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AANPAK VAN DE CORONAPANDEMIE 
Sociaal veranderkundige aspecten in de aanpak van de coronapandemie  
Periode februari tot september 2020. Dr. Gerard Donkers 
 
Op  6 april 2020 gaf ik een college aan studenten van de masteropleiding Social Work van de 
NHL Stendenhogeschool en de Hanzehogeschool over de sociale veranderkundige 
benadering van Social Work. Voor het eerst gaf ik dit college online. Welkom in de virtuele 
wereld van het internet waardoor we in ieder geval elkaar niet kunnen besmetten met het 
coronavirus. We hoeven ook niet te reizen, hebben geen fileprobleem en we verminderen 
hierdoor tijdelijk met z’n allen drastisch de CO₂- en stikstofuitstoot in de wereld. Anderzijds 
weten we als sociale professionals ook, dat fysiek contact de smeerolie is van samenwerking. 
Elkaar een hand of kus geven, even bij de arm pakken, elkaar ruiken en proeven, direct 
reageren op de informatie die we meestal onbewust doorgeven vanuit onze binnenwereld, 
elkaar diep in de ogen kijken om te peilen of de informatie goed is overgekomen, met onze 
gevoelssprieten elkaar subtiel verleiden en proberen om onnodige misverstanden en 
irritaties in de interacties te voorkómen of te herstellen. Communicatie tussen mensen is 
heel wat meer dan op virtuele afstand elkaars hoofden van de buitenkant zien en vanuit een 
afstand de woorden horen die uit onze monden klinken. Het valt niet mee om je via de 
computer te laten motiveren voor je studie. En alleen een videoverbinding bedreigt de 
rechtspraak vanwege de geringe openbaarheid van de zitting en de beperkte mogelijkheid 
tot open communicatie. Veel gemeenteraden vergaderen digitaal. Maar afgezien van de 
vaak gebrekkige techniek, blijft het behelpen. Denk aan het lijfelijk aanwezig quorum. De 
gebrekkige wijze van debatteren. Hamerstukken zijn behapbaar, maar het democratisch 
duwen en trekken zit er bij een videoconferentie niet in. Veel mensen ervaren momenteel 
dus de mogelijkheden en beperkingen van het online verkeer in hun werk, in het onderwijs 
en in hun relaties, maar gaan ervan uit dat online contact altijd nog beter is dan geen 
contact.  Massaal doen we beroep op digitale communicatietechniek en merken we wat de 
mogelijkheden maar ook de beperkingen van digitaal contact zijn. 
 
En aldus zitten we met elkaar en met de hele wereld in een heftige en langdurige 
crisissituatie. Hoewel we zelf als mens vol zitten met virussen, heeft één virus zich van ons 
meester gemaakt: het coronavirus. Laten we van de nood een deugd maken en de wijze 
waarop we het virus aanpakken beschouwen als een exemplarisch voorbeeld van een 
actueel verandertraject in ontwikkeling, waar we als sociaal veranderkundigen van kunnen 
leren.  
 
Als we kijken naar de wijze waarop overheid en samenleving omgaan met het coronavirus, 
dan kunnen we onze aandacht op velerlei manieren richten op talrijke onderwerpen, zoals: 
de ontwikkeling van onze kennis over het coronavirus en de verklaringen voor deze 
pandemie; de instroom van soorten van patiënten in ziekenhuizen; de capaciteit van de 
gezondheidszorg en de verdeling van de schaarse zorg; de gekozen maatregelen en de 
effectiviteit ervan; de keuze voor al dan niet grootschalig testen; mogelijkheden en gevaren 
van de corona-app; ontwikkelingen in de verschillende reacties op de uitbraak en de 
verspreiding van het virus; het functioneren van het landelijke en de regionale crisiscentra; 
de rol en onafhankelijk positie van de media in de collectieve beeldvorming bij het grote 
publiek over de aanpak van het coronavirus. Denk hierbij ook aan verspreiding van 
nepnieuws en de verbreiding van complottheorieën; overeenkomsten en verschillen in 
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omgaan met risico’s van besmetting; de manier waarop individuen, gezinnen, scholen, 
bedrijven en andere organisaties omgaan met de door de overheid opgelegde maatregelen; 
vergelijkingen in de aanpak van het coronavirus met de aanpak van vroegere ‘rampen’ en 
virusuitbraken; de verschillen in aanpak door verschillende landen; gevolgen van de 
getroffen maatregelen voor economie en samenleving of de zoektocht naar een medicijn. 
 
In dit artikel beperk ik mij tot een sociaal veranderkundig perspectief op de coronacrisis. 
Sociale veranderkunde is een reflectief geheel van theorieën die ons kunnen helpen bij het 
zoeken naar antwoorden op handelingsgerichte vragen in het sociale domein. Ik wil ingaan 
op een viertal basale aspecten van een sociaalveranderkundige logica:  

➢ een sociaal interventiegerichte manier van denken; 
➢ een transdisciplinaire analyse van de probleemsituatie; 
➢ een normatieve benadering;  
➢ aandacht voor competentieontwikkeling. 
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1. Logica van sociale interventie 
 

Geef mij de rust om de dingen die ik niet kan veranderen te accepteren,  
de moed om dingen die ik wel kan veranderen te veranderen  
en de wijsheid om het ene te kunnen onderscheiden van het andere.  
Naar een uitspraak van Niebuhr 

 
De sociale veranderkunde is een kennisgebied met een geheel eigen logica van denken. Met 
die manier van denken kunnen bepaalde aspecten van de werkelijkheid worden ontsloten 
die met andere inhoudelijke logica’s – bijvoorbeeld de logica van psychologie, sociologie, 
economie of ecologie – niet of niet voldoende worden gedekt. In het verhelderen van die 
kenmerkende logica ligt de maatschappelijke legitimatie van een wetenschappelijk 
kennisgebied. 
 
Welnu, sociaalveranderkundigen richten hun aandacht op het sociaal handelen van cliënten 
en ook van zichzelf als professionals en vatten dat handelen op als een proces van 
veranderen. Ze focussen de aandacht op het ingrijpen (een  werk-woord) in het sociaal 
functioneren van mens en samenleving teneinde daarin iets te verbeteren. Ze houden zich 
niet zozeer bezig met sociale veranderingen (social change) dan wel met sociaal veranderen 
(social changing). Wat moeten we doen en hoe pakken we dat aan teneinde die en die 
waarden of intenties te realiseren, luidt de kernvraag van sociale veranderkunde. Het is ook 
de hamvraag van de coronacrisis waarin we zitten: wat moeten we doen en hoe kunnen we 
dat aanpakken als we het ziek worden als gevolg van het coronavirus willen voorkomen of 
helpen genezen? Voorkomen en genezen van het coronavirus is een dominante collectieve 
waarde waarin we naar ons handelen in deze crisissituatie verwijzen.  
 
De sociale veranderkunde heeft een bepaalde manier van waarnemen, redeneren en 
communiceren. Zij is niet zozeer geïnteresseerd in feitelijke kwesties waar mensen vaak met 
elkaar over spreken, zoals: hoe de woning is ingericht, waar die mooie stenen vandaan 
komen, waar we op vakantie zijn geweest, wat er te zien was in het museum, hoe duur die 
nieuwe broek kost, waar we die gekocht hebben…….. et cetera, et cetera. Men is meer 
geïnteresseerd in vragen die onder of achter dit soort van feiten schuilgaan, zoals: hoe gaan 
mensen om met geld, hoe en waarom hebben ze een nieuwe broek gekocht, wat bewoog 
hen in het museum, hoe hebben ze met elkaar vakantie gevierd, hoe zijn ze te werk gegaan 
bij het inrichten van de woning, hoe proberen ze iets van hun leven te maken, hoe gaan de 
verschillende actoren om met de coronadreiging. De interesse ligt meer in de keuzes die 
politici, professionals en burgers maken op grond van welke waarden, hoe ze de situatie 
uitleggen en ervaren en daarover al dan niet met elkaar spreken, hoe ze met elkaar, met de 
natuur en met zichzelf omgaan, wat ze daarin leren en hoe ze hun identiteit ontwikkelen en 
bezig zijn de samenleving te beïnvloeden in een door hen gewenste richting. Het is een 
handelingsgerichte interesse in mens en samenleving. De reflectie richt zich op de eigen 
regievoering van cliënten en professionals in afstemming op de kansrijke en beperkende 
context van het systeem waarbinnen ze opereren.  
 
Kern van een interventielogica is niet zozeer het beschrijven en verkláren van de 
probleemsituatie waarin we zitten. In dat denken in termen van cijfers en oorzaken zijn 
wetenschappers traditioneel wel sterk. De nieuwe cijfers over coronabesmetting verschijnen 
iedere dag op het journaal. Kern van interventiedenken is echter het veranderen, c.q. 
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verbeteren van situaties, hoe pakken we dat aan? Dat verbeteren hoeft niet alleen te gaan in 
de richting van een wijziging in de aanpak, maar kan ook gericht zijn op het vasthouden aan 
een ingeslagen weg, c.q. het behoud van de status quo. Veranderen met het oog op het niet-
veranderen van de situatie.  
 

1.1.Wie zijn de veranderaars? 
 
Allemaal mooi en wel. Maar wie zijn dan die veranderaars en wat heeft dat met ‘sociaal’ te 
maken? Wie zijn in staat om  het coronavirus te voorkomen en mensen ervan te genezen? 
Dat zijn in de eerste plaats de virologen en de medici en vervolgens de politieke 
machthebbers die de gewenste gedragsregels aan de bevolking kunnen opleggen. Maar is 
dat ook een taak voor sociale professionals? 
 
Als we ons de vraag stellen naar de mogelijke inbreng van ‘sociaal’ veranderkundigen, dan 
vragen we om verduidelijking van wat we eigenlijk bedoelen met de term sociaal in het 
begrip sociale veranderkunde? Vaak wordt het sociale domein in enge zin omschreven als de 
geïnstitutionaliseerde sociale sector van zorg en welzijn. Alsof er geen sprake zou zijn van 
een sociaal domein in gezinnen, bedrijven, scholen en in de publieke openbaarheid. We 
kunnen het sociale domein ook breder verstaan, en wel als het terrein van de onderlinge 
verhoudingen tussen mensen binnen maatschappelijke verbanden en systemen en hoe 
mensen die verhoudingen ervaren. Het samenleven en samenwerken met elkaar zit ingebed 
in al het dagelijks handelen als individuen en als collectieven: in ons economisch handelen, 
het werken in de horeca, het leren op school, het autorijden, het twitteren, het opereren 
van patiënten en het nemen van politieke beslissingen inzake het opleggen van maatregelen 
betreffende het coronavirus.  De door de overheid opgelegde maatregelen om verspreiding 
van het virus te voorkomen en mensen te genezen van de ziekte, vragen om de actieve inzet 
van alle inwoners en organisaties. Het zijn niet alleen de experts en de politici die het 
coronavirus bestrijden.  In de systemen zijn we allemaal mede-veranderaars. In dit licht 
gezien komt de spannende vraag naar boven: hoe ondersteunen en faciliteren experts en 
politici het eigen verandervermogen van individuen, groepen en organisaties? In hoeverre 
handelen leidinggevenden vanuit de eigen kracht en de eigen leefwereld van mensen en 
kunnen we in die zin spreken van een sociale aanpak van het coronavirus? 
 

1.2. Beginaanpak van de Nederlandse overheid 
 
Interventiegericht denken veronderstelt dat actoren zich meteen bij de eerste ziektegevallen 
al de vraag naar mogelijk ingrijpen stellen. Het coronavirus veroorzaakte in China de eerste 
ziektegevallen al in november 2019. Li Wenliang, arts in een ziekenhuis in Wuhan, sloeg 
alarm, maar werd door de Chinese autoriteiten niet serieus genomen. Pas eind januari 
maakten de Chinese autoriteiten melding van sterfgevallen. Toen Wuhan werd afgesloten, 
hadden reizigers het virus al meegenomen naar het buitenland. Meteen ingrijpen had veel 
ellende kunnen voorkomen. En het eerste ziektegeval in Nederland werd gemeld op 27 
februari 2020. Als de overheid toen direct maatregelen had genomen, hadden ook hier veel 
ziektegevallen voorkomen kunnen worden. Dit laat al meteen zien hoe belangrijk de 
interventiegerichte vraag is. 
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Op 16 maart 2020 nam premier Mark Rutte met een toespraak tot het Nederlandse volk de 
leiding van de aanpak in handen. Hij liet het niet over aan ongecontroleerde bewegingen in 
de sociale media. Hij wees er onder meer op dat het merendeel van de bevolking besmet 
zou raken door het virus en dat er geleidelijk aan pas immuniteit zou ontstaan. Tegelijkertijd 
verwoordde hij dat het de bedoeling van de regering was om die besmetting zoveel mogelijk 
te controleren en geleidelijk aan te laten gebeuren, zodat de ziekenhuizen niet overbelast 
worden en de mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk worden beschermd. Hij 
vroeg om vertrouwen in de experts die volgens hem aan de basis stonden van zijn politiek 
beleid. Naast maatregelen als geen handen schudden, afstand houden in het contact, en 
later sluiting van restaurants en cafés, afgelasten van publieke bijeenkomsten en 
samenscholingen, vroeg hij om medewerking van alle Nederlanders bij het bestrijden van de 
crisis. Hij vroeg om hun actieve inzet en verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. Blijf 
zoveel mogelijk thuis, blijf thuis bij klachten en vermijdt drukte. Naast het opleggen van 
maatregelen, riep hij op tot dialoog en zei:  
 
Dit is een tijd waar we elkaar moeten vinden om het gezamenlijk belang te realiseren. 
 
Hiermee liet hij blijken het vertrouwen van burgers in de overheid en wetenschap essentieel 
te achten voor het goed doorkomen van de crisis. Dit vertrouwen wordt in zo’n crisistijd 
uitgetest. Het is interessant om in een tijd van toenemende individualisering en uit de mond 
van een liberale premier te horen: 
 
Zorg zowel goed voor jezelf en je eigen gezondheid, maar draag ook zorg voor de gezondheid 
van de ander. 
 
Hij verwoordde daarmee een sociale norm in de verhoudingen tussen mensen, de norm van 
onderlinge betrokkenheid en zoeken naar de balans tussen zelfzorg en zorg voor de ander. 
Dit zijn uitspraken zoals sociale professionals zouden doen. Zij hopen dan ook dat we deze 
sociale aanpak ook na de crisis zullen blijven volhouden en die ook gaan toepassen op onze 
economie en op de hele samenleving. 
 
