dat de overheid voldoende deed om verspreiding van het virus te voor-

kómen. Medio maart gaf zo’n 75 á 80% van de respondenten aan vertrouwen te hebben in de 

maatregelen van de overheid. Na medio maart stabiliseerde dit percentage op zo’n 75% van 

de respondenten (Figuur B-4). 

 

 

Figuur B-4 

Ontwikkeling in het vertrouwen in de aanpak van de coronaproblematiek door de overheid in de 

periode eind februari – medio mei 2020 (bron: Meijer e.a., 2020 (a-f)) 
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3.3 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is samen met 25 GGD’s half 

april 2020 een serie vragenlijstonderzoekingen gestart om beter inzicht te krijgen in de 

invloed van de coronagedragsmaatregelen op het dagelijks leven en het welzijn van Neder-

landse burgers. In de periode tussen half april en 31 juli zijn vijf metingen verricht.77, 78 Die 

metingen vonden plaats onder een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking 

vanaf 16 jaar. De relevante beschikbare data zijn van de website van het RIVM gedownload.79 

Voor twee onderwerpen kon een chronologische weergave gemaakt worden: de mening over 

de communicatie door de overheid en het vertrouwen in de aanpak door de overheid. 

 Voor vier meetmomenten is er informatie beschikbaar over de mening van de respon-

denten over de communicatie door de overheid (Figuur B-5). Uit de gegevens bleek dat een 

 

 

 

Figuur B-5 

Ontwikkeling in de mening over de communicatie door de overheid in de periode medio mei – eind juli 

2020 (bron: RIVM, 2020) 

                                                 
77 17-24 april 1e meting; 7-12 mei 2e meting; 26 mei-1 juni 3e meting; 17-21 juni 4e meting; 6-12 juli 5e meting;  
78 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (2020). Communicatie en Vertrouwen. Geraadpleegd op 

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/communicatie-en-vertrouwen. 
79 Ondermeer: https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden.  
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grote meerderheid van de respondenten positief is over de communicatie over de besluitvor-

ming over het coronavirus door de overheid. Gemiddeld over de periode van begin mei tot 

eind juli 2020 vond zo’n 75% van de respondenten dat de overheid de besluiten goed toe-

lichtte en vond zo’n kleine 80% dat zij de noodzaak van de maatregelen goed uitlegde. 

Over de tijd was er sprake van een lichte daling. Voor de uitspraak dat de Nederlandse 

overheid ‘goed uitlegt waarom de maatregelen nodig zijn’ daalde het percentage respondenten 

dat het met de stelling eens was, van 79% naar 73%. Voor de stelling dat de overheid ‘goed 

toelicht waarom de maatregelen nodig zijn’ daalde het percentage van 84% naar 75%. 

 

Wat betreft de mening over de aanpak door de overheid is er voor drie meetmomenten infor-

matie beschikbaar (Figuur B-6).  Uit de gegevens bleek dat de meerderheid van de responden-

ten positief is over de aanpak. Gemiddeld over de periode van begin april tot eind juli 2020 

stond driekwart van de respondenten (zeer) positief tegenover de manier waarop de Neder-  

 

 

 

 

Figuur B-6 

Vertrouwen in de aanpak van de coronaproblematiek door de overheid in de periode medio april – eind 

juli 2020 (bron: RIVM, 2020) 
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landse overheid probeerde het coronavirus onder controle te houden (73%). Ook vond de 

meerderheid van de respondenten deze aanpak beter dan die in andere landen (62%).  

Er is nauwelijks verandering in de tijd in het vertrouwen in de aanpak van de overheid. 

Het percentage respondenten dat vond dat de Nederlandse aanpak beter was dan die in andere 

landen steeg van 55% naar 72%.  

 

3.4 I&O Research 

Vanaf maart 2020 heeft I&O Research meerdere panelonderzoeken gedaan waarin ingegaan is 

op het perspectief van Nederlandse burgers op de communicatie van de overheid met betrek-

king tot de coronacrisis. De steekproeven uit het onderzoekspanel zijn representatief voor de 

kiesgerechtigde Nederlandse inwoner van 18 jaar en ouder.  

 

3.4.1 Eerste onderzoek: 26-28 maart 

Het eerste onderzoek is eind maart 2020 onder 3.452 respondenten verricht.80 Het is uitge-

voerd tegen de achtergrond van verschillen tussen de aanhangers van politieke partijen in 

Nederland. 

Uit het onderzoek bleek dat de respondenten tevreden waren over de aanpak van de 

coronacrisis. Was begin maart nog 42% tevreden, eind maart was dit 61%. Verder bleek dat 

91% van de respondenten grotendeels of volledig achter het lockdownbeleid van dat moment 

stond, namelijk thuisblijven en 1.5 meter afstand houden. Ook bleek dat de overgrote meer-

derheid achter de maatregelen stond die genomen werden ten behoeve van de gezondheid 

(88%) en de economie (75%). 

 

3.4.2 Tweede onderzoek: 7-12 mei 

Begin mei 2020 is een tweede onderzoek naar het coronabeleid van de overheid verricht. Aan 

dit onderzoek werd door 2.076 respondenten deelgenomen.81  

 Uit de gegevens bleek dat 80% van de respondenten achter de maatregelen ten behoeve 

van de gezondheid stond. Verder stond 75% van de respondenten achter het lockdownbeleid, 

wat op dat moment een langzame versoepeling van de maatregelen inhield. De steun voor de 

                                                 
80 I&O Research (2020a). I&O-zetelpeiling: VVD wint 9 zetels dankzij aanpak coronacrisis. Geraadpleegd op 

https://www.ioresearch.nl/actueel/io-zetelpeiling-vvd-wint-9-zetels-dankzij-aanpak-coronacrisis/.  
81 I&O Research (2020b). I&O-zetelpeiling: VVD stijgt door; economie wordt belangrijker. Geraadpleegd op 

https://www.ioresearch.nl/actueel/i-economie-wordt-belangrijker/.  

https://www.ioresearch.nl/actueel/io-zetelpeiling-vvd-wint-9-zetels-dankzij-aanpak-coronacrisis/
https://www.ioresearch.nl/actueel/i-economie-wordt-belangrijker/
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maatregelen die betrekking hebben op de economie nam af; tijdens het tweede onderzoek 

stond nog 63% van de respondenten achter dit beleid.  

