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Geachte heer Aalbersberg, 

Momenteel ligt besluitvorming voor rondom continuering van het huidige 
maatregelenpakket met als mogelijke verzwaring het verlengen van de 
kerstvakantie in het onderwijs, het inzetten van coronatoegangsbewijzen in niet-
essentiële detailhandel en het aanpassen van sluitingstijden. Het SCP heeft op 
deze terreinen eerder reflecties met u gedeeld die we hieronder opnieuw ter 
overweging inbrengen met afsluitend een advies. Het SCP baseert zich hierbij op 
onderzoeksgegevens uit de achterliggende coronaperiode.1 Het wegen van 
epidemiologische effecten ten opzichte van maatschappelijke effecten is een 
politieke weging.  

Verlengen van de kerstvakantie in het onderwijs 

 Veel maatregelen grepen in op de kern van het sociale leven van
jongeren, terwijl contacten met leeftijdsgenoten juist voor hen belangrijk
zijn vanwege de ontwikkeling van hun identiteit. De afname in het
psychisch welbevinden en toename van enige tot sterke
eenzaamheidsgevoelens was bij jongeren en jongvolwassenen het grootst.
We verwachten dat nieuwe forse beperkingen een versterkt negatief effect
kunnen hebben, omdat de effecten van eerdere maatregelen nog niet
geheel zijn hersteld.

 Scholen hebben een belangrijke sociaal maatschappelijke functie. Dit
geldt vooral voor de kinderen in zorgwekkende gezinssituaties. Juist de
laatste week voor de kerstvakantie staat in de meeste scholen in het
teken van sociale activiteiten en gezelligheid.

1 Belangrijkste bronnen:  
SCP Dossier maatschappelijke effecten corona  ;  
Adviesbrieven SCP Maatschappelijke effecten corona ;  
Advies VNG-commissie: Sociaal sterker de crisis uit; 
Eindverslag werkgroep sociale impact coronacrisis;   
Advies RVS Samen leven is meer dan overleven;   
Essay RVS Coronamoe(d) 
Hoe om te gaan met een opleving van het virus | RIVM 

https://www.scp.nl/onderwerpen/corona/dossier-maatschappelijke-effecten-corona
https://www.scp.nl/onderwerpen/corona/documenten/publicaties/2021/04/09/adviesbrieven-maatschappelijke-effecten-corona
https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/sociaal-sterker-de-crisis-uit.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/eindverslag-werkgroep-sociale-impact-coronacrisis.pdf
https://www.raadrvs.nl/binaries/raadrvs/documenten/publicaties/2020/05/03/goed-samen-leven-in-tijden-van-corona/%28Samen%29leven+is+meer+dan+overleven+-+breder+kijken+en+kiezen+in+tijden+van+corona+DEF.pdf
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/12/10/coronamoed
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-10/Memo%20%27Omgaan%20met%20een%20opleving%20van%20het%20virus%27%20-%20RIVM%20Corona%20Gedragsunit.pdf
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 Tegelijkertijd zijn er ook grote zorgen onder docenten, ouders en
sommige leerlingen zelf vanwege het hoge aantal besmettingen onder
kinderen, en de veilige leer- en werkomgeving.

 Het verlengen van de kerstvakantie zal op deze korte termijn voor een
deel van de werkende ouders lastig op te vangen zijn. Niet iedereen heeft
de mogelijkheid om een week extra vakantie van het werk op te nemen.

Voortzetten huidig maatregelpakket en uitbreiding inzet 
Coronatoegangsbewijzen  

 Er zijn veel zorgen over de gevolgen van de crisis voor jongeren en
jongvolwassenen. De gezondheidsrisico’s van het virus zijn voor hen tot
nu toe lager gebleken dan voor oudere leeftijdsgroepen, maar de
gevolgen van de genomen maatregelen blijken aanzienlijk. Het is
belangrijk dat jongeren, onderwijzend personeel en ouders steun krijgen
bij hun zorgen of mentale klachten. Hier wordt tot nu toe onvoldoende op
geanticipeerd. Er verschijnt tevens steeds meer onderzoek dat wijst op
problemen rond toegenomen isolement, drugs- en alcoholgebruik en
gebrek aan perspectief onder jongeren en jongvolwassenen.

 Het RIVM deed onderzoek naar de voorkeuren van mensen over mogelijke
opschaling van maatregelen dit najaar. Volgens het RIVM volgen drie
belangrijke principes uit de redeneringen van mensen: kies effectieve
maatregelen, kies maatregelen die tot weinig negatieve (lange termijn)
effecten leiden en kies generieke maatregelen in plaats van maatregelen
die een specifieke groep of gebied raken.