We kunnen ons afvragen in hoeverre deze open beginstrategie van Rutte in de loop van de 
tijd hetzelfde is gebleven of veranderd. Opvallend punt vind ik dat, toen de ic’s en de 
ziekenhuizen niet meer bedreigend vol lagen en de verspreiding van het virus onder controle 
was, de mensen door de overheid werden opgescheept met steeds gedetailleerdere 
gedragsvoorschriften. Waar was de aandacht voor de geleidelijke opbouw van immuniteit 
gebleven, zolang er geen afdoend medicijn was? Waarom rechtvaardigde de gebleken 
controle in de ziekenhuizen niet de afbouw van rigoureuze gedragsvoorschriften, maar 
werden deze eerder aangescherpt en met toenemende dwang gehandhaafd? In de volgende 
paragraaf zal ik hier verder op ingaan. 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

2. Transdisciplinair perspectief in aanpak van coronapandemie 
 

De antwoorden die we krijgen, hangen af van de vragen die we stellen  

en de vragen die we stellen, hangen af van de antwoorden die we hebben. 
 
Vanuit een bijna vanzelfsprekende behoefte om het coronavirus te bestrijden en te 
beheersen, stellen we ons de vraag hoe we het ziek worden als gevolg van het virus kunnen 
voorkomen en als we ziek worden ervan kunnen genezen. Deze vraag kan worden uitgelegd 
als kenmerkend voor een culturele context waarin we probleemsituaties niet meer gelaten 
ondergaan, maar er beheersingsgericht op reageren. De vraag die we stellen hangt samen 
met de antwoorden die we hebben. We menen dat we tot op zekere hoogte de 
mogelijkheden hebben of die kunnen creëren tot beheersing van de uitbraak, verspreiding 
en genezing van het virus. De vraag is of deze veronderstelling klopt.  
 

2.1. Een systemisch handelingsperspectief 
 
De inschatting van mogelijkheden tot beheersing van de situatie hangt direct samen met 
onze analyse van de factoren die het virus en de verspreiding ervan veroorzaken.  
Volgens deskundigen is het coronavirus waarschijnlijk afkomstig van vleermuizen, hoewel er 
mogelijk nog een andere diersoort tussen heeft kunnen zitten. Ook andere virussen uit het 
verleden, zoals ebola, zika, sars, mers en hiv waren afkomstig van dieren. Alle dieren dragen 
virussen bij zich. Het overspringen van virussen van dier op mens (en soms ook omgekeerd) 
illustreert dat de mens onafscheidelijk deel uitmaakt van de dierenwereld. Het illustreert 
ook dat de contacten tussen mens en dier intensief zijn. Van landbouwdieren zoals koeien, 
geiten en kippen op onze boerderijen hebben we ook al diverse virusuitbraken gehad. Door 
onder meer de wereldwijde ontbossing brengen we verschuivingen aan in de vegetatie en 
dit heeft weer gevolgen voor intensivering van contacten tussen mens en dier, waardoor 
virussen makkelijker kunnen overspringen. Mensen dringen steeds verder door in 
leefgebieden van exotische en niet exotische dieren. 
 
In zijn trilogy of life wijst de natuurkundige Fritjof Capra op de dynamische samenhang in het 
aardsysteem tussen natuur, mens (met zijn zelfregulerend vermogen) en maatschappij (met 
zijn politiek-economische en sociale instituties). Het coronavirus en de aanpak ervan laten 
deze samenhang duidelijk zien. Het aardse leven ziet Capra als een zeer complex 
zelforganiserend systeem waar ook de mens zelf met zijn bewustzijn en zijn interventies 
onderdeel van is. De natuur is geen los van de mens opererend systeem. We moeten op 
zoek gaan naar de onderlinge afstemming in het aardse bestaan tussen natuur en cultuur, 
tussen natuurlijke en sociale systemen. De uitbraak van het coronavirus laat deze 
systemische verstrengeling duidelijk zien. Ons handelen is nauw verstrengeld  met de 
systemische context waarin we verkeren. Al het handelen van mensen is ‘embedded’, 
ingebed in natuurlijke en maatschappelijke systemen. Dat systemisch denken is essentieel 
en onmisbaar voor sociale veranderkunde, want als je een bepaalde concrete praktijksituatie 
daadwerkelijk wilt verbeteren, dan zul je rekening moeten houden met die complexe 
samenhangen tussen biologische, psychologische, economische, ethische en methodische 
aspecten. Dat vraagt om een interdisciplinaire manier van denken. Mensen zijn in hun 
handelen op allerlei manieren afhankelijk van en moeten zich afstemmen op de natuurlijke, 
maatschappelijke en persoonlijke context, willen ze doelmatig handelen. 
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2.2. Aanzet tot een interdisciplinaire analyse van het coronavirus  
 
In het verleden zijn er diverse pandemieën geweest. Nu is het weer zover. Virussen zullen 
blijven muteren en zich verspreiden. Soms is het dan echt raak. Dan verspreidt het zich snel 
en breed. Een en ander hangt samen met de natuurlijke omstandigheden. Een influenzavirus 
dat griep veroorzaakt verspreidt zich over het algemeen gemakkelijk bij nat en wat koud 
weer. Het virus verspreidt zich via hele kleine vochtdeeltjes van mens tot mens als we niezen 
of hoesten. Willen we deze verspreiding tegengaan, dan zullen we niet alleen zorg moeten 
dragen voor onszelf, maar ook voor de lichamelijke gezondheid van anderen. Onze 
natuurlijke lichamen zijn immers met elkaar verweven via onze ademhaling en door middel 
van alles wat we aanraken. Via al die vele zichtbare en onzichtbare draadjes kun je besmet 
raken en de ander besmetten. Zo kwetsbaar en verbonden zijn we met elkaar.  
 
Als het gaat om het ontstaan en de verspreiding van het virus, blijkt ons gedrag van grote 
invloed te zijn. Kijken we naar de oorzaken van sterftes waar coronavirusbesmetting aan de 
orde is, dan valt op dat met name mensen die al bepaalde ziektes onder de leden hebben en 
op leeftijd zijn, extra kwetsbaar zijn. Veel van die ziektes blijken op hun beurt samen te 
hangen met milieuvervuiling en opwarming van de aarde. Denk aan toename van 
huidkanker, meer infectieziekten door besmet voedsel en water, meer 
luchtwegaandoeningen in gebieden waar de lucht vervuild is en aan de ontwikkeling van 
meer ziekteverwekkende organismen als gevolg van de opwarming van de aarde. Door de 
verzwakte gezondheid worden mensen meer vatbaar voor nieuwe virussen. En naast 
milieuvervuiling en klimaatverandering waarschuwen experts ervoor dat ook de aantasting 
van ecosystemen de kans verhoogt op nieuwe en krachtigere virusuitbraken. Zo heeft de 
herstructurering van de biodiversiteit volgens Eriksson, maritiem ecoloog aan de RUG, effect 
op de volksgezondheid. Hij schrijft: 
  
Zeegrassen en andere vegetatie in het water nemen zuurstof op en zuiveren water en lucht 
van ziekteverwekkende virussen en bacteriën. Uit onderzoek blijkt dat bij sterke reductie van 
zeegrassen het aantal pathogenen dicht bij de kust met de helft toeneemt’. 
(Bron: Peter de Jaeger in: EOS Wetenschap, art. Reorganisatie biodiversiteit baart zorgen, 17 oktober 2019) 

 
De enorme toename in de wereld van een verlies aan biodiversiteit komt neer op verlies van 
veerkracht van de natuur, ook van onze eigen natuur. Wij zijn zelf natuur en daarmee is ook 
onze eigen veerkracht in het geding. Tijdens eerdere epidemische dierziekten in de 
intensieve veehouderij is al vaak gewaarschuwd voor het overspringen van virussen van 
dieren op mensen. 
 
Virussen zijn echter niet alleen het probleem. Ze zijn ook onderdeel van de oplossing van het 
probleem als het gaat om de wereldwijde aantasting van ecosystemen. Zo blijkt dat, als 
bepaalde algen in de oceanen explosief groeien, er virussen in het geweer komen om die 
algen een infectie te bezorgen waardoor hun groei wordt getemperd. Zo nemen ook de 
risico’s  op virusinfecties toe, als er steeds meer mensen komen en mensen en dieren steeds 
dichter bij elkaar komen te zitten. Dat zorgt voor een soort van natuurlijk herstel van het 
evenwicht. We worden steeds beter in oude of zieke mensen lang te laten leven, ook al 
hebben ze allerlei aandoeningen en een verzwakt immuunsysteem. Het is aan de ene kant 
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heel goed dat we dat kunnen en daar moeten we ook zeker mee doorgaan, maar de virussen 
evolueren tegelijkertijd ook mee. 
 
En deze ecologische kwetsbaarheid vertaalt zich door in een economische, technologische 
en sociaalculturele kwetsbaarheid, zo leert ons de coronacrisis. We betalen daarvoor een 
steeds hogere prijs. Hoewel we al een kleine vijftig jaar weten dat de draagkracht van de 
aarde wordt overschreden, weten we van geen ophouden. Innovatie en verdiencapaciteit 
zijn de enige drijfveren geworden voor de maatschappelijke ontwikkeling. De uitputting van 
de energiebronnen van de aarde realiseren we op een bijzonder efficiënte manier, maar wel 
met dramatische gevolgen.  
 
Een interessant bijverschijnsel van de coronacrisis is dat de milde en harde lockdowns de 
luchtkwaliteit in de wereld op dit moment sterk hebben verbeterd. Door het wegvallen van 
grote delen van luchtvaart, openbaar en privé vervoer is de CO₂ belasting sterk verminderd. 
Er is minder verbruik van grondstoffen, waardoor olieproducenten die hun fossiele brandstof 
op de markt willen brengen volgens een bericht in De Volkskrant op 21 april 2020, maar 
liefst 40 dollar per vat olie aan afnemers (benzinepompen) moeten bijbetalen. 
 
Een belangrijk perspectief op de coronacrisis betreft ook de mondialisering van de 
samenleving. De verspreiding van het coronavirus hangt hier immers direct mee samen. Er is 
sprake van intensieve mondiale uitwisseling en verstrengeling tussen mensen en goederen 
in de wereld. Deze mondialisering is ook zichtbaar in de talrijke ecologische problemen van 
deze tijd. We kunnen vaststellen dat zich momenteel op nationaal en mondiaal niveau 
allerlei ingrijpende crises en transities aandienen op ecologisch, technologisch, economisch 
en sociaal gebied. De coronapandemie is een onderdeel van deze crises. De snelle en brede 
verspreiding van het virus is onderdeel van de mondialisering. Wat ver weg gebeurt, heeft 
hier en nu consequenties die zelfs voor ons van levensbelang zijn. En dat geldt ook voor de 
gekozen oplossingen. Vanuit het oogpunt van mondialisering is nationalisme een te 
eenzijdige strategie. De pandemie is mondiaal en de verwoesting niet overal gelijk. In veel 
delen van de wereld heersen armoede, oorlog en ecologische rampen. We zien hele stromen 
van vluchtelingen. En nu komt daar ook nog de coronacrisis en een zware economische crisis 
bij. Volgens het IMF zal de economische crisis die nu volgt alle economische crises van de 
afgelopen tachtig jaar overtreffen. Het zal leiden tot massale werkloosheid en armoede, tot 
ongekende humanitaire rampen in de wereld. Tegelijkertijd zien we tekenen van 
toenemende nationalisering en de-mondialisering. Bert Wagendorp schrijft in De Volkskrant 
van 24 april 2020 onder meer: 
 
De daadkracht en het onbekommerd met miljarden smijten van de coronacrisis ontbreken in 
de meeste andere crises, ook al zijn die minstens zo bedreigend voor vele miljoenen mensen. 
De coronacrisis is dichtbij, raakt jezelf, vrienden of bekenden, en zit onze manier van leven in 
de weg. Bovendien is het een overzichtelijk probleem. Honger is soms een kop in de krant, om 
de zoveel jaar, al decennia lang. Wijzelf hebben nooit honger. 
Hoe kan het dat we corona krachtig te lijf gaan en kosten noch moeite sparen, maar stug 
weigeren een stuk of honderd ouderloze kleine kinderen vanuit een overvol 
vluchtelingenkamp op Lesbos naar Nederland te halen? (..) Zeer humaan en meelevend voor 
onszelf, inhumaan en wreed jegens getraumatiseerde, verdoemde kleuters. Waarom geldt 
dat irritante ‘#alleensamen’ niet voor hen? 
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Een van de grote verworvenheden van de mondialisering en de wereldhandel was tot voor 
kort, dat talloze miljoenen mensen uit de bitterste armoede zijn getild. Door de huidige 
sterke neiging tot nationale afscherming, territoriaal en economisch, dreigt die 
verworvenheid in korte tijd teniet te worden gedaan. De scores op de Sustainable 
Development Goals van de Verenigde Naties, maatstaf voor mondiale brede welvaart, 
worden hard geraakt. Een recordaantal van negentig landen heeft zich inmiddels bij het IMF 
gemeld voor noodsteun. Volgens de VN dreigt een hongersnood van Bijbelse proporties: een 
kwart miljard mensen dreigt slachtoffer te worden. Toch wordt de solidariteit hoofdzakelijk 
georganiseerd langs nationale grenzen. Nu  het economisch tegenzit, zijn eigen haard en huis 
leidend. De huidige pandemie maakt echter duidelijk dat we er alle belang bij hebben, dat 
het ook goed gaat met onze buren. De pandemie is pas voorbij als zij overal voorbij is. Dan 
kan de wereldeconomie zich weer herstellen. 
 

 2.3. Van interdisciplinaire naar transdisciplinaire aanpak 
 
Een interdisciplinaire oriëntatie alleen is voor sociaal veranderkundigen niet voldoende. In 
dat geval luisteren we naar informatie afkomstig van bepaalde disciplines. Maar buiten de 
wetenschappelijke disciplines hebben mensen zelf ook hun eigen waarnemingen, ervaringen 
en verklaringen met betrekking tot de situatie waarin ze zitten en langs welke weg ze die 
situatie  willen beïnvloeden. Ook met die kennis moet rekening worden gehouden in de 
collectieve aanpak van de coronacrisis. Alle Nederlanders worden door de politiek op hun 
zelfregulerend vermogen aangesproken. 
 
Meerdere strategieën van veranderen moeten dus met elkaar worden verbonden en in 
elkaars perspectief geplaatst. Medici kunnen vanuit hun discipline ervoor pleiten om mensen 
massaal te testen op het virus en mensen die besmet zijn te isoleren, om verspreiding te 
voorkomen. Politici menen er verstandig aan te doen om zwaar in de samenleving in te 
grijpen en de maatregelen desnoods met dwang op te leggen. De strategie van juristen kan 
mogelijk gelegen zijn in een pleidooi om de privacywetgeving en de mensenrechten in deze 
moeilijke situatie te blijven respecteren. Economen pleiten er vanuit hun discipline voor, dat 
de maatregelen zo min mogelijk de vitale delen van de economie aantasten en dat we niet 
alleen vanuit het perspectief moeten kijken van de ziekenhuizen die overvol raken. Ze geven 
aan dat er een ernstige economische recessie dreigt, waardoor nog veel meer leed zal 
worden berokkend. Sociaal veranderkundigen zullen veeleer verwijzen naar de draagkracht 
van de samenleving.  
Vanuit een transdisciplinaire analyse kan worden gepleit voor een overwogen mix van 
strategieën. Hoe kunnen we de perspectieven van de verschillende belanghebbenden, ook 
van de minder draagkrachtige en kwetsbare groepen in de samenleving, zoveel mogelijk 
gerecht doen. Elke actorengroep kijkt vooral naar dat deel van de complexe materie waar zij 
verstand van hebben en waar zij met ziel en zaligheid hun best voor doen. De 
transdisciplinaire aanpak die centraal staat in de sociale veranderkunde lijkt redelijk overeen 
te komen met de benadering van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 
(zie Excurs).  
 