 

3.4.3 Derde onderzoek: 5-8 juni 

Het derde onderzoek heeft plaatsgevonden tussen 5 en 8 juni 2020. Aan dit onderzoek namen 

3.152 respondenten deel.82  

 Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de meerderheid van de respondenten stond 

achter de maatregelen ten behoeve van de gezondheid (81%), het langzaamaan versoepelen 

van de “intelligente lockdown” (75%) en de maatregelen ten behoeve van de economie 

(65%). Deze percentages verschillen nauwelijks van die uit de peiling van begin mei 2020. 

 

3.4.4 Vierde onderzoek: 2-6 juli 

Begin juli 2020 is een vierde onderzoek naar het draagvlak voor het coronabeleid uitgevoerd. 

Aan dit onderzoek deden 2.302 respondenten mee.83 

De peiling vertoonde eenzelfde beeld van het draagvlak voor het coronabeleid van de 

overheid als de tweede en derde meting. De meerderheid van de respondenten stond achter de 

maatregelen ten behoeve van de gezondheid (80%) en het versoepelen van de “intelligente 

lockdown” (75%). Ook het draagvlak voor de maatregelen ten behoeve van de economie bleef 

nagenoeg gelijk (63%). Wat betreft het ingrijpen van de politie bij demonstraties die verboden 

zijn, geeft een zeer ruime meerderheid van de respondenten (94%) aan hier begrip voor te 

hebben.  

In het vierde onderzoek is eveneens gevraagd naar de mening over de betrouwbaarheid 

van de informatie van het RIVM. Uit de gegevens bleek dat 67% de informatie van het RIVM 

betrouwbaar vond; 10% vond die informatie niet betrouwbaar. De overige respondenten 

gaven aan hier geen duidelijke mening over te hebben.  

Verder kwam naar voren dat de duidelijkheid van de informatie over de toen geldende 

maatregelen te wensen overliet. Gevraagd of het de respondenten altijd duidelijk was wat ze 

mogen of moeten doen, gaf 45% aan dat dat volledig duidelijk was, 50% dat dat soms niet 

duidelijk was en 5% dat dat zeer onduidelijk was. 

 

                                                 
82 I&O Research (2020c). Nog weinig geloof in welslagen 1,5 meter-samenleving. Geraadpleegd op 

https://www.ioresearch.nl/actueel/nog-weinig-geloof-in-welslagen-15-meter-samenleving/.  
83 I&O Research (2020d). Lokaal Bestuur in tijden van corona. Geraadpleegd op: 

https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/lokaal-bestuur-in-tijden-van-corona-juli-2020/.  

https://www.ioresearch.nl/actueel/nog-weinig-geloof-in-welslagen-15-meter-samenleving/
https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/lokaal-bestuur-in-tijden-van-corona-juli-2020/
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3.4.5 Chronologische visualisatie van het draagvlak voor het beleid  

De ontwikkeling in het draagvlak voor het coronabeleid van de overheid in de I&O-metingen 

is gevisualiseerd in Figuur B-7. Uit de figuur is af te leiden dat het draagvlak voor het lock-

downbeleid ten tijde van het onderzoek en de maatregelen ten behoeve van de gezondheid en 

de economie over de hele onderzoeksperiode hoog was. Het draagvlak was eind maart het 

hoogst. Er was nauwelijks verschil in draagvlak tussen begin mei, begin juni en begin juli 

2020.  

 

 

Figuur B-7 

Draagvlak voor het coronabeleid van de overheid in de periode eind maart – begin juli 2020 (Bron: 

I&O Research, 2020 (a-d)) 

 

3.5 EenVandaag 

EenVandaag heeft in de onderzoeksperiode in totaal 15 opiniepeilingen verricht naar het per-

spectief op de crisiscommunicatie met betrekking tot het coronavirus en het vertrouwen in de 

aanpak door de Nederlandse overheid. De resultaten zijn gebaseerd op steekproeven uit het 

eigen opiniepanel van EenVandaag die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking van 

16 jaar en ouder. 
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 De peilingen zijn verricht tegen de achtergrond van de actualiteit. Dat betekende dat de 

focus van de peilingen varieerde. In alle peilingen is echter gevraagd naar het vertrouwen van 

de respondenten in de manier waarop de Nederlandse overheid omgaat met de uitbraak van 

het coronavirus. 

 Figuur B-8 visualiseert de ontwikkeling in het vertrouwen in de aanpak van de uitbraak 

door de Nederlandse overheid. Uit de figuur blijkt dat 55% tot 65% van de respondenten tus-

sen 25 februari en 14 maart 2020 aangaf een (redelijk) vertrouwen in de aanpak van de over-

heid te hebben. Op 17 maart was dit percentage gestegen tot 73%. Tussen 24 maart en 22 

april schommelde dit percentage tussen de 75% en 80%, waarna het vanaf 28 april tot 29 juni 

stabiliseerde op zo’n 70%. De laatste peiling op 24 juli suggereerde dat er een daling optrad in 

het vertrouwen in de aanpak van de uitbraak door de Nederlandse overheid. 