 De gevolgen van de maatregelen kunnen wel groter zijn voor specifieke
groepen. Daarom adviseert het SCP om gericht flankerend beleid te
voeren en om daarbij lokale partners (gemeenten, instellingen, bedrijven,
sociaal domein) te steunen om op een verantwoorde manier werk,
voorzieningen of hulp zoveel mogelijk overeind te houden. Voor
aanbevelingen en goede praktijken op dit gebied verwijzen we naar de
advisering door de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en de
rapportages van onder meer de Commissie Halsema (2020) en de VNG-
Commissie Depla (2021).

 Het SCP wijst er tevens op dat bij eerdere forse ingrepen een
gezamenlijke dreiging werd ervaren in het rondwaren van het
coronavirus. Die dreiging wordt momenteel door een deel van de
bevolking in mindere mate ervaren (o.a. vanwege de vaccinatiegraad). Dit
zet de naleving van maatregelen onder druk, maar kan ook de wrijving in
de samenleving doen toenemen. In combinatie met in eerdere adviezen
gesignaleerde stigmatisering van groepen kunnen de sociale spanningen
toenemen. We adviseren u hiermee terdege rekening te houden, zodat
tegenstellingen niet onbedoeld worden aangewakkerd, en om in naleving
en communicatie een duidelijke en voorspelbare overheid te zijn.

 Het is belangrijk dat maatregelen gedragen worden door de samenleving
en dat er gedeeld eigenaarschap wordt ervaren (het collectieve actie
vraagstuk dat het SCP meermaals aan de orde stelde). Als dit niet gebeurt
is het risico groot dat mensen de regels, vooral als zij minder dreiging
voor hun gezondheid ervaren, nog minder vanuit zichzelf zullen naleven.
Het is tevens belangrijk dat maatregelen vooraf en samen met sectoren
worden besproken, en worden getoetst op uitvoerbaarheid.
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 We geven u tot slot mee dat bij veel onderwerpen, zoals bijvoorbeeld
opvattingen over vaccinatieplicht of de mate waarin de overheid al dan
niet strenger moet ingrijpen, de Nederlandse bevolking niet in twee
kampen (voor of tegen) in te delen is. Er is een grote variëteit aan
meningen, maar het is de meest scherpe tegenstelling die snel naar voren
komt in het publieke debat. Veelal is er ook grote groep die in het midden
zit. We verzoeken u daar in uw uitingen over polarisatie in de samenleving
rekening mee te houden. Polarisatie veronderstelt twee tegenover elkaar
staande groepen. De werkelijkheid zit ingewikkelder in elkaar dan dat.
Woordkeuze doet ertoe.

Advies 

Ons belangrijkste advies is om helder en transparant te communiceren over de 
besluitvorming, meer voorspelbaar te zijn in gehanteerde oplossingsrichtingen die 
ten grondslag liggen aan de te nemen besluiten als het virus opleeft, en de 
aanpak van de maatschappelijke effecten van corona onderdeel te maken van 
langetermijnbeleid dat zich richt op reeds bestaande maatschappelijke 
vraagstukken die door corona nog zichtbaarder zijn geworden.  

Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat mensen het steeds lastiger 
vinden om te begrijpen waarom sommige gedragsregels in de ene situatie wel 
gelden en in de andere situatie niet. Het blijft tevens belangrijk het doel en de 
effectiviteit van bestaande of nieuwe maatregelen helder te onderbouwen. Daarbij 
dienen alle afwegingen bij de keuzes inzichtelijk te zijn, ook inzichten over gedrag 
en samenleving, zeker als effectiviteit van maatregelen onzeker is. Deze 
informatie moet voor iedereen te begrijpen en toegankelijk zijn. Als dit niet het 
geval is kan dit het draagvlak voor beleid ondermijnen en kan toenemend 
onbegrip maatschappelijke tegenstellingen verscherpen.  

De maatschappelijke effecten van het afstandsonderwijs zijn dusdanig groot dat 
wij adviseren het open houden van scholen zoveel mogelijk te prioriteren. Over 
een eventuele vervroeging of verlenging van de kerstvakantie op scholen 
adviseren wij u met klem de uitvoerbaarheid en gevolgen ervan te toetsen bij de 
onderwijssector.  

We wijzen tevens op de risico’s van stigmatisering van groepen die in 
crisissituaties ontstaat. Stigmatisering kan tegenstellingen tussen 
bevolkingsgroepen verder verscherpen en leiden tot grotere spanningen en 
sociale wrijving in de samenleving. We adviseren u dringend om ook de 
opvattingen van de grote middengroep in ons land serieus te nemen en 
nadrukkelijk mee te nemen in de communicatie en informatievoorziening.  
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We zijn uiteraard bereid tot een nadere toelichting op onze reflecties. 

Met vriendelijke groet, 

Prof. dr. Kim Putters 
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau 