Excurs: RIVM  maakt brede afweging 
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil burgers, professionals en overheden 
ondersteunen bij het gezond houden van onszelf en onze leefomgeving. Wanneer het RIVM 
voorstellen doet voor de aanpak van de pandemie worden tal van maatschappelijke, economische en 
gezondheidsaspecten tegen elkaar afgewogen, zegt filosofe en oud-huisarts Marli Huijer 
(ScienceGuide 25-3-2020). Het lijkt alsof het RIVM alleen maar na zou hoeven denken over 
volksgezondheid in de medische zin, maar ze doen veel meer. Hun opdracht is zich als een 
democratische institutie in te zetten voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en 
gezonde leefomgeving. Sociale, economische, psychologische en medische waarden spelen mee in 
hun besluitvorming over het coronavirus. Daartoe hebben ze contact met vele en diverse 
professionals, burgers en overheid, en doen ze ook zelf wetenschappelijk onderzoek. Gezondheid is 
voor hen niet de enige waarde. Het gaat ook over hoe onze Nederlandse samenleving in elkaar zit, de 
waarde van bewegingsvrijheid en sociale cohesie, van elkaar vertrouwen. Sinds enige decennia richt 
het RIVM zich op de kwaliteit van leven, op gezondheid in de brede zin. 

 
Hierbij moet wel worden aangetekend dat het gaat om een interdisciplinaire benadering van 
gezondheid en milieu. Gezondheidsdeskundigen zoals virologen en medici zijn 
oververtegenwoordigd. Deskundigen uit de mens- en maatschappijwetenschappers zijn 
ondervertegenwoordigd. In die zin is het geen breed interdisciplinair samengesteld 
adviesorgaan aan de regering. In de vervolgstrategie besloot de overheid wijselijk om met 
het oog op eerlijk verdelen van de schade als gevolg van de coronacrisis, een breder netwerk 
van deskundigen te betrekken dan enkel het RIVM. 
 

2.4. Proportionaliteit in de aanpak 
 
Uit een transdisciplinaire analyse van het coronavirus en de bestrijding ervan volgt 
logischerwijze een proportionele aanpak. Niet alleen de virologen aan het woord laten, maar 
ook de mens- en gezondheidsdeskundigen, de ethici (hoever mag je gaan in het afnemen 
van iemands vrijheid) , de juristen, de economen  en ook de burgers en patiënten zelf. Niet 
alleen kijken vanuit een nationaal perspectief, maar ook vanuit een breed perspectief op 
wereldniveau. Proportioneel handelen zonder tunnelvisie vanuit één bepaald perspectief. 
Als je als medicus met een tunnelvisie (een medicus kan ook een interdisciplinaire visie hanteren) 
enkel oog hebt voor een strategie die de verspreiding van het virus koste wat kost moet 
tegengaan, dan zijn er nooit genoeg maatregelen en ben je eigenlijk continu teleurgesteld. 
Dan treft de overheid altijd het verwijt dat ze niet genoeg doen. Maar moeten we ervoor 
kiezen ziek te worden en te sterven, omdat we geen boodschappen meer mogen doen?  Het 
coronavirus is ook niet de enige oorzaak van ziekte en dood. Hoe staat het met de vele 
andere niet-corona patiënten die de afgelopen maanden niet zijn behandeld als gevolg van 
bijvoorbeeld uitgestelde operaties of angst voor besmettingsgevaar, lijden zij geen 
disproportionele schade?   
 
Van een tunnelvisie is eveneens sprake als we alleen maar zouden redeneren vanuit  
bestaande economische belangen. Het dominante economisch ‘bussines-as-usual’ model 
van groeiende mondiale circulatie van goederen en mensen  veroorzaakt talloze ecologische 
en sociale problemen. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat er jaarlijks 4.2 miljoen 
mensen sterven aan luchtvervuiling en dat de gevolgen van klimaatverandering tussen 2030 
en 2050 naar verwachting een extra 250.000 doden per jaar zullen veroorzaken. Experts 
waarschuwen ervoor dat in geval van verdere aantasting van ecosystemen er een verhoogde 
kans is op nieuwe en krachtigere virusuitbraken. Wat staat ons allemaal nog te wachten?  
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Beperkte beheersbaarheid 
 
Proportioneel handelen veronderstelt dat je nooit de risico’s op alle gebieden kunt 
uitsluiten, beheersen en voorkomen. Ons bestaan is in velerlei opzichten en in fundamentele 
zin kwetsbaar, niet alleen vanwege onze inherente verbondenheid met de natuur, maar ook 
door de onvoorspelbaarheid van het leven, de beperkte maakbaarheid van de maatschappij 
en de beperkte invloed van onze zelfregie. Zo hebben we op dit moment te maken met de 
verspreiding van een krachtig virus waar we nog weinig over weten. De politiek zoekt snelle 
en eenduidige antwoorden vanuit wetenschappelijk onderzoek. Maar de wetenschap is 
beter in het stellen van vragen dan in het geven van gewenste antwoorden. En de 
wetenschap is sprakeloos en had in eerste instantie, maar ook nu nog weinig antwoorden op 
de geheimen van het virus. Wetenschap en politieke beleidsvorming zijn niet zonder meer 
gelukkige partners. Wetenschap is minder geschikt voor eenduidigheid. Zij leeft bij 
complexiteit, differentiatie en het voortdurend ook weer met elkaar oneens zijn. Het forum 
van de wetenschap is geen gelijkgestemde vereniging. Een zekere argwaan met betrekking 
tot het wetenschappelijk gehalte van de adviezen van deskundige adviseurs is van hieruit op 
zijn plaats. 
 
En het moet gezegd worden: wat we ook voor zware maatregelen treffen, het virus 
verspreidt zich over de wereld en het zal hoe dan ook een x-aantal extra zieken en doden 
(oversterfte) tot gevolg hebben.  Het virus blijft de komende jaren ook de kop opsteken en 
verdwijnt niet. En dat betekent dat je immuniteit moet opbouwen en die is op dit moment in 
Nederland nog zeer laag. Of er moet een afdoende medicijn voor iedereen beschikbaar 
komen, maar dat is ook een kwestie van langere adem.  
 
Maatregelen kunnen ver gaan, maar controle en beheersing is maar zeer ten dele mogelijk. 
Het blijft dan ook de vraag of al die maatregelen wel doelmatig zijn en welk doel er precies 
mee wordt gediend. Als je besmet bent, zo luidt een maatregel, dan moet je in quarantaine 
en als je ziek bent, moet je dit melden. Maar hoe weet je precies met of zonder een 
betrouwbare  test wanneer je de eerste griepverschijnselen hebt en dat een of twee hoest- 
of  niesbuien of rillerig gevoel zo’n ‘griep’-verschijnsel is. Hoe weet ik of jij of anderen toch 
niet stiekem zijn besmet? Vaak kunnen we dat niet weten. Dikwijls openbaart het virus zich 
als een gewone verkoudheid, vooral bij jonge mensen. Veel mensen zullen worden besmet, 
misschien zelfs helemaal zonder symptomen en zijn, zonder het te weten of zonder dat een 
test dit kan meten, voor anderen een besmettingshaard. Virussen kunnen zich goed 
verstoppen in het lichaam, zonder dat dit kan worden gevoeld of gemeten. En na drie weken 
is het virus niet weg. Het zal voorlopig steeds weer de kop op steken.  En immuniteit is ook 
een onzekere factor. Als je het virus eenmaal hebt gehad, ben je nog niet zeker van 
immuniteit en bestaat de mogelijkheid dat je opnieuw kunt worden besmet. Niet iedereen 
bouwt even goed immuniteit op tegen het virus. De aanwezige antistoffen zeggen ook niet 
alles. Uiteindelijk gaat het erom hoe goed geheugencellen van het immuunsysteem zich het 
virus herinneren, aldus klinisch viroloog Mariet Feltkamp (M. Keulemans, De Volkskrant 15 april 

2020). Het is in ieder geval geen levenslange bescherming. Zolang we nog zo weinig van het 
coronavirus weten, is het volstrekt onvoorspelbaar wat ons te wachten staat. Pas achteraf 
zullen we misschien weten hoe het allemaal zat en of we er verstandig op hebben 
gereageerd. 
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Natuurlijk kunnen we veel doen om het proces enigszins te reguleren en te voorkomen dat 
onnodig veel mensen er ernstig ziek van worden of eraan komen te overlijden. Maar 
complexe, nauwelijks lokaliseerbare en op voorhand onvoorspelbare en ontembare 
processen zoals het zichzelf verspreidend coronavirus kun je slechts zeer ten dele 
beheersen. Dat is een pijnlijk inzicht. 
Mondiaal gezien gaan er miljoenen coronadoden vallen. Op de meeste plekken op aarde is 
er geen voldoende IC-capaciteit. De IC’s zullen er vooral voor de rijken zijn. Mensen in arme 
wijken in grote wereldsteden zullen sneller corona oplopen, omdat ze dichter op elkaar 
wonen, in overvolle metro’s naar hun werk moeten of op andere manier al een 
gezondheidsachterstand hebben. Rechtvaardigt de dramatische impact van de lockdowns in 
bijvoorbeeld Afrika het om een heel continent plat te leggen? Het aantal verwachte 
coronadoden is vele malen lager dan de vele doden die zullen vallen door honger (aldus het 
Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties) of die nu al vallen als gevolg van 
bijvoorbeeld diarree, tbc en als gevolg van de slechte kwaliteit van de gezondheidszorg. Als 
mensen werkloos worden en geen enkel inkomen meer hebben, wacht velen de dood. 
 
En zowel voor arme als rijke landen geldt: zolang er geen voor iedereen beschikbaar afdoend 
vaccin tegen het virus is ontwikkeld, zullen mensen het virus deels moeten toelaten. We 
zullen het ons in zekere mate moeten laten overkomen. That’s live.  
Dat laten overkomen  is echter niet zonder meer een passief ondergaan. Het kan bestaan uit 
een actieve houding van leren omgaan met de kwetsbaarheid van ons bestaan tot eens de 
dood erop volgt. Volgens psychiater en filosoof Damiaan Denys (NRC nieuws 4-3-2020) is het virus 
een obsessie geworden waar alles voor moet wijken. Waarom laten we het ook niet een 
beetje z’n gang gaan, zo vraagt hij zich af. 
 
In ieder geval mogen we van geluk spreken als we het virus krijgen en we worden er niet 
doodziek van. In dat geval bouwen we wellicht antistoffen op die de kans vergroten dat ze 
ons, op z’n minst tijdelijk, beschermen tegen het virus dat nu of in de toekomst al dan niet 
verborgen in ons leven aanwezig blijft. De verwachting is dat de bevolking langzaam ook 
voor dit virus immuun zal worden. Maar voor het zover is, zullen velen ziek worden en er aan 
lijden. We kunnen het beste in onszelf en in anderen naar boven halen en ons proberen te 
wapenen tegen ongewenste invloeden vanuit de omgeving op ons organisme, zonder mee te 
gaan in de illusie van volledige beheersing. Pas na twee jaar bleek de bevolking indertijd 
immuun te zijn geworden voor de Spaanse griep die in 1918 uitbrak. Tot die tijd bracht het 
veel lijden met zich mee.  
 
Voorheen kreeg je bij een virusuitbraak gewoon de griep en een x-aantal mensen ging eraan 
dood. Het virus dat in de winter van 2017/2018 in Nederland heerste had een oversterfte 
van 9.444 mensen. Op 8 april 2020 betreft de door het RIVM geregistreerde oversterfte als 
gevolg van het coronavirus 2.248 mensen. Volgens het CBS betreft het waarschijnlijk het 
dubbele aantal. Waarom krijgt dit nieuwe uit China afkomstig virus op dit moment zo’n 
overweldigende aandacht van politici en media? Toen werd er in de media nauwelijks 
aandacht  aan geschonken en maakten politici er niet zo’n punt van. Zaten zij toen te slapen 
en zijn ze nu wakker geworden? Is het omdat we een virusuitbraak in het verleden gewoon 
zagen als een soort van noodlot dat ons trof? Of is het omdat het een virus betreft waar we 
nog weinig over weten?  Maar van vroegere virussen wisten we aanvankelijk vaak ook 
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weinig of niets. In China leidt het tot opmerkelijke taferelen: hele steden worden afgesloten. 
En ook in Nederland ligt momenteel – augustus 2020 – nog steeds een behoorlijk deel van 
het maatschappelijk leven plat. Nog nooit was zo’n staat van beleg het gevolg van een 
virusuitbraak. In 2020 willen de landen de uitbraak voor het eerst van bovenaf gaan 
controleren en proberen te beheersen. De vraag is of we door dit beleid achteraf niet ernstig 
teleurgesteld zullen worden. Naast al die mensen die familieleden zijn verloren, hebben we 
de groep mensen die hun werk kwijt is, geen geld meer heeft en niet weet hoe ze verder 
moet. Er komen talrijke faillissementen van bedrijven en instellingen aan. De overheid 
belooft van alles over het ondersteunen van burgers en bedrijven, maar door wie zal dit 
uiteindelijk moeten worden betaald? Het gevaar is dat het aanvankelijk vertrouwen in de 
overheidsaanpak steeds meer overgaat in wantrouwen en desillusie.  
 

Afsluitend 
 
De sociale veranderkunde pleit voor een transdisciplinaire benadering en in het verlengde 
hiervan voor een meerperspectivistische en integrale benadering van de coronacrisis. Haar 
bijdrage ligt in het pleidooi voor een proportionele aanpak vanuit een meervoudige strategie 
waarin de factoren tijd  (besef van timing) en energiebeheer een belangrijke rol spelen. In de 
volgende paragraaf ga ik hier verder op  in. 
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3. Normativiteit in de aanpak 
 

Over moraal en wijsheid heeft ieder zo zijn gedachten. 
De vis kijkt er van onderaf tegenaan, de vogel van bovenaf.  
Oosterse wijsheid 

 
Sociale veranderkunde richt de aandacht op het handelen van mensen. De meeste theorieën 
van veranderen gaan ervan uit dat het menselijk handelen (meestal onbewust) intentioneel 
van karakter is. Die bewuste en onbewuste motieven, doelen, belangen in het handelen 
kunnen we in een brede betekenis samenvatten als: referentiewaarden van gedrag. Zo’n 
referentiewaarde kan een doel in de toekomst zijn (je wilt op tijd op het station zijn), maar 
het kan ook een motief in het hier-en-nu zijn. Als je huilt, dan doe je dat ‘om iets’. Je wilt met 
je huilen iets in je omgeving bewerkstelligen (bijvoorbeeld medeleven krijgen) of je wilt 
slechts voor jezelf uitdrukken dat je pijn hebt.  
 