 

 

Figuur B-8 

Vertrouwen in de aanpak van de overheid in de periode medio april – eind juli 2020, in procenten 

(bron: EenVandaag, 2020 (a-l) 84 

                                                 
84 https://eenvandaag.avrotros.nl/coronacrisis/coronacrisis-in-cijfers/vertrouwen-in-de-overheid-en-zorgen-over-

het-coronavirus/.  
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Appendices 

 

Appendix 1: Overzicht van geanalyseerde (flits)peilingen en (panel)onderzoeken crisiscommunicatie over het coronavirus 2020 

 

Datum Organisatie Panel Aantal  

respondenten 

Gemeten constructen 

 

20 februari Ministerie van 

Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 

Dynata 1.082 Informatiebehoefte Vertrouwen in 

informatievoorzie-

ning door overheid 

Vertrouwen in 

maatregelen door 

overheid 

28 februari Ministerie van 

Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 

Dynata 1.065 Informatiebehoefte Vertrouwen in 

informatievoorzie-

ning door overheid 

Vertrouwen in 

maatregelen door 

overheid 

9 maart Ministerie van 

Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 

Dynata 1.065 Informatiebehoefte Vertrouwen in 

informatievoorzie-

ning door overheid 

Vertrouwen in 

maatregelen door 

overheid 

16 maart Ministerie van 

Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 

Dynata 987 Informatiebehoefte Vertrouwen in 

informatievoorzie-

ning door overheid 

Vertrouwen in 

maatregelen door 

overheid 

30 maart Ministerie van 

Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 

Dynata 1.022 Informatiebehoefte Vertrouwen in 

informatievoorzie-

ning door overheid 

Vertrouwen in 

maatregelen door 

overheid 
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20 april Ministerie van 

Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 

Dynata 1.008 Informatiebehoefte Vertrouwen in 

informatievoorzie-

ning door overheid 

Vertrouwen in 

maatregelen door 

overheid 

6 mei Ministerie van 

Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 

Dynata 1.004 Informatiebehoefte Vertrouwen in 

informatievoorzie-

ning door overheid 

Vertrouwen in 

maatregelen door 

overheid 

18 mei Ministerie van 

Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 

Dynata 1.019 Informatiebehoefte Vertrouwen in 

informatievoorzie-

ning door overheid 

Vertrouwen in 

maatregelen door 

overheid 

19 juni Ministerie van 

Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 

Dynata 1.090 Informatiebehoefte Vertrouwen in 

informatievoorzie-

ning door overheid 

Vertrouwen in 

maatregelen door 

overheid 

24 februari 

– 1 maart 

Nivel Nivel 

consumenten-

panel 

3.114 Informatiebehoefte Appreciatie 

berichtgeving van 

overheid 

Vertrouwen in 

maatregelen door 

overheid 

16 – 22 

maart 

Nivel Nivel 

consumenten-

panel 

2.592 Informatiebehoefte Appreciatie 

berichtgeving van 

overheid 

Vertrouwen in 

maatregelen door 

overheid 

30 maart – 

5 april 

Nivel Nivel 

consumenten-

panel 

2.710 Informatiebehoefte Appreciatie 

berichtgeving van 

overheid 

Vertrouwen in 

maatregelen door 

overheid 
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13 – 19 

april  

Nivel Nivel 

consumenten-

panel 

2.726 Informatiebehoefte Appreciatie 

berichtgeving van 

overheid 

Vertrouwen in 

maatregelen door 

overheid 

28 april –  

3 mei 

Nivel Nivel 

consumenten-

panel 

2.654 Informatiebehoefte Appreciatie 

berichtgeving van 

overheid 

Vertrouwen in 

maatregelen door 

overheid 

11 – 17 mei Nivel Nivel 

consumenten-

panel 

2.705 Informatiebehoefte Appreciatie 

berichtgeving van 

overheid 

Vertrouwen in 

maatregelen door 

overheid 

Juli RIVM Deelnemers-

groep RIVM 

50.465 Appreciatie 

toelichting besluiten 

Appreciatie uitleg 

noodzaak 

maatregelen 

Vertrouwen in 

maatregelen door 

overheid 

Maart I&O Research I&O Research 

panel 

2.343 Draagvlak 

maatregelen overheid 

  

Mei I&O Research I&O Research 

panel 

2.076 Draagvlak 

maatregelen overheid 

  

juni I&O Research I&O Research 

panel 

3.152 Draagvlak 

maatregelen overheid 

  

Juli I&O Research I&O Research 

panel 

2.342 Draagvlak 

maatregelen overheid 

Betrouwbaarheid 

info RIVM  

 

25 februari EenVandaag Opiniepanel 7.000 Vertrouwen in 

aanpak uitbraak 
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10 maart EenVandaag Opiniepanel 26.103 Vertrouwen in 

aanpak uitbraak 

  

12 maart EenVandaag Opiniepanel 12.699 Vertrouwen in 

aanpak uitbraak 

  

16 maart EenVandaag Opiniepanel 65.000 Vertrouwen in 

aanpak uitbraak 

  

24 maart EenVandaag Opiniepanel 25.628 Vertrouwen in 

aanpak uitbraak 

  

22 april EenVandaag Opiniepanel 25.262 Vertrouwen in 

aanpak uitbraak 

  

7 mei EenVandaag Opiniepanel 22.361 Vertrouwen in 

aanpak uitbraak 

  

29 mei EenVandaag Opiniepanel 30.222 Vertrouwen in 

aanpak uitbraak 

  

30 juni EenVandaag Opiniepanel 26.191 Vertrouwen in 

aanpak uitbraak 

  

28 juli EenVandaag Opiniepanel 24.484 Vertrouwen in 

aanpak uitbraak 

  

19 augustus  EenVandaag Opiniepanel 18.000 Vertrouwen in 

aanpak uitbraak 
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/24/flitspeiling-coronavirus-8-meting
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/24/flitspeiling-coronavirus-8-meting
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/communicatie-en-vertrouwen
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/communicatie-en-vertrouwen
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Bijlage C: Socialemedia-analyse van reacties op persconferenties 

waarin maatregelen werden aangekondigd 

 

1. Doelstelling van het onderzoek 

Het doel van dit deelonderzoek was na te gaan op welke wijze Nederlandse burgers aankijken 

tegen de crisiscommunicatie van de overheid in de context van de coronacrisis. In de betreffende 

socialemedia-analyses is hiertoe een inventarisatie gemaakt van de frequentie en toonzetting van 

de berichten over de coronacrisis die naar aanleiding van persconferenties van de overheid waarin 

maatregelen werden aangekondigd, in het Nederlands op sociale media, websites en fora gepost 

werden.  