De referentiewaarden in het gedrag kunnen heel concreet zijn (besmetting voorkomen door 
handen te wassen, anderhalve meter afstand houden of besluiten om af te zien van bepaald 
medisch ingrijpen), maar ook meer abstract (verstandig omgaan met risico’s, aardig zijn voor 
anderen of waardig willen leven en sterven). Iedereen maakt een eigen inschatting van de 
situatie, hanteert eigen referentiewaarden van gedrag, legt andere prioriteiten (de 
ondernemer wil de prijs van faillissement niet riskeren) en heeft in zijn situatie andere 
mogelijkheden en beperkingen om die waarden te realiseren. Mogelijk vindt een 
coronapatiënt het op een bepaald moment niet zo erg om te overlijden, maar wil hij wel 
graag op een humane manier bezoek ontvangen van zijn dierbaren. Wie kan hem dit 
mensenrecht ontnemen? De organisatie van het gezamenlijk handelen in het gezamenlijk 
schuitje waarin we met de coronacrisis zitten, vraagt om een strategie van gedéélde 
waarden van onderop.  
 
De gedeelde waardenstrategie verwijst naar een bepaalde vorm van ethiek 
 
We kunnen ons afvragen welk soort van ethiek we passend vinden in de aanpak van 
maatschappelijke vraagstukken zoals de coronapandemie. Is dat de Kantiaanse ethiek die 
gebaseerd is op onvoorwaardelijke grondbeginselen van het menselijk handelen die wij 
behoren te volgen. Morele wetten zijn geen opgelegde dwang, maar iets dat wij van 
binnenuit  behoren te doen op grond van de vrijheid van onze wil. Kant legt hiermee een 
moreel fundament onder de moderne samenleving waarin ook de minder bevoorrechten 
gelijkwaardig dienen te worden behandeld. Elk mensenleven is evenveel waard, ook al ben 
je tachtig en mankeer je van alles. Dus blijven we met de uitbraak van het coronavirus 
allemaal thuis, zoals premier Mark Rutte stelde. Er is geen geldige reden om verschil te 
maken. 
Tegenover deze plichtsethiek staat het utilisme dat gaat voor het grootst mogelijke nut voor 
zoveel mogelijk mensen. Van hieruit kun je concluderen dat het beleid van de overheid, 
zeker als je de corona-aanpak ook in internationaal perspectief ziet, averechts werkt, 
doordat het aantal coronadoden wegvalt tegen de maatschappelijk kosten en de vele 
negatieve effecten, zoals grote werkloosheid en armoede, van de lockdowns.  
Een gedeelde waardenstrategie bevat een pleidooi voor een integrale benadering die wel 
moreel maar niet moralistisch is en waarin drie met elkaar verstrengelde waarden in een 
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open en kritische dialoog tegen elkaar worden afgewogen: de waarde van doelmatigheid van 
het handelen, de waarde van afstemming op personen en de waarde van afstemming op de 
ecologische en maatschappelijke context. Hoe kijken we van hieruit naar de aanpak van de 
coronapandemie. We gaan in ieder geval met de betrokkenen in gesprek. Maar hoe ziet dat 
gesprek er dan uit? 
 

3.1. Feedback tussen verschillende aggregatieniveaus 
 
Een strategie van gedeelde waarden is misschien wel heel humaan, maar in zo’n crisissituatie 
moeten toch juist alle neuzen dezélfde kant opgaan? Zo’n gedeelde waardenstrategie is in 
zo’n crisissituatie toch niet effectief? Het aantal zieken en doden kan alleen worden 
verminderd, als alle mensen (liefst in de hele wereld) dezelfde hygiënische maatregelen 
nemen, zo wordt gesteld. 
  
Maar waarom doet dan niet iedereen hetzelfde? Het aantal zieken en doden kan worden 
verminderd als alle mensen bepaalde hygiënische maatregelen nemen, zoals hand voor de 
mond bij hoesten, geen hand geven aan anderen bij eerste griepverschijnselen contact 
vermijden, minimaal anderhalve meter afstand van elkaar houden, vooral in binnenruimtes 
waar mensen dicht opeen zijn gepakt, en na contact met mensen je handen desinfecteren. 
Misschien een mooi streven, maar kun je veronderstellen en controleren dat iedereen dit in 
alle situaties doet? Mijn stelling is dat je dit niet kunt veronderstellen en dat dit dus geen 
realistisch uitgangspunt van beleid is. Ten dele hangt dit samen met de verschillende 
aggregatieniveaus van een overkoepelend systeem: individu, collectiviteit, organisatie, regio, 
land en wereld. Op microniveau maken mensen hun individuele afweging met betrekking tot 
wat te doen in relatie tot de voorgestelde en opgelegde maatregelen. Het mesoniveau van 
collectieve actie creëert ook een eigen werkelijkheid die ten dele anders is dan de 
werkelijkheid van het individuele handelingsniveau. Belangrijk is dan ook dat de landelijke 
overheid haar regels afstemt op het gedragsniveau van liefst ook verschillende 
collectiviteiten. Voor kinderen en jongeren is het besmettingsgevaar veel minder, dus zullen 
zij de neiging hebben anders te reageren dan de oudere en meer kwetsbare groepen. 
Bovendien kunnen mensen zich vanuit hun individuele intenties keurig houden aan de regel 
‘neem een frisse neus en blijf bewegen’, maar die regel moeten ze als collectiviteit niet op 
hetzelfde tijdstip en op dezelfde plek uitvoeren, want dan krijg je samenscholingen.  
En ook de nationale en internationale aggregatieniveaus kennen hun eigen werkelijkheid. 
Daar moeten besluiten worden genomen op basis van een vaak zeer gebrekkige, onvolledige 
en onvoorspelbare kennis van de huidige en toekomstige situatie.  
 
Van cruciaal belang is daarom het genereren van zoveel mogelijk feedback- en feedforward 
op en tussen deze aggregatieniveaus, daarop reflecteren en steeds weer het handelen 
bijstellen.  
 
Structurering en institutionalisering gebeuren vooral top-down als het om overheidsbestuur 
en overheidsbeleid gaat. Draagvlak en handhaving zijn de buzzwoorden als het om gedrag 
van burgers gaat. Wat ontbreekt in ons democratisch bestel is echter een goed werkend 
bottom-up mechanisme van feedback en feedforward naar het overheidsbestuur en 
regeringsbeleid. De afgelopen jaren heeft een niet-aflatende stroom van 
democratiseringsinitiatieven laten zien als reactie op een alom erkent verkalkt Nederlands 
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politiek- en partijsysteem. Actueel voorbeeld is de recente oproep van premier Rutte aan 
jongeren om mee te denken en met ideeën te komen over de implementatie van het 
stapsgewijs opheffen van de lockdown. Dus over de implementatie van het regeringsbeleid, 
niet over de keuzen in het regeringsbeleid zelf. Én – zoals direct in de steeds kritisch 
wordende commentaren te horen valt – over het hoe daarvan worden door de regering 
géén handen en voeten gegeven. Op bottom-up feedback wordt dus niet echt door 
overheid(smacht) gestuurd. 
 

3.2. Grenzen stellen en dialogisch handelen 
 
Ieder aggregatieniveau heeft dus, zekere ten dele, een eigen corona-aanpak. Iedereen maakt 
een eigen inschatting van de situatie, hanteert eigen referentiewaarden in zijn gedrag en 
legt andere prioriteiten. Van belang is om de verschillende aggregatieniveaus zo goed 
mogelijk op elkaar af te stemmen. In een democratisch bestel impliceert dat een dialogische 
afstemming tussen wederkerig intentioneel handelende subjecten met het oog op het delen 
van waarden. Maar dat kan niet het hele verhaal zijn. Tegelijkertijd vraagt de aanpak van het 
coronavirus door de overheid om het stellen van grenzen. Hoe verhouden deze twee 
bewegingen zich tot elkaar in de aanpak van de coronacrisis? Hoe verhouden de door de 
overheid aan de bevolking opgelegde grenzen zich tot de waarden en grenzen die de 
mensen zichzelf en elkaar vrijwillig opleggen? In hoeverre is de strategie van gedeelde 
waarden in zo’n crisissituatie nog van toepassing?  
 
De vraag die alom in de wereld speelt is: maar waar leg je die grens aan het opleggen van 
dwang, bij de controle op de naleving ervan en bij bestraffing in geval van overtreding? Moet 
je het niet laten bij handen wassen, afstand houden en het tijdelijk verbieden van grotere 
bijeenkomsten? Is het verstandig over te gaan tot een volledige lockdown? En wat houdt dat 
dan precies in? Sluit je de landsgrenzen voor alle mensen van buiten onder het devies van 
‘eigen volk eerst’? Ga je over tot snoeihard optreden met een combinatie van propaganda 
en censuur om burgers nauwkeurig gedefinieerd gedrag op te leggen zoals bijvoorbeeld in 
China? Wordt deze pandemie de doorbraak van hypercontrole op elke burger met China als 
goed voorbeeld?  
Prominente sinologen Rana Mitter en Nadège Rolland  (De Volkskrant 9 mei 2020 China vormt ons al 

meer dan we denken, van L. Vervaeke en M. Vlaskmap) wijzen erop wat voor wereldorde we krijgen 
als China een supermacht wordt. Wie vriendelijk is en Beijing eerbied betuigt, wordt beloond 
met cadeaus, zo leert de praktijk. Maar wie kritiek uitoefent, wordt onder druk gezet. Er is 
geen ruimte voor meningsverschillen zoals in Nederland. Het recht om het niet met elkaar 
eens te zijn, is in het Chinese systeem afwezig. Wie iets negatiefs zegt over China, riskeert 
Chinsese investeringen mis te lopen. Met haar buitenlands beleid ondermijnt zij indirect de 
internationale orde die is gebaseerd op vrijheid. Een democratische orde, gebaseerd op 
vrijheid, wijst China uitdrukkelijk af. De Chinese communistische partij gebruikt de 
coronacrisis als bewijs dat een democratische aanpak faalt waar haar leiderschap slaagt, 
aldus de sinologen. 
De Chinese aanpak vraagt om constant toezicht (big brother is watching you), om alom in de 
samenleving aanwezige controles en keuringen en een app die je overal achtervolgt. En bij 
overtreding van het voorgeschreven gedrag om bestraffing en zo nodig gebruik van geweld.  
Het veronderstelt dat de bevolking zich schikt aan datgene wat van bovenaf wordt opgelegd  
en dat zij hun eigen inzet daarop richten en daartoe beperken. Er wordt dus slechts 
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geappelleerd aan extrinsieke motivatie. Mocht de strategie van de overheid toch niet 
helemaal lukken of niet het gewenste effect hebben, dan kan de verantwoordelijkheid op 
die overheid worden afgeschoven. Dat is dan de prijs van de onvrijheid die moet worden 
betaald. 
 
In de ogen van de Franse filosoof Michel Foucault (1981) neemt de disciplinering van 
mensen in onze samenleving sowieso al ongekende proporties aan. In de tijd van vóór de 
Verlichting was macht vooral onderdrukkend, gewelddadig en goed zichtbaar aanwezig. Het 
was een protserige macht. In de moderne tijd na de Verlichting werkt de moderne macht 
ogenschijnlijk geweldloos. De macht zit nu verscholen en verankerd in onzichtbare 
machtsstructuren en instituties die de moderne mensen disciplineren, dat wil zeggen: maken 
tot volgzame objecten van machtsuitoefening. In de moderne discipline wordt volgzaamheid 
gekoppeld aan nut. De nieuwe technologie wordt vooral voorgesteld als nuttig, maar maakt 
mensen tegelijkertijd tot een volgzaam object van machtsuitoefening en dat wordt er niet bij 
verteld. De moderne discipline is geen triomferende macht die op overdadigheid kan 
vertrouwen. Zij is een bescheiden en argwanende macht die via zuinige maar permanente 
berekeningen functioneert. De disciplines hebben ervoor gezorgd dat mensen de macht 
steeds meer bij zichzelf hebben geïnternaliseerd. Ze hebben zich de macht eigengemaakt in 
de vorm van zelfonderdrukking. Deze internalisering kan alleen worden opgeheven door 
zelfbewustwording. Wat nu in China gebeurt om infecties tegen te gaan (het 
nuttigheidsaspect) en ook hier in het Westen dreigt te gebeuren is een ongekende vorm van 
machtsuitoefening en disciplinering. Zo kunnen mensen niet anders dan gehoorzaam zijn 
aan de machthebbers. 
 
De gevaren van harde machtsgrepen ter bestrijding van de coronacrisis zijn dus talrijk. We 
zitten momenteel opgesloten tussen staatsgrenzen en kamermuren. Burgerrechten en 
persoonlijke vrijheden verdwijnen massaal onder druk van de coronacrisis. Grenzen volledig 
sluiten voor vluchtelingen of mensen in afzondering laten sterven zijn uitdrukkelijke 
schendingen van de mensenrechten. En het protest ertegen is tot nu toe verwaarloosbaar. 
Kijk naar het gemak waarmee we accepteren dat de overheid restaurants, cafés, scholen, 
uitgaansgelegenheden, verzorgingshuizen e.d. op slot doet, reizen naar andere landen 
verbiedt en fundamenteel ingrijpt in ons dagelijks leven. Dat zijn maatregelen die wij 
associëren met dictaturen, maar die we nu toch accepteren, omdat we veronderstellen dat 
ze tijdelijk zijn en inderdaad een humanitair doel dienen. Maar hoelang houden mensen dit 
vol? De eerste scheurtjes in de commitment met het landelijk beleid worden meer en meer 
zichtbaar. 
 