 

2. Methode 

Met behulp van het programma Coosto is de berichtgeving op sociale media, websites en fora 

geanalyseerd. Aan de hand van vooraf opgestelde zoektermen selecteert en analyseert dit pro-

gramma berichten die in een gekozen tijdsperiode verschenen zijn op sociale media en nieuws-

websites, zoals de Telegraaf, de Stentor, blogs, reviewsites, fora, Twitter, Youtube, Pinterest, 

Flickr en Blendle. 

Met Coosto is gekeken naar de frequentie van berichten die de opgestelde zoektermen 

bevatten, de toonzetting en veelvoorkomende onderwerpen binnen de berichtgeving. De onder-

zoeksperiode liep van 13 februari 2020 tot en met 23 mei 2020. Uitgangspunt waren de vijf pers-

conferenties waarin maatregelen werden aangekondigd, namelijk die op 12 maart, 19 maart, 31 

maart, 21 april en 19 mei 2020. In deze periode werd ook een NL-Alert verstuurd, namelijk op 22 

maart 2020. Het kiezen van 13 februari 2020 als startpunt maakte het tevens mogelijk data te ver-

krijgen over een periode van twee weken voorafgaand aan de eerste covid-19 besmetting in 

Nederland.  

De zoektermen die gebruikt zijn om berichten te analyseren, zijn beperkt tot Nederlandse 

woorden. Er werden twee categorieën zoektermen gecombineerd. De eerste categorie bevatte 

coronagerelateerde zoektermen, de tweede categorie zoektermen die te maken hebben met de 

overheid. Deze zoektermen zijn weergegeven in Schema C-1. Het gebruik van de AND-optie in 

de zoeksleutel zorgde ervoor dat alleen berichten in de analyse meegenomen werden die zowel 
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een zoekterm bevatten die in de categorie van coronagerelateerde termen viel, als een zoekterm 

die in de categorie overheidszoektermen viel. Binnen beide categorieën is gebruikgemaakt van de 

OR-optie, die ervoor zorgde dat er in de berichten minimaal één zoekterm stond die tot de desbe-

treffende categorie behoorde.  

Om efficiënt met het aantal zoektermen om te gaan is gebruikgemaakt van wildcards. Hier-

bij wordt een asterisk (*) aan een woordfragment toegevoegd. Het effect hiervan is dat alle woor-

den waarvan het woordfragment deel uitmaakt in de selectie worden opgenomen. De wildcards 

zijn toegevoegd aan de zoektermen corona, overheid, regering, kabinet, premier, Rutte en minis-

ter om zo alle mogelijke combinaties in de analyse mee te nemen. Door bijvoorbeeld “Corona*” 

te gebruiken, werden alle berichten geselecteerd en geanalyseerd waarin de termen coronavirus, 

coronacrisis, et cetera voorkwamen. 

 
Schema C-1 

Overzicht van de zoektermen uit de socialemedia-analyse 

 

Corona-termen Overheidstermen  

Corona* Overheid* 

Covid-19 Regering* 

 Kabinet* 

 Premier* 

 Rutte* 

 Minister* 

 RIVM 

 Veiligheidsregio 

 Gemeente  

 

 

3. Resultaten 

Om inzicht te krijgen in de manier waarop Nederlandse burgers de crisiscommunicatie van de 

overheid in de context van de coronacrisis ervaren hebben, worden eerst de resultaten over de 

hele periode besproken (par. 3.1). Hierbij wordt ingegaan op het aantal berichten (volume), het 

sentiment in de berichten en de trending topics. Vervolgens zijn het aantal berichten en het senti-

ment in de berichten naar aanleiding van de zes communicatiemomenten met elkaar vergeleken 

(par. 3.2). Ten derde is onderscheid gemaakt naar de overheidsorganisatie die betrokken was bij 

het communicatiemoment: overheid, veiligheidsregio, gemeente en RIVM (par. 3.3). 
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3.1 Bevindingen over de gehele periode 

3.1.1 Aantal berichten (volume) 

Uit de resultaten bleek dat er in de periode tussen 13 februari 2020 en 23 mei 2020 op Neder-

landse sociale media, nieuwswebsites en fora 1.000.575 berichten verschenen waarin een corona-

term en een overheidsterm voorkwamen. De term corona* werd vaker gebruikt dan Covid-19. 

Wat de overheidstermen betreft, kwam RIVM het vaakst voor, gevolgd door minister, Rutte, 

kabinet en overheid (Tabel C-1). 

  

Tabel C-1 

Overzicht van zoektermen met bijbehorende aantallen en percentages in de periode van 13 februari 2020 

tot en met 23 mei 2020 

 

Corona-

termen 

Aantal # % van totaal  

(N = 1.000.575) 

Overheidstermen Aantal ## % van totaal 

(N = 1.000.575 

Corona*  974.830  97,4% Overheid*  139.865  14,0% 

Covid-19  90.102  9,0% Minister*  195.201  19,5% 

   Rutte*  176.736  17,7% 

   Kabinet*  167.047  16,7% 

   Regering*  87.138  8,7% 

   Premier*  69.964  7,0% 

   RIVM  346.595  34,6% 

   Gemeente  95.111  9,5% 

   Veiligheidsregio  23.119  2,3% 

# In combinatie met minimaal één overheidsterm 

## In combinatie met minimaal één corona-term 

 

Figuur C-1 toont een chronologisch overzicht van het aantal berichten over de hele onder-

zoeksperiode. In deze figuur is ook weergegeven wanneer de persconferenties plaatsvonden 

waarin maatregelen werden aangekondigd en wanneer het coronagerelateerde NL-Alert is ver-

zonden. Uit deze gegevens valt af te leiden dat het aantal berichten dat op de onderzochte sociale 

media, fora en nieuwswebsites verscheen, fluctueerde. De gegevens suggereren verder dat er 
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direct ná een persconferentie waarop maatregelen werden aangekondigd meer berichten versche-

nen dan in de dagen direct vóór de persconferentie. 