Excurs De Chinese aanpak 
 
Wie dezer dagen in China op stap gaat, moet zorgen dat hij drie zaken bij zich heeft: zijn id-kaart, zijn 
mondkapje en vooral zijn telefoon. Want zonder telefoon – of specifieker: zonder groene 
gezondheidscode op die telefoon - riskeert hij binnen de kortste keren te worden tegengehouden. De 
QR-code geeft iemands besmettingsrisico weer. Bovendien is er een app waarin Chinezen informatie 
moeten geven over hun reisgeschiedenis, hun gezondheidstoestand en hun nauwe contacten. Ze 
moeten de code tonen op luchthavens, trein-, metro- en busstations, bij tolpoorten en bij 
aanmelding in een wooncomplex, na terugkeer uit het geboortedorp. In sommige steden moet je de 
code zelfs laten zien om binnen te mogen in parken, supermarkten en openbare wc’s. Onduidelijk is 
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wat er met al die data gebeurt. De app installeert een programmaatje dat de locatie van de gebruiker 
rechtstreeks deelt met de politie. Zo zijn iemands wandelgangen tot in detail te volgen.  
De gezondheidscode past in een trend van toenemende surveillance middels technologie in China. 
Onlinecommunicatie wordt er automatisch gescreend op gevoelige termen en overal hangen 
camera’s met gezichtsherkenning. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat de nieuwe technologie na 
de epidemie in stand blijft om de bevolking nog meer te controleren. De ruimte voor een afwijkend 
geluid wordt in China steeds kleiner.  De coronacrisis kan aldus worden gebruikt om de privacy 
helemaal overboord te gooien als opmaat naar een big Brother-maatschappij. 
Bron: Leen Vervaeke, correspondent in China. De Volkskrant 24 maart 2020 

 
En de Hongaarse premier Orbán trekt met een nieuw plan nog meer macht naar zich toe in 
de strijd tegen het coronavirus door zijn voorstel de bestaande noodtoestand voor 
onbepaalde tijd te verlengen, waarmee hij zonder tussenkomst van het parlement (dat komt 
‘om humanitaire redenen’ niet meer bijeen) de handen vrij heeft om per decreet te regeren 
en bestaande wetten buiten werking te zetten. Hij maakt van de coronacrisis misbruik door 
de democratische grondrechten nog meer dan hij al deed, buiten werking te zetten.  
Wat is het effect van al deze maatregelen op de toekomst: strakkere sociale normen? Meer 
onderlinge solidariteit? minder tolerantie ten aanzien van afwijkend gedrag? voorkeur voor 
autoritaire leiders? minder openheid voor afwijkende meningen? een nationalistischer 
politiek die internationale verdragen in gevaar brengt. 
 
De vraag waar je als overheid de grens legt van je machtsingrepen speelt ook in het 
Nederlandse debat. Op korte termijn lijkt de snoeiharde machtsgreep mogelijk effectief in 
het licht van beheersing van de crisis, maar hoe lang kan de Nederlandse overheid zo’n  staat 
van beleg volhouden, als er ondertussen geen medicijn tegen het virus komt? Maar als je 
alles te snel weer open zou gooien en mensen weer aan het werk zou laten gaan, kan het 
virus weer terugspringen naar een nieuwe uitbraak omdat het merendeel van de bevolking 
nog geen voldoende weerstand tegen het virus heeft opgebouwd, zo stelt het RIVM. 
 

3.3. De kunst en kunde van het combineren 
 
In een onvoorspelbare complexe context moeten er besluiten worden genomen op basis van 
onzekere en onvolledige informatie. Zeker geldt dat als je midden in een crisis zit. Dan kun je 
nooit alle risico’s uitsluiten, beheersen en voorkomen. Juist in dergelijke complexe situaties 
moeten we daarom waken voor disproportionele maatregelen en ons niet laten leiden door 
een tunnelvisie en een obsessieve fixatie op het vermijden van alle mogelijke risico’s voor 
iedereen. Een aanpak die in brede zin en op langere termijn effectief is, is een proportionele 
aanpak die enerzijds duidelijke en door mensen erkende grenzen stelt, maar die 
tegelijkertijd de dialoog met de bevolking open blijft houden en ieder mens blijft aanspreken 
op zijn zelfregie, als handelende partij. Dat vraagt om de kunst en kunde van het combineren 
van grenzen stellen en de dialoog met betrokkenen, op en tussen de aggregatieniveaus, 
open houden. 
 
Een dergelijke aanpak  die in een zekere mate, maar naar mijn smaak nog niet voldoende, 
door de Nederlandse overheid wordt gehanteerd, zo zagen we in de eerste paragraaf, is het 
meest duurzaam, omdat je op langere termijn de actieve inzet, medewerking en vertrouwen 
van mensen nodig hebt om deze en andere crises zodanig te overwinnen dat je nog een 
leefbare samenleving nalaat. De overheid heeft draagvlak nodig om haar aanpak te laten 
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werken. Het door de Nederlandse overheid gevraagde vertrouwen kreeg bij de bevolking 
ook breed bijval. Veruit de meeste mensen ondersteunden het beleid en hielden zich aan de 
opgelegde regels.  Alleen ook onder de voorwaarde van een brede commitment is zulke een 
gecombineerde aanpak effectief. 
Tegelijkertijd is er ook in de Nederlandse aanpak van de coronacrisis op grote schaal en in 
sterke mate sprake van onteigening van zelfregie op micro-meso- en macroniveau van 
beïnvloeding. Vanuit systemisch oogpunt van zelfregulering gezien is de roep om begrenzing 
van het handelen van mensen een spontaan verlopende reactie. De reactie wil gericht zijn 
op herstel van de balans tussen natuur, mens en maatschappij door de invloed van de 
natuur (het virus) te bestrijden en in te dammen. Met verwijzing naar deze opdracht is er 
sprake van een ongekende versterking van de machtspositie van politici annex 
wetenschappers op het gebied van gezondheid en milieu. 
 
Juist deze tijd vraagt om het combineren van twee tegengestelde benaderingen: zowel 
grenzen stellen vanuit je eigen verantwoordelijkheid als overheid en professional, als een 
open dialoog voeren en met elkaar zoeken naar gedeelde waarden in de hoop bij te dragen 
aan een meer duurzame samenleving. De coronasituatie kan ons leren dat op individueel 
niveau creativiteit en vrijuit denken versterkt kan worden, ook al worden er tegelijkertijd 
duidelijke kaders gesteld. Terwijl we alom worden begrensd, gekaderd en ingeperkt, maakt 
de situatie veel creativiteit los om gezien het bestaande geaccepteerde kader er (online) met 
elkaar toch het beste van te maken. Op systeemniveau is er echter van een open en creatief 
debat en invloed van verschillende belanghebbende partijen op de regering, in eerste 
instantie nauwelijks sprake. In de heropeningsfase van de samenleving is er echter sprake 
van meer invloed van maatschappelijke organisaties en politieke partijen. De coronacrisis 
kan ons in ieder geval leren dat het radicaal tegenover elkaar stellen van een liberale en een 
grenzenstellende strategie  in zo’n situatie vruchteloos is. Vrijwilligheid en grenzen stellen 
kan in een democratische samenleving wel degelijk samengaan. 
 
De Nederlandse overheid kiest tot op zekere hoogte voor een dergelijke combinatie van 
grenzen stellen en dialoog voeren met experts en burgers. Haar strategie van veranderen is 
samen zoekend en onderzoekend in combinatie met heldere maatregelen met betrekking 
tot gewenst en ongewenst gedrag. Deze maatregelen zijn bedoeld als tijdelijk van aard en al 
doende worden ze getoetst op doelmatigheid en werkbaarheid en op basis van feedback al 
dan niet gewijzigd. We kunnen haar veranderstrategie kenmerken als een flexibele strategie.  
 
De vraag  blijft echter of de coronastrategie van de Nederlandse overheid doelmatig is en 
mogelijk meer of minder doelmatig is dan de strategieën die andere landen in de wereld 
hebben gevolgd. Bij nader inzien zullen we in alle bescheidenheid moeten constateren dat 
doelmatig handelen niet meer of minder inhoudt dan: de weg bewandelen in de richting van 
een zelf gesteld doel, waarbij men zowel zorg blijft dragen voor goede afstemming op de 
ervaringswereld van mensen als op de natuurlijke en maatschappelijke context. Doelmatig 
handelen is geen lineair en blind op een objectief en tevoren vastgesteld doel afgaan, maar 
een context gerelateerd systemisch handelen. 
Als we kijken naar de zelf gestelde doelen van de overheid, dan is de vraag: naar welke 
doelen kijk je? Naar de sterftecijfers, landelijk, regionaal of per groepering? Op welk tijdstip? 
Hoe worden die cijfers berekend en zijn ze betrouwbaar? Kijk je naar het aantal 
besmettingen? Naar de druk op de ziekenhuizen? Naar de verkregen groepsimmuniteit? Of 
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kijk je liever naar de mate van preventie en maak je geld vrij voor een gezondheidsrevolutie 
tegen overgewicht, roken en stress, zodat we toekomstige virussen kunnen weerstaan 
zonder lockdown, maar met een intelligente manier van leven? Of hebben je doelen 
betrekking op andere waarden dan het voorkomen en genezen van het coronavirus? Denk 
bijvoorbeeld aan de mate waarin het land schade oploopt op het gebied van economie of 
cultuur. Kijken we naar de ervaringswereld van de burgers, dan kunnen we de doelmatigheid 
van het overheidshandelen aflezen aan de mate waarin het beleid werd gedragen en op hun 
standaarden, behoeften en situatie was afgestemd. In hoeverre moesten maatregelen met 
harde hand worden gecontroleerd en gehandhaafd? Kijken we naar de natuurlijke en 
maatschappelijke context, dan hangt doelmatig handelen samen met de afstemming op de 
demografische gesteldheid van het land, met toevallige weersomstandigheden, verschillen 
in leeftijdsopbouw, in gezondheidszorg, in inkomen, mobiliteit, gebrekkige infrastructuur, 
bestuur, samenstelling van het huishouden et cetera. 
Kortom, ieder land kan naar believen beweren dat hun strategie het meest doelmatig was. 
Een objectief oordeel over de doelmatigheid van de aanpak zal er nooit komen. 
 
Verstandig is om het plan van aanpak dus in ieder geval geen blauwdruk te laten zijn, maar 
het slechts te beschouwen als een richtinggevend kader waarmee wordt gepoogd om bij elk 
richtinggevend doel zo goed mogelijk af te stemmen op de ervaringswereld van burgers en 
op de systemische context. Met je eigen gestelde grenzen een dialoog aangaan met de 
samenleving. In een dergelijke gedeelde waardenstrategie ligt de ervaring, expertise en 
basishouding van professionals in de geïnstitutionaliseerde sociale sector van zorg en 
welzijn. Velen van hen worden weliswaar niet tot de vitale beroepen gerekend, maar ze zijn 
belangrijk in het tot steun zijn voor mensen in deze crisistijd. Jongerenwerkers kunnen 
groepen jongeren aanspreken om niet samen te scholen en hen helpen bij het zoeken naar 
creatieve vormen van contactlegging en bij het helpen van kwetsbare bewoners in de buurt. 
Maatschappelijk werkers kunnen patiënten in ziekenhuizen en thuis ondersteunen om 
samen met anderen hun eigen weg te vinden in de situatie waarin ze zijn beland. Sociaal 
werkers zijn verbindende professionals met een normatieve opdracht. Die opdracht kunnen 
ze echter alleen maar waarmaken, als zij niet alleen op individueel niveau de dialoog kunnen 
aangaan, maar ook in staat zijn om dit op systeemniveau samen met anderen te doen. De 
belofte van sociale veranderkunde is om in allerlei groepen en platforms de beide soorten 
van competenties bij elkaar te brengen. De overheid zou dergelijke platforms kunnen 
ondersteunen en faciliteren. 
 

3.4. Voorbeeld: Een verantwoord gebruik van de corona-app 
 
Politici en professionals moeten zich niet alleen richten op het creëren van een open dialoog, 
maar ook op het stellen van grenzen aan die dialoog. Maar wat zijn dan mogelijk te 
legitimeren grenscriteria van verantwoord handelen?  
 
Laat ik het voorbeeld nemen van de corona-app. Rond midden april 2020 komt in politiek 
Den Haag de vraag aan de orde of het invoeren van een zogenaamde ‘corona-app’ 
verantwoord is om daarmee een voorzichtige her-opstart van de samenleving mogelijk te 
maken. Minister de Jonge van Volksgezondheid zegt op een persconferentie van 7 april dat 
hij ervoor wil zorgen dat heel veel mensen die app gaan gebruiken. Al op 28 april moet de 
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app productierijp zijn, zo luidt de eis. Verbazing van experts alom. Laat ik een aantal van hun 
kritische overwegingen bij elkaar zetten. 
 
Een verantwoord gebruik van dit en ook van andere middelen wordt door experts 
beoordeeld vanuit een drietal overwegingen: de doelmatigheid van het gebruik van het 
middel, de afstemming op de maatschappelijke context en de afstemming op de 
ervaringswereld van mensen. Deze overwegingen verwijzen naar een ethische benadering 
die open is, niet dwingend voorschrijft, maar ruimte laat voor eigen keuze. De overwegingen 
helpen politici en burgers bij het komen tot een verantwoorde besluitvorming, bijvoorbeeld 
in het geval van de corona-app. 
 
Een eerste overweging betreft de doelmatigheid van het gebruik van de apps. Ondersteunen 
de apps de doelmatigheid van het handelen van de actoren in de samenleving? Aan de orde 
is een opsporingsapp die aangeeft of je in de buurt bent geweest van een andere gebruiker 
die besmet is met het virus en een tweede app die je op basis van een door die app gestelde 
diagnose een advies geeft van wat je moet doen. De apps monitoren dus niet het virus zelf, 
maar het menselijk gedrag.  
 
Als norm van doelmatig handelen kan gelden: het voorkomen van verdere besmetting door 
het coronavirus. Willen de apps bijdragen aan dit doel, dan moet het handelen van mensen 
met behulp van de apps in het licht van dit doel betrouwbaar en valide zijn. Als de apps niet 
heel nauwkeurig meten (de vraag is of een betrouwbaarheid van 75 procent nauwkeurig 
genoeg is), creëren ze onnodige  onrust en worden besmettingsrisico’s niet reëel ingeschat, 
met alle mogelijk neveneffecten van dien. Punt is dat de technologie, mede gezien de mate 
van onbekendheid met het virus, nog in de kinderschoenen staat. Indien iemand terecht of 
mogelijk onterecht positief met het virus is besmet, moeten contacten met de app worden 
opgespoord, worden geïnformeerd en in quarantaine geplaatst. Maar de app meet alleen de 
afstand en de tijdsduur van het contact, niet of er bijvoorbeeld een muur, mondkap of 
compleet ruimtepak tussen twee mensen stond. Vergissingen liggen op de loer. Bovendien 
weten we vaak niet precies wanneer iemand besmettelijk is. Toch wijst de app de vinger 
naar feitelijke of vermeende geïnfecteerden die worden gebrandmerkt en wellicht 
onbedoeld van slachtoffer tot dader worden gemaakt. Als duidelijk zou worden wie dat zijn, 
worden ze al gauw met de nek aangekeken en voelen ze zich aan de schandpaal genageld. 
Indien de app een negatief resultaat geeft, kan dat mogelijk een vals gevoel van veiligheid 
geven, omdat het virus niet altijd meteen aantoonbaar is en vervolgens de omgeving alsnog 
besmet. De app werkt bovendien alleen in combinatie met betrouwbare testen waarvan nog 
maar de vraag is of die er al zijn. Gebruikelijk is ook dat zulke testen eerst uitgebreid worden 
getest, voordat het verstandig is ze grootschalig in te zetten.  
En hoe gaan mensen om met die apps? Worden ze inderdaad op een betrouwbare en valide 
manier gebruikt? Zouden mensen zich inderdaad houden aan de oproep in de tweede app 
om binnen te blijven? Kunnen mensen geen zwaarwichtige redenen hebben om toch niet 
binnen te blijven of om mogelijk besmette contacten niet aan derden prijs te geven?  
 
Een tweede soort van overweging betreft de afstemming op de maatschappelijke context: is 
de maatregel maatschappelijk gezien proportioneel en rechtvaardig?  
De bedoeling is dat de app wordt ingezet om mogelijke besmetting bij mensen eerder op te 
sporen dan nu het geval is en de communicatie met artsen te vergemakkelijken. 
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Achterliggend doel is om daarmee andere maatregelen die een steeds grotere schade 
berokkenen aan de samenleving te kunnen versoepelen. Alom wordt gewezen op de 
dreiging van een zware economische recessie die ons te wachten staat en op de gevolgen 
voor de ecologische crisis waarin we zitten. De internationale klimaattop en de top over 
biodiversiteit zijn uitgesteld. Aandacht verslapt, terwijl klimaatverandering en de afbraak van 
hele ecosystemen de grootste dreigingen voor de mensheid op langere termijn zijn. 
Gezondheid en gezond milieu hangen nu eenmaal nauw met elkaar samen. We betalen een 
steeds hogere maatschappelijke prijs voor de wijze waarop wij omgaan met het coronavirus. 
We zetten alles op alles om tot elke prijs met voldoende IC-inzet coronadoden te 
voorkomen, maar we dienen ons steeds af te vragen of maatregelen maatschappelijk gezien 
wel proportioneel zijn.  
 
Antwoord op die vraag hangt samen met het precieze, realiseerbare doel dat met een 
bepaalde maatregel wordt gediend. Voor het doel om verdere besmetting door het 
coronavirus te voorkomen dient de app alleen die gegevens te verzamelen die hiervoor strikt 
noodzakelijk zijn. Zijn de maatregelen contextueel gezien wel proportioneel? Of wordt er 
meer informatie over ons gedrag geregistreerd dan enkel voor dit gestelde doel? En als dit 
doel niet meer relevant is, worden de gegevens dan ook gewist en worden de apps dan weer 
uit de handel genomen? Is het gebruik ervan dus maar tijdelijk?  
En ook al is de door de overheid gewenste corona-app tijdelijk, de effecten op de 
samenleving kunnen permanent zijn en de impact op alle vlakken groot. Zo is het een 
mogelijk gevaar dat deze of een andere app ook voor andere doeleinden gebruikt gaan 
worden. Gaat de app fungeren als digitaal toegangskaartje voor restaurant, concert of 
sollicitatie? De ingevulde gezondheidsgegevens zouden voor heel andere commerciële 
doeleinden kunnen worden gebruikt. En als we eenmaal de smaak te pakken hebben van 
zo’n app in het geval dat hij succesvol werkt, zal worden gepleit voor een blijvend gebruik 
ervan. Zeker geldt dit, nu een recente Harvard-studie aantoont (zie De Volkskrant van 16 april 

2020) dat het virus nog jarenlang zal terugkeren en dat de maatschappij tot voorbij het jaar 
2024 drie tot vier keer per jaar op slot zal moeten, zolang er geen afdoend medicijn is tegen 
corona. Bovendien kunnen er stemmen opgaan om ook nieuwe apps te ontwikkelen 
waarmee we mensen met overgewicht, belastingontduikers, rokers, junks en subversieve 
elementen in de samenleving succesvol kunnen opsporen en hen maken tot volgzame 
objecten van machtsuitoefening in een over gecontroleerde samenleving. Als zo’n app er 
eenmaal is, krijgen we het niet meer weg.  
 
En hoe rechtvaardig is deze maatregel? Fundamentele mensenrechten zijn hier in het 
geding. En dat geldt ook voor het recht op privacy van gegevens. Is het wel mogelijk om 
contacten tussen mensen te monitoren en tegelijkertijd de privacy te waarborgen? Kan 
worden voorkomen dat je identiteit bij niemand bekend wordt en dat je 
identificatienummer tot een concreet persoon wordt herleid? En stel dat het technisch 
mogelijk is, dat je met de app wordt geïnformeerd dat je in contact bent geweest met een 
corona-patiënt, maar niet met wie en waar dat is gebeurd, is dat dan een geruststelling? En 
hoe zit het met de melding dat je corona-besmet bent? Mensen kunnen nepmeldingen 
doen. Vandaar dat controle door een officiële instantie wordt ingebouwd. Als je 
coronapatiënt bent, krijgt je mobieltje een gezondheidscode, maar dat blijft privacygevoelige 
informatie.  
 



 

23 
 

En tenslotte betreft een derde overweging de bevredigende afstemming op de 
ervaringswereld van mensen. De meeste mensen willen hier geen Chinese of Zuid-Koreaanse 
aanpak met streng toezicht, constante controle, minutieuze gedragsvoorschriften en een 
app die je overal achtervolgt op straffe van geweld. Zo stond bijvoorbeeld in de quarantaine-
instructies aan de mensen in Zuid-Korea stond:  
Diegenen die weigeren de app te installeren of de quarantaine verbreken, zullen onmiddellijk 
worden gedeporteerd.  
Zo’n aanpak past niet in onze democratische samenleving. Toch is de voorgestelde app 
alleen effectief als zoveel mogelijk mensen deze gebruiken. Maar ga je bij onvoldoende 
gebruik dit als overheid controleren en handhaven? Is het installeren en gebruiken van die 
apps vrijwillig of is het verplicht? Minister De Jonge sloot dwang niet uit als te weinig 
mensen de app installeren. Geen geruststellend idee! Hebben mensen hierin nog een eigen 
keuze? Zo’n 10% van alle 55-plussers heeft geen smartphone. Kun je hen verplichten die aan 
te schaffen als ze daar zelf niet voor willen kiezen? En volgen er repercussies aan het niet 
opvolgen van het advies dat de tweede app geeft? En wat kun je ermee als je een 
waarschuwing krijgt dat je mogelijk besmet bent, kun je dan beslissen om je te laten testen 
op het coronavirus? Is daar dan ook in voorzien? 
 
In de bovenstaande overwegingen zie ik met name vier belangrijke criteria voor de 
beoordeling van de zorgvuldigheid en de wenselijkheid van een interventiemaatregel zoals 
de corona-app naar voren komen: 

• Doelmatigheid van het gebruik van de apps 

• Proportionaliteit van de maatregel 

• Privacy garantie 

• Vrijwilligheid 
In acute crisissituaties worden deze principes van zorgvuldig handelen snel uit het oog 
verloren. 
 
Deze zorgvuldigheidscriteria zijn tot op zekere hoogte ook herkenbaar in de psychiatrie. Bij 
iedere situatie van dwang wordt de zorginterventie hier getoetst aan drie principes: 
doelmatigheid (het middel moet het gevaar wegnemen), proportionaliteit (het middel is in 
verhouding tot het gevaar) en subsidiariteit (het minst erg middel moet eerst worden 
ingezet). Dit laatste criterium kan worden uitgewerkt naar de mate van dwang, resp. 
vrijwilligheid en naar het belang van privacy.  
  
Ondertussen bleek na het kamerdebat op 21 april dat het stevig mis ging met de corona-app. 
Pijnlijk werd duidelijk dat de aanpak van minister de Jonge niet deugde. De experts die de 
aangeboden apps moesten beoordelen namen publiekelijk afstand van het hele proces. 
Heldere maatstaven voor de beoordeling ontbraken en geen van de gepresenteerde apps 
werden betrouwbaar en voldoende veilig bevonden. Men is gealarmeerd, ook voor nieuwe 
pogingen van de minister die volgden en die in augustus resulteerde in een nieuw 
geconstrueerde corona-app. Inmiddels lijkt hierbij aan de vier bovengenoemde criteria in 
redelijke mate te worden voldaan. De doelmatigheid van het gebruik van de apps wordt nog 
steeds laag ingeschat, proportionaliteit in vergelijking met andere maatregelen blijft een 
punt van discussie, aan de privacy garantie lijkt in redelijke mate te worden voldaan hoewel 
hier nog allerlei vragen overblijven en vrijwilligheid van het gebruik van de apps lijkt 
voorlopig nog voorop te staan. Zaak blijft het om alert te blijven. De virusbestrijding kan 
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aanleiding zijn om de onverzadigbare overheidsbehoefte om het gedrag van haar inwoners 
te controleren, te versterken vanuit de gedachte dat ze dan beter beleid kunnen maken en 
de veiligheidsrisico’s kunnen beheersen. 
 

3.5. Hoe maatregelen af te stemmen op verschillende bevolkingsgroepen 
 
Vanuit een transdisciplinair perspectief gezien kan worden beargumenteerd, dat ook bij het 
versoepelen van de maatregelen en de herstart van de samenleving belangrijk is om niet 
alleen te luisteren naar de virologen en de medici, maar ook naar de scholen, tandartsen, 
bedrijven, culturele instellingen, vervoerbedrijven, economen, patiënten, thuiswerkers, 
mantelzorgers en jongeren. In dit verband was het een goed voorstel van premier Rutte om 
medio april 2020 alle organisaties te vragen om binnen de opgelegde voorwaarden met een 
duidelijk plan te komen voor heropening van de eigen instelling. Op die manier kunnen zij 
deelgenoot worden van het versoepelingsbeleid. Gezien de verschillende contexten waarin 
mensen, organisaties en netwerken opereren is maatwerk voor de hand liggend in plaats 
van iedere persoon en iedere situatie onder de norm van één en dezelfde meetlat te leggen 
die ook nog eens vanuit één landelijk centrum dwingend wordt opgelegd.  
 
Van centraal naar decentraal 
 
Zo kennen zorgverleners in verpleeghuizen de specifieke omstandigheden en kunnen als 
professionals in staat worden geacht om op grond van landelijke richtlijnen een verantwoord 
beleid op maat op te zetten en uit te voeren. Patiënten zijn met hun mantelzorgers en 
geliefden in staat om eigen keuzes te maken hoe ze willen en kunnen omgaan met hun 
besmetting. In mijn ogen dient de exit-strategie van centraal naar decentraal maatwerk te 
gaan, wil  de overheidsstrategie blijven steunen op een breed commitment van de bevolking 
en recht doen aan de zelfregie van burgers.  
Van hieruit kunnen we vraagtekens zetten bij de centrale regie die de landelijke overheid 
naar zich toe bleef trekken. Ik noem de speciale coronawet  - Tijdelijke wet maatregelen 
covid-19 - die de coronamaatregelen moest bestendigen en die volgens de regering Rutte al 
per 1 juli 2020 had moeten ingaan. De ministers willen zich verregaande macht en 
bevoegdheden toeeigenen waarmee inbreuk wordt gedaan op de grondrechten van burgers. 
Grote zorgen bestaan over looptijd en reikwijdte van de wet. In plaats van de democratie 
geleidelijk aan weer te herstellen en gemeentes en organisaties weer meer bevoegdheden 
terug te geven, probeert de overheid met deze mogelijkheid haar centrale macht hiermee te 
stabiliseren en te versterken.  
De reacties bleven dan ook niet uit. De ‘coronawet’ werd uitgesteld, omdat een 
democratische rechtsstaat zo niet functioneert, ook niet in crisistijd. Maar komt van uitstel 
ook afstel? Gevaarlijk blijft het, dat een politiek-bestuurlijke klasse de essentie van 
democratie uit het oog is verloren of gaat verliezen. Advocaten vechten via kort gedingen de 
maatregelen aan en de lijst van sectoren - van sportscholen, horecaondernemingen, 
culturele instellingen, touroperators, verpleeghuisbewoners en hun dierbaren, ouders met 
kleine kinderen, et cetera - die in opstand komen middels sociale media en demonstraties 
groeit. Denk aan de organisatie Viruswaanzin die tienduizenden mensen bijeenbracht tegen 
onder meer de door de regering gewenste coronawet. De organisatie spande een kort 
geding aan tegen de staat met als eis dat de coronamaatregelen van de overheid per direct 
moeten worden stopgezet. Ze heeft weliswaar dit kort geding verloren, maar het toont aan 
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dat commitment met de landelijke maatregelen met de dag afneemt. ‘Ik mag in het 
verpleeghuis niet op bezoek bij mijn dementerende moeder, terwijl dat in een ander 
verpleeghuis wel mag’. ‘Op deze school blijf je met bepaalde cijfers zitten, terwijl je op een 
andere school toch over gaat’. Er wordt gemeten met twee maten, zo is het mantra dat in tal 
van variaties klinkt.   
Maar de verwarring komt niet alleen doordat coronaregels niet consistent worden toegepast 
of dat de samenleving moeilijk kan omgaan met uitzonderingen en interpretatieruimte of 
dat iedereen vindt dat opgelegde regels voor iedereen moeten gelden. Het willen behouden 
en bestendigen van de centrale regie en appelleren op de uniformiteit in de aanpak, leidt tot 
steeds meer chaos, verwarring en verzet. Het is juist de complexiteit van de situatie, zeker 
ook bij een mogelijk tweede coronagolf, die meer dialoog vereist met de verschillende 
bevolkingsgroepen. Juist in een crisissituatie die langer aanhoudt, is een dialogische aanpak 
op maat noodzakelijk, terwijl enkele redelijke algemene normen van hygiëne (waar wel 
breed commitment voor is) centraal voorgehouden kunnen blijven worden. De bemoeizorg 
van de landelijke overheid met alle verschillende situaties en talrijke details kan zelf steeds 
meer het probleem worden. 
 
Een intelligente en normatief verantwoorde aanpak 
 
Ik stelde me de vraag naar welke basale criteria we zouden moeten hanteren voor het 
beoordelen van de gegeven landelijke richtlijnen en van de praktische uitwerkingen ervan in 
bepaalde praktijken? Wat zouden we kunnen verstaan onder een intelligente en normatief 
verantwoord aanpak van een dergelijke crisissituatie? In hoeverre is bijvoorbeeld verdere 
differentiatie naar risicogroepen en risicosituaties wenselijk en verantwoord? 
Vooropgesteld dat een objectieve moraal (waardebepaling) onmogelijk en onwenselijk is, 
ook al wordt hij met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd, komt de vraag naar voren 
hoe we de normativiteit van ons handelen intersubjectief zouden kunnen valideren. 
 
Bij het voorbeeld van de corona-app is naar  voren gekomen dat het overheidsbeleid in een 
democratische samenleving wordt beoordeeld vanuit een verstrengeling van een drietal 
kernwaarden: 

• Het beleid ondersteunt de doelmatigheid van het handelen van actoren in de 
samenleving. 

• Het beleid is proportioneel en maatschappelijk rechtvaardig. 

• Het beleid is bevredigend afgestemd op de ervaringswereld van mensen. 
 