 

 

* Persconferenties waarin maatregelen werden verkondigd  

** NL-Alert verzonden 

Figuur C-1 

Aantal berichten op sociale media, websites en fora in de periode tussen 13 februari 2020 en 23 mei 2020, 

waarin zowel een corona-term als een overheidsterm voorkwam 

 

 

3.1.2 Sentiment 

Met behulp van een sentimentanalyse85 is gekeken naar de toonzetting van de berichten op 

Nederlandse sociale media, nieuwswebsites en fora (positief vs. negatief vs. neutraal). In de 

periode tussen 13 februari 2020 en 23 mei 2020 werden 96.908 berichten als positief gemarkeerd 

(10%) en 163.114 als negatief (16%). Het sentiment in de overige berichten (74%) werd als 

neutraal gekarakteriseerd. Over de gehele periode was het sentiment dus overwegend neutraal en 

waren er meer negatieve dan positieve berichten.  

Figuur C-2 geeft een grafische weergave van het sentiment van de berichten op de onder-

zochte sociale media, websites en fora. Uit de figuur blijkt dat er in de perioden met veel activi-

teit zowel veel positieve als veel negatieve berichten verschenen. Dit geldt ook voor de dagen 

direct na de persberichten waarop maatregelen werden aangekondigd (zie par. 3.3). 

  

                                                 
85 Bij een sentimentanalyse wordt een bericht als positief, negatief of neutraal gemarkeerd. Coosto maakt hiervoor 

gebruik van een algoritme. Coosto geeft geen indicatie van de wijze waarop dit algoritme de markering van een 

bericht bepaalt. Het is daarom van belang de markering van de berichten met enige voorzichtigheid te beschouwen. 
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* Persconferenties waarin maatregelen werden verkondigd 

** NL-Alert verzonden  

Figuur C-2 

Sentiment in de berichten op sociale media, nieuwswebsites en fora in de periode van 13 februari 2020 tot 

en met 23 mei 2020 in Nederland 

 

 

3.1.3 Trending topics 

Met behulp van een trending-topic-analyse is enig inzicht verkregen in de inhoud van de berich-

ten. De meeste berichten betroffen corona.86 Verder waren er veel berichten over de organisaties 

die een belangrijke rol spelen in de aanpak van de coronacrisis, namelijk het RIVM, het kabinet, 

de ministers en de overheid. Daarnaast bleek dat er veel posts waren waarin op de maatregelen 

werd ingegaan (Tabel C-2). 

 

Tabel C-2 

Top 10 van trending topics in de periode van 13 februari 2020 tot en met 23 mei 2020 

 

 Trending topic Aantal berichten Percentage van alle berichten 

1 Corona 972.199 99% 

2 Coronavirus 437.990 45% 

3 RIVM 342.547 35% 

4 Mensen 220.646 23% 

5 Nederland 172.599 18% 

6 Coronacrisis 170.805 18% 

7 Maatregelen 159.834 16% 

8 Kabinet 156.380 16% 

9 Minister 131.153 13% 

10 Overheid 119.392 12% 

                                                 
86 De aantallen zijn verkregen door “trending topic” toe te voegen aan de zoekopdracht: (corona* OR covid-19) 

AND (overheid* OR regering* OR kabinet* OR premier* OR rutte* OR minister* OR RIVM OR veiligheidsregio 

OR gemeente). 
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3.2 Bevindingen per communicatiemoment 

Op 12 maart, 19 maart, 31 maart, 21 april en 19 mei 2020 zijn er persconferenties op televisie 

gehouden waarin maatregelen werden aangekondigd. Daarnaast is er op 22 maart een NL-Alert 

verzonden met de tekst: “Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand! Bent u ziek 

of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen Corona. Keep 

your distance to others”. Per persconferentie is nagegaan op welke wijze er op sociale media, 

websites en fora op deze communicatiemomenten gereageerd is in een periode van drie dagen na 

het communicatiemoment. Om het communicatiemoment van het NL-Alert te analyseren, is de 

zoekterm NL-Alert gecombineerd met een corona-term. 

 

Tabel C-3 geeft een overzicht van het aantal gevonden berichten, het aantal en percentage posi-

tieve en negatieve berichten, en een voorbeeld van een bericht dat gerelateerd is aan het commu-

nicatiemoment. Uit de analyse blijkt dat het aantal berichten afnam in de tijd. Na de eerste pers-

conferentie waren er ruim 95.000 posts. Dit aantal daalde naar zo’n 33.000 bij de vijfde perscon-

ferentie. Vergeleken bij deze aantallen was het aantal van zo’n 3.000 posts naar aanleiding van 

het NL-Alert laag. 

Voor alle communicatiemomenten gold dat er meer negatieve dan positieve berichten ver-

schenen. Er was over het algemeen weinig verschil in de verhouding positieve versus negatieve 

berichten. De berichten naar aanleiding van de eerste persconferentie vormden hierop een uitzon-

dering. Het percentage negatieve berichten was hier wat hoger en het percentage positieve berich-

ten wat lager dan die naar aanleiding van de andere persconferenties. Procentueel gezien waren er 

naar aanleiding van het NL-Alert zowel meer positieve berichten als negatieve berichten dan naar 

aanleiding van de persconferenties.  

De kritische perspectieven die gedeeld werden over het verzonden NL-Alert, gingen veelal 

over het feit dat de zending van een NL-Alert nodig was om mensen te stimuleren om zich aan de 

maatregelen te houden. De focus van deze berichten lag dus op burgers, niet op de overheid. 

 

3.3 Bevindingen per overheidsinstantie die bij de coronaproblematiek betrokken is 

Per betrokken overheidsinstantie is nagegaan op welke wijze er in de berichten op sociale media, 

nieuwswebsites en fora over de overheid geschreven werd. Hierbij is onderscheid gemaakt naar 

de overheidsinstantie die bij de coronaproblematiek betrokken was: centrale overheid (kabinet en 
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regering), veiligheidsregio, gemeente en RIVM. Hiertoe werden specifieke zoektermen voor de 

centrale overheid (kabinet, regering), de veiligheidsregio, de gemeente en het RIVM met de 

corona-zoektermen gecombineerd.  

 

Tabel C-4 geeft een overzicht van het aantal gevonden berichten, het aantal en percentage posi-

tieve en negatieve berichten, en een voorbeeld van een bericht waarin een overheidsinstantie 

wordt genoemd. Uit de tabel blijkt dat er in de onderzoeksperiode zo’n 350.000 posts verschenen 

waarin de centrale overheid werd genoemd. Er was eenzelfde aantal posts waarin het RIVM ver-

meld werd. De gemeente werd verder zo’n 95.000 keer genoemd en de veiligheidsregio zo’n 

25.000 keer. 

Wat de toonzetting betreft, waren er over de centrale overheid en het RIVM meer negatieve 

dan positieve berichten. De verhouding was voor beide instanties gelijk: in 17% van de berichten 

was het sentiment negatief, in 9% positief. Wat betreft de gemeenten en de veiligheidsregio’s lag 

het percentage positieve posts rond 8%. Het percentage berichten met een negatief sentiment lag 

rond de 7%. Procentueel gezien waren er dus minder negatieve posts waarin de gemeente of de 

veiligheidsregio werden genoemd, dan posts waarin de centrale overheid en het RIVM werden 

vermeld.  

 

In Tabel C-5 wordt een overzicht gegeven van het aantal en de toonzetting in de berichten waarin 

specifieke ministers genoemd werden. Uit de resultaten bleek dat minister-president Rutte met 

zo’n 200.000 vermeldingen het vaakst genoemd werd. Er waren meer berichten met een negatief 

sentiment (20%) dan met een positief sentiment (11%). Wat betreft de overige ministers waren 

er, procentueel gezien, eveneens meer berichten met een negatief dan een positief sentiment. De 

berichten waarin minister Van Rijn genoemd werd, vormden hierop een uitzondering. 
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Tabel C-3 

Het aantal gevonden berichten, het percentage positieve en negatieve berichten, en een voorbeeld van een bericht dat gerelateerd was aan het 

communicatiemoment 

 

 

 

 

  

Communicatie-

moment 

Aantal 

berichten 

Aantal 

positief 

Aantal 

negatief 

Voorbeeld 

Persconferentie 

12-03 

 96.518 7.525 

(8%) 

16.242 

(17%) 

Negatief: “De coronacrisis brengt één openbaring: de samenleving moet de regie 

overnemen van dit falende kabinet en zijn collaborateurs in de oppositie. De medisch 

specialisten, de leraren, de ouders die hun kinderen thuis hielden. ZIJ REDDEN 

NEDERLAND. #coronavirusNederland #scholendicht”.   

Persconferentie 

19-03 

 68.559 6.927 

(10%) 

11.395 

(17%) 

Positief: “Ik zou graag een oproep doen aan alle amateur-virologen en de rest van Nederland 

om vertrouwen te hebben in de aanpak van de regering. Ze weten wat ze doen en beschikken 

over de beste experts. Hard schreeuwen langs de zijlijn maakt NL niet gezonder en 

#coronavrij. #samentegencorona” 

Persconferentie 

31-03 

 66.942 6.708 

(10%) 

10.386 

(16%) 

Neutraal: “Terwijl de Tweede Kamer door minister Bruins gebriefd werd over het 

#coronavirus zat dr Thierry Baudet nota bene in Italië op een conferentie van extreemrechts. 

Baudet kent zijn prioriteiten.” 

Persconferentie 

21-04 

 52.310 5.569 

(11%) 

8.105 

(15%) 

Positief: “Mooi: een @minpres die zegt dat hij worstel met de beslissingen en dat ‘eng’ 

vindt. Mijn premier. #coronavirus. #persconferentie” 

 

Persconferentie 

19-05 

 33.019 3.629 

(11%) 

5.156 

(16%) 

Negatief: “Je wordt doodziek als je de #coronamaatregelen @rivm @vvd opvolgt. 

Doodziek & verzwakt. Niet doen dus. En niets betalen. #coronavirusnederland” 

 

NL-Alert:  

22-3 

  3.037   341 

(12%) 

  634  

(21%) 

Positief: “Het NL-Alert is een goede zet. De overheid kan veel meer doen aan goede 

voorlichting. Zoals dit. En via meer kanalen. Ook goede visualisaties, animaties en korte 

video’s kunnen helpen. En de overheid kan dit niet alleen: het is een verantwoordelijkheid 

van de hele samenleving.” 
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Tabel C-4 

Het aantal gevonden berichten, het percentage positieve en negatieve berichten, en een voorbeeld van een bericht over de instantie die bij de 

coronaproblematiek betrokken was 

 

Betrokken 

organisatie 

Aantal 

berichten 

Aantal 

positief 

Aantal 

negatief 

Voorbeeld 

Overheid/kabinet/ 

regering 

362.940 31.571 

 (9%) 

60.004 

(17%) 

Negatief: “Dus als ik het goed begrijp: een zomerkamp met 50 personen mag maar een 

horecazaak met 50 personen mag niet? Wie gelooft/vertrouwt deze overheid nog? #fail 

#corona #coronavirus” 

Veiligheidsregio   23.130  1.698 

 (7%)  

1358 

(6%) 

Positief: “Alleen zeggen dat iets niet mag zal niet helpen. Wat zijn voorbeelden waar 

het wel goed ging? We moeten met elkaar wennen aan wat wel of niet kan. En gevolgen 

ervaren. En ons dan aanpassen #coronavirusnl. RT @NOS Veiligheidsregio’s: vandaag 

was het te druk, zomer met beperkingen dreigt” 

Gemeente   95.123   8.150 

 (9%) 

6.882 

(7%) 

Neutraal: “Gemeente Uden neemt aanvullende financiële maatregelen om de effecten 

van de coronacrisis te verzachten voor ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

Alle maatregelen zijn te vinden op onze website”. 