Nemen we als voorbeeld de bijdrage van Hans Schaaf op 24 juni 2020 in de NRC(Next) in het 
katern 'Opinie' waarin  hij voorstelt 'gele zones' in te richten voor de mensen die een laag 
risicoprofiel hebben als het gaat om coronabesmetting. In de gele zones zouden soepeler 
coronaregels gelden. Hoe zouden we een dergelijk voorstel kunnen beoordelen? 
Door te differentiëren in strengheid van maatregelen tussen hoog en laag risicogroepen 
kunnen we de negatieve economische consequenties voor de meerderheid van de bevolking 
verminderen, terwijl de mensen met een verhoogd risico wel beschermd blijven worden 
tegen besmetting. Logisch toch! Maar is dat geen discriminatie naar leeftijd?  
 
Nu is differentiatie naar specifieke bevolkingsgroepen en situaties op verschillende manieren 
al aan de orde. Denk aan de navrante keuzekwestie bij te beperkte Intensive Care plaatsen in 
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het ziekenhuis of aan jongeren die op de middelbare school geen anderhalve meter afstand 
hoeven te houden tot elkaar maar wel tot ouderen. 
 
Wanneer spreken we eigenlijk van discriminatie? 
 
Bepaalde informatie is gemakkelijker beschikbaar dan andere informatie. Met name de in 
het oog springende kenmerken van een individu, groep of situatie zijn belangrijk om mensen 
of gebeurtenissen in een bepaald cognitief schema (categorie) te plaatsen. Het gaat hier om 
de kenmerken die snel kunnen worden opgemerkt, bijvoorbeeld de uiterlijke gedrags-
kenmerken van mensen. Deze kenmerken blijken onevenredig veel invloed uit te oefenen op 
het in een categorie plaatsen (categoriseren) van mensen. Het gaat hier om kenmerken als 
sekse, handicap, huidskleur, leeftijd of andere stigmatiserende kenmerken die zeer gevoelig 
zijn voor discriminatie.  Men wil dat iedereen gelijk wordt behandeld en gelijke kansen heeft 
in de samenleving. 
  
De waarde van sociale gelijkheid 
 
Rechtvaardigheid verwijst naar sociale gelijkheid. In de literatuur wordt gesproken over 
allerlei vormen van sociale ongelijkheid in de samenleving. Men wijst op gevestigde 
belangengroepen die met hun formele en informele netwerken disproportioneel veel macht, 
geld en invloed hebben. Men verwijst ook naar processen van sociale uitsluiting van 
bepaalde mensen op het gebied van werk, inkomen, cultuur, gezondheid, onderwijs en 
maatschappelijke participatie. Zelfs de levenskansen van mensen blijken ongelijk verdeeld te 
zijn over sociale milieus. Verwezen kan hier onder meer worden naar literatuur van Dronkers 
e.a. 1995 en Engbersen e.a. 1998.  
Volgens Frissen (2007) zijn we geobsedeerd door denken in termen van gelijkheid. Gelijkheid 
is volgens hem de dominante waarde in de politiek en in het publieke domein.  
 
Grenzen aan sociale gelijkheid 
 
Denken in termen van sociale gelijkheid is denken in termen van gelijke en ongelijke ruil. Een 
dergelijk denken in termen van gelijke en ongelijke ruil is gebruikelijk in veel 
managementpraktijken, aldus Burke & Cooper (2008, 68 e.v.). Het komt ook naar voren in de 
strategie van het onderhandelen (Mastenbroek 1992). De een ruilt iets om van de ander iets 
te winnen dat hij niet heeft. Het is geen probleem, als de ruil maar gelijk is. Voorwaarde is 
dat de ruilwaarde van ieders inbreng is bepaald. Maar heeft iedereen wel evenveel macht 
om zijn wil in een onderhandeling door te zetten of aan de ander op te leggen? En is alles 
wel onderhandelbaar? Zijn alle waarden te hanteren als handelswaar? Wat is er dan op 
tegen dat de vijftienjarige Maria haar seksualiteit gebruikt als ruilmiddel voor het verkrijgen 
van heroïne? Denken in termen van gelijkheid is bijvoorbeeld ook een belangrijke 
legitimatiebron van agressie. Het is het principe van de vergelding: gelijke monniken, gelijke 
kappen. Als die jongen zelf pest, dan is het terecht dat hij op zijn beurt ook wordt gepest. En 
als de ander er niets om geeft gepest te worden, dan is het ook niet erg om hem te pesten.  
 
Denken in termen van ruil is denken in termen van ‘evenveel’, dus in termen van 
kwantiteiten. In economische zin gaat het om marktdenken. Maar als materiële en 
immateriële waarden op een weegschaal met elkaar worden vergeleken, dan treden er 
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onherroepelijk verwarring en misverstanden op. Innerlijke waarden als liefde, zorg, 
vriendschap en erkenning kunnen immers niet op een weegschaal worden gelegd. Liefde en 
geld zijn twee verschillende soorten van waarden die voortdurend verwarring opleveren als 
ze met elkaar worden verbonden. Ruildenken is in principe slechts van toepassing op te 
kwantificeren waarden. Denk aan het gegeven, dat steeds meer instellingen eisen stellen 
aan hun cliënten in ruil voor goede hulpverlening. Zo krijgen ‘slechte’ huurders van 
woningcorporaties geen of een minder goede hulpverlening en service. Of denk aan het 
registreren van de tijdsduur van een interventie hetgeen voortkomt uit de waarde van het 
ruildenken. Het met de cliënt gedeelde bewustzijn wordt als het ware door een 
gekwantificeerde kloktijd uiteengedreven. De innerlijke tijdsbeleving met elkaar wordt in 
een hoeveelheid losse segmenten opgedeeld en van zijn ervaringskwaliteit ontdaan.  
 
Maar in hoeverre is dit een verstandig beleid? Dit soort van betrekkingen die sterk zijn 
gebaseerd op denken in termen van ruil, zijn immers gebouwd op tevoren georganiseerde 
‘misverstanden’. Het denken in termen van ‘voor wat, hoort wat’ kan bovendien benauwend 
werken. Ik moet wel evenveel aan de ander teruggeven. Het werkt afstand tussen mensen in 
de hand. Het doet eenzijdig appèl op externe motivatie. Men doet iets voor de ander om er 
iets voor terug te krijgen. Daarmee wordt geweld gedaan aan de norm van autonomie 
(Gruen 1987). Deze norm stelt immers: ‘Ik doe iets voor jou, omdat ik dat echt zelf wil’. Ik 
doe dat vanuit een innerlijke motivatie, dus bijvoorbeeld niet om straf of afkeuring van 
anderen te vermijden. Als we autonoom handelen in de zin van ‘handelen in 
overeenstemming met onze echte gevoelens en behoeften’, dan doen we iets voor iemand 
omdat we dat écht zelf willen, onafhankelijk van wat we daarvoor terugkrijgen. Werkelijke 
autonomie verdraagt geen dwangmatige ruil.  
 
Het denken in termen van ruil heeft zijn begrenzingen. Volgens Schütz (Lenk 1977) past het 
'denken in ruil' meer bij rollen. Volgens Schütz hebben mensen eerder 'objectieve typen' 
(rollen) nodig als vervanging voor 'subjectieve typen' van het handelingsverloop, naarmate 
zij anoniemer voor elkaar zijn. Bij volledige anonimiteit wordt verondersteld dat de afzon-
derlijke mensen die handelen uitruilbaar zijn. Het type handelingsverloop tussen hen 
verwijst dan naar het gedrag van 'iemand, wie dat dan ook is' die op een typerende manier 
handelt. In een dialogische betrekking kan echter het hele subject meespreken en is het 
vasthouden aan het voorgestructureerd en geïnstitutionaliseerd handelingsschema van een 
rol 'onproductief'. Anders gezegd: het principe van de ruil geldt sterker, naarmate de relatie 
anoniemer is en men zichzelf minder verbonden voelt met de ander. 
 
Volgens Van Asperen (1978) wordt het zowel vanuit juridisch als moreel oogpunt in onze 
samenleving onrechtvaardig gevonden dat mensen in gelijke zaken ongelijk worden 
behandeld en in ongelijke zaken gelijk. Van onrechtvaardigheid kan volgens haar dus op 
twee verschillende momenten worden gesproken: zowel wanneer gelijke zaken (mensen) 
ongelijk behandeld worden als wanneer ongelijke zaken (mensen) gelijk behandeld worden. 
Het is bijvoorbeeld onrechtvaardig als vrouwen vanwege het feit dat ze vrouw-zijn lager 
worden betaald dan mannen. Maar het is ook onrechtvaardig als een vrouwelijke 
vuilnisophaler evenveel zou verdienen als een mannelijke arts omdat ze vrouw is. Wat in een 
bepaalde situatie precies 'rechtvaardig' is, zal dus nader moeten worden afgewogen op 
grond van meerdere principes zoals verdiensten op grond van prestaties, behoeften die 
vragen om bevrediging, gerechtvaardigde aanspraken op grond een consensus over wat 
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goed en passend is en overeenkomsten die tussen mensen zijn afgesloten, aldus Van 
Asperen.   
 
Dit standpunt van Van Asperen impliceert dat 'sociale gelijkheid' in ieder geval niet het enige 
criterium is voor rechtvaardigheid. Daarmee komt een tweede soort van norm van 
gelijkwaardigheid naar voren: de erkenning van diversiteit. De diversiteitsnorm sluit aan bij 
het empirisch en normatief te legitimeren vertrekpunt van eigen regie, eigen keuze en eigen 
verantwoordelijkheid. Respect voor ieder mens die als subject van eigen handelen gericht is 
op eigen referentiewaarden van gedrag. In dat subject-zijn zijn alle mensen gelijk.  Veel 
sociale professionals benadrukken dan ook het onvoorspelbare karakter van het menselijk 
handelen en de noodzaak om steeds weer handelingsruimte voor de ander te laten. Ze zijn 
terughoudend met het gebruik van macht, dwang of pressie, zeker voor zover dit niet de 
zelfsturing van cliënten bevordert. Ze benadrukken de keuzevrijheid van ieder en het recht 
om het ook niet met de ander eens te zijn. Dit vrijheidsprincipe passen ze ook toe op hun 
eigen relatie met de cliënt. 
Sterke dwang, pressie en controle vanuit de omgeving vragen om pogingen van mensen zich 
hiervan los te maken, een zelfstandige positie voor zichzelf te creëren, eigen doelen te 
kiezen en bij het realiseren ervan zo nodig in te gaan tegen de mening of wens van de 
omgeving. Door het tonen van deze autonomie stellen ze hun grens aan de macht en de 
dwang van buitenaf en nemen ze hun eigen verantwoordelijkheid. Indirect kunnen macht en 
dwang dan ook bijdragen aan bevordering van zelfsturing. Denk bijvoorbeeld aan 
voorwaardelijke hulpverlening. Een en ander hangt af van de vraag in hoeverre er in het 
gebruik van macht en dwang sprake is van verleiden tot zelfsturing.  
 
Het gelijkheidsdenken alleen is niet in staat om werkelijk gelijkwaardige verhoudingen in de 
samenleving te creëren. Gelijkwaardigheid is niet identiek aan gelijkheid. Het is 
onrechtvaardig wanneer gelijke mensen ongelijk worden behandeld, maar het is ook 
onrechtvaardig wanneer ongelijke mensen gelijk worden behandeld. Een ongelijke 
behandeling van verschillende mensen met een lichamelijke handicap is nog geen 
ongelijkwaardige behandeling. De norm van sociale gelijkheid kan betrekking hebben op 
algemene, fundamentele behoeften en waarden zoals recht op eten, onderdak, verzorging 
en vrijheid voor ieder. We kunnen dit de ondergrens noemen van wat nog rechtvaardig is. 
Maar als bovengrens van wat rechtvaardig is zouden we het principe van de fundamentele 
ongelijkheid tussen mensen kunnen zien, de erkenning van ieders autonomie in een relatie.  
 
Zo kunnen sommige psychiatrische patiënten zich in een woonwijk niet handhaven. Het 
rehabilitatie-idee is goed, mits het maar bij ieder individueel geval apart wordt getoetst door 
middel van een kritische dialoog. Dat geldt in principe voor iedere methodiek, wet of 
regelgeving. In een gelijkwaardige verhouding kunnen er verschillen en ongelijkheden tussen 
mensen bestaan, zelfs in macht en geld. Deze verschillen hoeven niet polariserend te 
werken. Ze kunnen mensen juist met elkaar verbinden. Tegelijkertijd worden in een 
gelijkwaardig contact de bestaande verschillen wel erkend en vinden er dus ook allerlei 
schermutselingen en strijd plaats. Dat hoort er bij. De verschillen in macht worden erkend, 
maar tegelijkertijd wordt in een gelijkwaardige verhouding geprobeerd een machtsvrije 
dialoog met elkaar te voeren. In termen van Habermas betekent dit, dat mensen in staat zijn 
om in gesprek te gaan over elkaars aanspraken op waarheid, juistheid en waarachtigheid, de 
redenen voor hun keuzes of handelingen ter discussie te brengen en gericht te zijn op het 
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bereiken van onderlinge overeenstemming op basis van een gemeenschappelijke 
omschrijving van de situatie. 
 
Zoek naar balans tussen gelijkheid en diversiteit 
 
Essentieel voor rechtvaardigheid is dat er sprake is van gelijkwaardigheid tussen mensen. 
Gelijkwaardigheid is echter niet hetzelfde als gelijkheid. Van gelijkwaardigheid is pas sprake 
als we het denken in termen van gelijkheid verbinden met zijn tegenpool, de erkenning van 
diversiteit (ongelijkheid tussen mensen) en in die verhouding een bevredigende balans 
vinden. Hoe geven we in het verandertraject vorm aan de balans tussen onze behoefte aan 
autonomie enerzijds en onze behoefte aan een veilige gehechtheid en  ons verbonden 
voelen met natuur, mens en samenleving anderzijds?  De diversiteitsnorm sluit aan bij de 
morele erkenning van ieder mens als een uniek subject van eigen handelen, als een 
zelfsturend subject. Rechtvaardigheid verwijst naar keuzevrijheid en het recht om het ook 
niet met de ander eens te zijn.  

 
Herstel van evenwicht tussen natuur, mens en maatschappij 
 
Rechtvaardigheid heeft echter niet alleen betrekking op de verhouding tussen mensen in de 
samenleving , maar betreft ook onze relatie tot de natuurlijke omgeving. Vanuit een 
systemisch perspectief op de wereld als een samenhangend geheel van natuur, mens en 
maatschappij, zouden we als ultiem criterium van rechtvaardigheid kunnen formuleren dat 
de aanpak direct of indirect een bijdrage levert aan een wereldwijd herstel van het 
evenwicht tussen natuur, mens en maatschappij. Het coronavirus toont aan dat de mens 
onafscheidelijk deel uitmaakt van de dierenwereld. Virussen, mensen en maatschappelijke 
verbanden maken deel uit van hetzelfde ecosysteem dat de wereld is. Virussen zijn niet 
alleen onze vijanden; we hebben ze nodig om te overleven. Ze zitten ingebouwd in ons 
lichaam. De diversiteit aan virussen is enorm en het aantal potentiële bedreigingen is 
eindeloos. Natuur, mens en maatschappij zijn sterk met elkaar verstrengeld.  
 