RIVM 345.970 29.964 

 (9%) 

59.478 

(17%) 

Negatief: “Percentage fout-negatieve uitslagen (sensitiviteit) van @Corona-PCR-test is 

afhankelijk van hele proces; afname, medium, vervoer, test in lab, uitslag. Tot op heden 

geen reactie van @RIVM over sensitiviteit. Groot individueel belang, maar ook voor 

#BCO én #Coronadashboard!!” 
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Tabel C-5 

Het aantal gevonden berichten, het percentage positieve en negatieve berichten, en een voorbeeld van een bericht over specifieke ministers die bij 

de coronaproblematiek betrokken waren. 

 

 

 

 

Minister Aantal 

berichten 

Aantal 

positief 

Aantal 

negatief 

Voorbeeld 

Premier 

Rutte 

206.962 22.626  

(11%) 

40.520 

(20%) 

Positief: “Ik ben trots op Nederland en heb veel vertrouwen in de aanpak van ons kabinet 

voor de aanpak van de #CoronaCrisis #persconferentie. Goed optreden van Rutte en De 

Jonge. En fantastisch dat de Nederlanders de maatregelen goed opvolgen” 

Minister 

Bruins 

14.779 1.639  

(11%) 

2.784 

(19%) 

Neutraal: “Martin van Rijn volgt tijdelijk Bruins op als minister” 

 

 

Minister de 

Jonge 

17.591 1.574  

(9%) 

2.884  

(16%) 

Positief: “Respect voor bestuurders die leiding geven aan het grip krijgen op deze crisis. De 

dagelijkse dilemma’s van ‘corona-minister’ Hugo de Jonge: ‘Ik kan niet toveren, maar 

alleen hard werken’ - EenVandaag” 

Minister 

Grapperhaus 

4.454 501  

(11%) 

652  

(15%) 

Negatief: “Minister Grapperhaus schrijft dat asielzoekers die Nederland binnenkomen niet 

meer worden opgevangen. Voor deze mensen is er helaas geen alternatief. Zij staan dan op 

straat. Ook in tijden van corona moeten asielzoekers terecht kunnen bij opvanglocaties” 

Minister van 

Rijn 

4.220 813  

(19%) 

495  

(12%) 

Negatief: “Hij heeft gelijk, snap nog steeds niet dat er twee zulke sukkels niet daadkrachtige 

en van goede kennis bezittende mannen in de frontlinie staan. Faler v. Rijn en Faler Hugo… 

Schandalig” 

Minister 

Koolmees 

3.996 242  

(6%) 

570  

(14%) 

Neutraal: “Het aantal door de coronacrisis getroffen bedrijven dat zich bij het loket van 

uitkeringsinstanties UWV meldt voor een loonkostenregeling kan al gauw oplopen tot 

100.000, wat neerkomt op 1,5 mln werknemers. Dat zegt minister Koolmees van Sociale 

Zaken” 



Inventarisatie doeltreffende risicocommunicatie 178 

 

Bijlage D: Gespreksleidraad diepte-interviews 

risicocommunicatieprofessionals 
 

 

Datum interview(s): …… 

Totale gespreksduur: circa 60 minuten  

Benodigdheden (door I&O Research verzorgd): voice recorder/online opname 

 

 

Welkom 

 Bedanken voor deelname 

 Informeren over doel onderzoek:  

 

I&O Research voert dit onderzoek uit voor het WODC. Het doel van dit onderzoek is om meer 

inzicht te krijgen in de huidige praktijk van risicocommunicatie en de samenwerking tussen 

betrokken overheden, publieke en private ketenpartners en risicoveroorzakers. Ook wordt met 

dit onderzoek nagegaan in hoeverre de risicocommunicatie toekomstbestendig is. Tijdens dit 

gesprek gaan we in op het proces en uitvoering van risicocommunicatie en de samenwerking 

tussen verschillende partijen betrokken bij risicocommunicatie. Een belangrijk aspect hierbij 

is de doeltreffendheid van de samenwerking. Afsluitend gaan we in op de toekomstbestendig-

heid van risicocommunicatie.  

 

 Vertrouwelijkheid: opname alleen voor intern gebruik I&O / klant, anonieme ver-

werking, op persoonsniveau (niet op regionaal niveau) in verslag en/of rapportage, 

tekenen voor toestemming) 

 Zouden we een opname van het interview mogen maken? Deze opname is alleen 

bedoeld ter ondersteuning van de uitwerking van het interview. Na afloop wordt de 

opname vernietigd. 

 Kennis maken met de respondent 

o Kunt u kort kunnen vertellen wat uw functie is en op wat voor manier u binnen 

uw functie verantwoordelijk bent voor risicocommunicatie? 

 Interviewer stelt zich voor 

 

In dit onderdeel wordt ingegaan op de rolopvatting en samenwerking op het gebied van 

risicocommunicatie. Een eerste uitgangspunt hierin is de planvorming die is opgesteld. 

Waarbij wordt nagegaan in hoeverre deze aansluit op de praktijk, hierna wordt ingegaan 

op hoe deze in de praktijk verloopt en de rolverdeling hierin.  

 

Planvorming risicocommunicatie  

 ‘We hebben een aantal beleidsstukken (korte toelichting van plannen die zijn gevon-

den/ opgevraagd) doorgenomen ter voorbereiding van dit gesprek. We zien benieuwd 

wat voor rol deze plannen spelen in de risicocommunicatie in de praktijk.  

1. Introductie 10 minuten  

2. Rolopvatting (20 minuten) 
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 Wat is de rol van de vooraf opgestelde planvorming in de risicocommunicatie in de 

praktijk?  

 In hoeverre wordt de planvorming in de praktijk gevolgd?  

 Wanneer de planvorming niet (altijd) aansluit op de praktijk, wat zijn de redenen 

daarvoor?  

 

Risicocommunicatie in de praktijk  

 We hebben het net gehad over de planvorming en in hoeverre deze aansluit op de 

praktijk. We gaan het nu hebben over hoe de risicocommunicatie in de praktijk ver-

loopt. Welke partijen zijn betrokken bij risicocommunicatie (gericht op burgers)? 

 Hoe ziet de taakverdeling eruit?   

 Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende partijen?  

o Hoe zijn de rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden van verschillende par-

tijen op het vlak van risicocommunicatie verdeeld? 

o In hoeverre is er overlap tussen de rollen? Of zijn er juist aspecten in de risico-

communicatie die niet bij een rol horen (omissies)?  

 

Het doel van dit deel is nagaan of de risicocommunicatie aansluit op de belangrijkste 

risico’s (uit het RRP) en op de doelgroepen op wie de risicocommunicatie gericht is.  

 

We gaan het nu hebben over de focus binnen de risicocommunicatie, op welke risico’s deze 

gericht is en op welke doelgroepen.  

Belangrijkste risico’s en risicocommunicatie  

 Op welke risico’s wordt in de risicocommunicatie de focus gelegd? 

o In hoeverre wordt op specifieke risico’s nadruk gelegd in risicocommunicatie?  

 In hoeverre is de keuze voor deze risico’s gebaseerd op de risico’s uit het Regionaal 

Risicoprofiel (voor de interviewer: belangrijkste risico’s van tevoren opzoeken)?  

o Waarom is de keuze wel/niet gebaseerd op risico’s uit RRP?  

 

Aansluiting risicocommunicatie op doelgroepen  

 In hoeverre wordt in risicocommunicatie rekening gehouden met specifieke doelgroepen? 

o Op welke doelgroepen richt risicocommunicatie zich?  

 In hoeverre is deze risicocommunicatie doeltreffend bij deze doelgroepen? (wanneer de 

respondent hier zicht op heeft)  

o In hoeverre wordt de risicocommunicatie door de juiste doelgroepen ontvangen?  

o In hoeverre worden met deze risicocommunicatie de beoogde doelen bereikt 

(risicobewustzijn, gedragsverandering e.d.)?  

 

Het doel van dit deel is om bij de respondent na te gaan in hoeverre de huidige 

risicocommunicatie toekomstbestendig is, voor welke uitdagingen risicocommunicatie in de 

toekomst komt te staan en wat mogelijke verbeterpunten zijn in risicocommunicatie.  

 

3. Aansluiting risicocommunicatie op belangrijkste risico’s en doelgroepen/burgers  

(15 minuten) 

4. Toekomstbestendigheid risicocommunicatie (15 minuten) 
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Als laatste maken we een doorkijk naar de toekomst, om na te gaan in hoeverre de huidige 

risicocommunicatie toekomstbestendig is. 

 Welke uitdagingen in de toekomst ziet u voor risicocommunicatie?  

 In hoeverre kan de huidige manier van communiceren deze uitdagingen aan?  

 Waar moet volgens u risicocommunicatie aan voldoen om toekomstbestendig te zijn?  

(voor de interviewer: nagaan of aspecten uit plan van aanpak naar voren komen, hier 

anders naar vragen) 

 Interviewer checkt op:  

 Tijdigheid en eenduidigheid 

 Flexibiliteit 

 Centraal stellen netwerk 

 Van buiten naar binnen werken 

 Welke verbetermogelijkheden zijn nodig om risicocommunicatie toekomstbestendig te 

maken?  

 

Het doel van dit deel is om het gesprek af te sluiten en een laatste advies op te halen.  

 

 Laatste advies  

 Als u een laatste advies mag geven als het gaat over risicocommunicatie, wat zou dat zijn?  

 

 

Begrippen 

 Is tijdig en eenduidig: getroffenen van een ramp of crisis ontvangen zo snel mogelijk 

feitelijke informatie, concrete en eenduidige instructies en/of handelingsperspectieven, 

zodat zij zelfredzaam kunnen handelen en eventueel anderen kunnen informeren en/of 

helpen. Daarnaast is de informatie eenduidig, ook als een groot aantal communicatie-

partners betrokken is. 

 Stelt het netwerk centraal: alle betrokken communicatiepartners beschikken over kennis 

en ervaring waar ook anderen wat aan hebben, ze leggen en onderhouden contacten 

binnen dat netwerk, kennen elkaar, weten elkaar te vinden en delen informatie. 

 Is flexibel: betrokkenen beschikken over aanpassingsvermogen, creativiteit en inlevings-

vermogen, waarmee ze bereid zijn om houding, processen en werkwijzen aan te passen 

aan veranderende omstandigheden in de omgeving. 

 Werkt van buiten naar binnen: de behoefte van de buitenwereld is leidend voor de inzet 

van risico- en crisiscommunicatie. Daarbij horen omgevingsbewustzijn en kennisnemen 

van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Ook is het van belang om doelgroe-

pen en hun behoeften, gevoelens en gedrag te monitoren en te gebruiken bij het vorm-

geven van de communicatie. 

 

Mogelijk vragen naar nog meer collega’s om te interviewen  

 
 

5. Wrap up en afsluiting  