Vanuit de balansgedachte kunnen we stellen dat het beleid zowel goed afgestemd dient te 
zijn op de wetmatigheden van de natuur (zoals virologen en biologen die bestuderen) als op 
het eigen niet-gedetermineerde bewustzijn van de mensen (zoals menswetenschappen dat 
bestuderen) en op de economische, politiek-juridische en sociaal-culturele belangen van de 
maatschappij (zoals maatschappijwetenschappen dat bestuderen).  
 
Het ingebed zijn in een natuurlijke context roept op tot een kritische heroriëntatie op de 
samenleving. Wereldwijd worden we aangesproken dat we verantwoordelijker moeten 
omgaan met de natuur waar wij met ons menselijk lichaam direct deel van uitmaken. We 
zetten onze gezondheid op het spel, als we het gezondheidsbelang op dit moment in de 
coronacrisis, maar ook daarna, zouden opofferen aan het op winstvermeerdering en 
eigenbelang gericht handelen in ons economisch systeem. Daarom trekt de Nederlandse 
overheid, zoals dat ook gebeurt in veel andere landen, hier een grens en legt de economie 
voor een groot deel plat. Onze gezondheid en overlevingskansen vereisen een 
sociaalecologisch verantwoorde economie en politiek.  
Dat geldt niet alleen voor deze crisis nu, maar ook voor de nieuwe crises die zich nu al 
aandienen. Naast een zware economische recessie en een dreigende wereldwijde 
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voedselcrisis, is dat de ecologische crisis waarin we zitten. De internationale klimaattop en 
de top over biodiversiteit zijn uitgesteld. Aandacht verslapt. Hopelijk is dat tijdelijk, want 
klimaatverandering, afname van biodiversiteit en uitputting van energiebronnen zijn de 
grootste dreigingen op langere termijn. Gezondheid, gezond milieu en gezonde 
wereldeconomie hangen nauw met elkaar samen. 
  
Herstel van de balans tussen natuur, mens en maatschappij is natuurlijk niet alleen een taak 
van de overheid. Het vraagt om ieders actieve keuze, inzet en verantwoordelijkheid.  Nodig 
is daarom een proportionele aanpak in het beleid waarin enerzijds duidelijke grenzen 
worden gesteld, maar die tegelijkertijd de dialoog met patiënten en niet-patiënten open 
blijft houden en de samenleving als actieve partij blijft aanspreken op haar zelfregulerend 
vermogen. Een dergelijke competentieversterkende aanpak is het meest duurzaam, omdat 
je op langere termijn de actieve inzet, medewerking en vertrouwen van mensen nodig hebt 
om deze en volgende crises zodanig te overwinnen dat je nog een menswaardige en leefbare 
samenleving nalaat.  
 
De macht van politiek en experts kan nooit de samenleving beheersen en moet dat ook niet 
willen. Hoe meer je de griep wil beheersen met rigoureuze maatregelen, hoe meer het een 
chaos kan worden in het land.  Een centralistische en beheersmatige strategie op basis van 
detaillistische gedragsvoorschriften  heeft als effect dat er steeds meer onduidelijkheid, 
tegenstrijdigheden, verwarring en verdeeldheid onder de bevolking ontstaat over het te 
volgen gedrag. Dit kan weer leiden tot nog meer gedetailleerde gedragsvoorschriften en 
maatregelen om die te handhaven. Wijzen op verstandig sociaal-hygiënisch gedrag is 
belangrijk, maar relativering en een zeker terughoudende opstelling ten op zich al te 
rigoureuze collectieve maatregelen eveneens. In mijn ogen blijft de overheid te veel 
doorgaan op de ingeslagen centralistische aanpak. Het is steeds meer van hetzelfde: gericht 
op beheersing, controle en belang van veiligheid. Meer loslaten en sturen op vertrouwen in 
de eigen kracht van mensen zijn essentieel voor een goed herstel van de samenleving. Het is 
een vertrouwen in de niet beheersbare maatschappelijke onderstroom van het samenleven, 
essentieel voor sociale systemen die opereren in een chaotische, onvoorspelbare en 
onzekere wereld. Vertrouwen is de lijm van de samenleving. Vertrouwen berust op de 
verwachting dat mensen goed  jegens ons zullen handelen en dat ze niet alleen rekening 
houden met zichzelf maar ook met de waarden en belangen van anderen. Vertrouwen 
veronderstelt de verwachting van een zekere vanzelfsprekende, onvoorwaardelijke 
bescherming. Vergelijk het met een kind dat als vanzelfsprekend van zijn ouders verwacht 
dat die hem beschermen, ook in situaties waarin het kind onzeker is of ongelijk heeft. 
 
Belang van competentieversterking 
 
Er heerst een hardnekkige en invloedrijke mythe van het inzetten van technologie – ook 
medische technologie - als oplossing voor problemen. Techbedrijven en farmaceutische 
bedrijven staan de popelen om hun ‘oplossingen’ in te zetten voor middelen ter bestrijding 
van het coronavirus. Mijn stelling is dat zeggenschap over die technologie essentieel is voor 
een humane samenleving. Maar wat houdt die zeggenschap over technologie in? 
 
Techniek is nooit een neutraal instrument, zo leert ons de discussie over de corona-app. Het 
technologisch middel kan je kijk op de wereld en op jezelf veranderen. Een corona-app is 
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nooit alleen maar een handig detectiemiddel om te kijken of mensen risico lopen besmet 
geraakt te zijn. Zo’n middel heeft direct gevolgen voor de democratie, de openbare ruimte 
en de relatie tussen overheid en burgers. Het inzetten van digitale technologie kan doorslaan 
in het eenzijdig appelleren aan bepaald gewenst gedrag van mensen in plaats van 
verbetering van condities in de vorm van een goed en humaan aanbod aan voorzieningen. Er 
wordt een app ontwikkeld waarmee we het gedrag van reizigers helpen verbeteren zodat ze 
de spits mijden, in plaats van te investeren in een beter aanbod van openbaar vervoer. Er 
worden medicijnen ontwikkeld ter bestrijding van het coronavirus, zodat de mensen weer 
door kunnen gaan met ongezond leven en versterking van hun immuunsysteem. 
Tegelijkertijd kunnen we apps, maar ook medicijnen, opvatten als ‘condities’ waarmee 
individuen worden geholpen of – in het geval ze niet vrijwillig van deze technologie gebruik 
maken - worden verplicht om zich in een verondersteld algemeen belang te gedragen. 
Technologie kan worden ingezet als politiek drukmiddel om mensen te maken tot volgzame 
individuen. Essentieel is dan niet alleen de vraag of mensen een eigen keuze hebben om dit 
middel wel of niet te gebruiken, maar ook de vraag in hoeverre de overheid nog investeert in 
competentieontwikkeling van mensen om te leren zich in het algemeen belang te gedragen. 
Er zijn meer wegen mogelijk waarmee mensen zichzelf kunnen helpen bij het zich leren 
gedragen in het algemeen belang dan enkel met het gebruik van een technologisch 
hulpmiddel. Het is makkelijker om een app in te (laten) stellen die je vertelt of het oké is om 
de deur uit te gaan dan om iets te doen aan het onderliggende competentiegebrek van 
sommige mensen om in hun gedrag rekening te houden met het algemeen belang. 
Technologie vernauwt onze oplossingshorizon tot beheersing van gedrag van buitenaf.  
Als verandertrajecten zich beperken tot enkel verbetering van technologische condities, 
worden de complexe en ingrijpende ecologische, economische en politieke vraagstukken die 
aan de orde zijn, behandeld als iedereen bedreigende problemen waaraan we individueel 
iets moeten doen door ook anders te gedragen. Dergelijke verandertrajecten doen geen 
recht aan de complexiteit van de problemen. 
 
Al met al is in de aanpak van de coronapandemie door de overheid sprake van een 
normatieve benadering, maar is de grenzen stellende dialoog zeker in de vervolgstrategie 
voor verbetering vatbaar. Het vraagt van de overheid om steeds weer te zoeken naar een 
balans tussen enerzijds ruimte sturen en ruimte bieden en anderzijds ruimte geven en eigen 
ruimte stimuleren. Het transdisciplinaire karakter van de aanpak van de overheid laat te 
wensen over. Er wordt ook weinig een bewuste koppeling gelegd tussen conditieverbetering 
en competentieontwikkeling. 
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4. Aandacht voor competentieontwikkeling in de aanpak 
 

Als je alleen maar een hamer hebt, ga je alles om je heen zien als 
iets dat wel een mep kan gebruiken. Schein 

 
Bij verandercompetenties gaat het, zoals we in paragraaf 1 zagen, om ‘in staat zijn tot iets te 
verbeteren in de situatie die je aantreft’. Niet alleen restaurants sluiten en gedragsregels 
opleggen, maar ook investeren in competentieontwikkeling.  Sowieso vragen al de 
maatregelen van overheid  van burgers om handelingscompetenties. De adviezen rollen over 
straat: blijf bewegen, praat over de vreemde situatie, laat niet door je nieuwshonger 
onophoudelijk alle nieuws bij je binnen zodat je niet meer tot iets positiefs komt om je dag 
succesvol te maken, probeer eigen dagstructuur te vinden, stimuleer contact op afstand, 
zoek naar creatieve manieren van communicatie op afstand, leer te improviseren, werk goed 
samen met het afstand houden in de publieke ruimte en in winkels, hou je persoonlijke 
relatie vitaal en romantisch in een tijd dat je zo dicht op elkaars lip zit. Maar is daarmee de 
kwaliteit van hoe we omgaan met het coronavirus gedekt? 
 
In mijn praktijkgerichte onderzoeken naar methodiek van sociale interventies ben ik, zoals 
bekend, gekomen tot een drietal soorten basiscompetenties van veranderen. Deze wil ik 
even langs de meetlat leggen van omgaan met het coronavirus. 
 

4.1. Cognitieve gedragscompetenties 
 
Een eerste basiskwestie betreft de betekenis die we geven aan de situatie. Hoe kijken we 
naar deze coronacrisis en hoe schatten we de mogelijkheden in om zelf invloed uit te 
oefenen op de invloeden die uitgaan van het virus? Schrijven we alle invloed toe aan de 
werking van het virus zelf (naturaliserend denken) en onderschatten we mogelijk onze eigen 
invloedsmogelijkheden in deze? Of schrijven we alle invloed toe aan onszelf als individu en 
als collectief (personaliserend denken) en onderschatten we mogelijk de kracht, 
besmettelijkheid en venijn van het virus? Hoed ons voor zelfoverschatting, maar hoed ons 
ook voor zelfonderschatting.  
In hoeverre zijn we in staat om in verhoudingen tussen de beide soorten van invloedfactoren 
te denken en ons daar naar te gedragen? Hoe kunnen we in een dergelijke onzekere en 
onvoorspelbare context met die overdonderende hoeveelheid beelden, ervaringen, trends, 
scenario’s en informatie over gewenst en ongewenst gedrag ons denken helder houden, 
juiste en onjuiste informatie van elkaar onderscheiden en gericht blijven op het realiseren 
van meerdere waarden die voor ons belangrijk zijn dan alleen veiligheid? Ons vermogen tot 
oordelen slaat al snel door naar schuldigen, veroordeling, polarisatie en het luisteren naar 
profeten die de waarheid in pacht zeggen te hebben. Juiste informatie selecteren, zuinig zijn 
op hetgeen je je hersenen binnenlaat, geen bullshit lezen, maar je richten op informatie die 
relevant is voor jouw handelen en de waarden die je daarin hanteert in relatie tot 
belangrijke vraagstukken van deze tijd. Informatie toelaten om de wereld als een 
samenhangend systeem van leven te leren begrijpen en via constante feedback op je eigen 
waarden de relevantie van bepaalde informatiebronnen steeds scherper leren beoordelen. 
 
Belangrijk daarin is het om ons bewust te zijn van de feitelijke en de gewenste 
referentiewaarden in ons gedrag. Zien we de situatie waarin we zitten als een uitdaging om 



 

33 
 

te overleven, als een probleem dat moet worden opgelost (de bedreiging van het virus 
onder controle krijgen), als een uitdaging om met de kwetsbaarheid van ons bestaan te leren 
omgaan, als een periode van stilstand die ons de mogelijkheid geeft om ons te bezinnen op 
hoe we in ons werkzaam leven bezig zijn of als een mogelijke transitie naar een meer 
duurzame samenleving? Zelf zie ik om heen dat er door deze collectieve retraite veel 
veranderingen plaatsvinden in de keuzes die mensen maken. Men ontdekt dat men toch niet 
langer meer actief wil zijn in een bepaalde club. Men wil zich toch anders gaan opstellen 
tegenover het werk dat men doet. Men wil bijvoorbeeld meer tijd vrijmaken voor het gezin. 
Bezinning betreft ook het omgaan met het coronavirus. Op strategisch niveau is aan de orde 
de vraag hoe we de ‘exit strategie’ van het afpellen van de vele getroffen maatregelen willen 
laten verlopen, zeker ook als we de ongelijktijdigheid van ontwikkelingen in de verschillende 
regio’s en  landen in ogenschouw nemen. Op zowel micro-, meso- als macroniveau van 
veranderen is een flexibele strategie van belang waarin sprake is van een constante circulaire 
afstemming tussen maatregelen en de uitwerkingen ervan in de complexe praktijk.  
 

4.2.Intrapersoonlijke ervaringscompetenties 
 
In relatie tot hoe mensen de uitbraak van het coronavirus verklaren, is de coronapandemie 
een situatie die veel positieve en vooral ook negatieve emoties met zich meebrengt. Het 
geeft een mogelijk gevoel van rust in de anders zo hectische wereld. Maar er zijn ook veel 
gevoelens van onzekerheid en angst om besmet te worden met het virus of om anderen te 
besmetten. Er is angst voor lijden en dood. Een situatie die mogelijk ook bepaalde 
onderliggende behoeften manifest maakt. Kan ik niet beter ophouden met presteren en 
meer genieten van het leven? Een gevoel van machteloosheid: wat moeten we met al die 
crises en ellende in de wereld waar ik zo weinig of niets tegen kan doen?  
 
Voorbeeld 
Een vriend van me mailde dat hij niet meer wist wat hij moest doen en dat allerlei mogelijkheden 
maar door zijn hoofd bleven tollen. Mag ik mijn vriendin omhelzen en bij haar blijven slapen? Mag ik 
met mijn vriend samen in de auto zitten? Is het verantwoord mijn zieke moeder te bezoeken, nu ik 
de laatste dagen wat pijn heb in mijn keel en wat snotter? De een zegt dit en de ander zegt dat, wat 
moet ik doen? Ik mailde hem terug: 
 
Een paar korte opmerkingen naar aanleiding van jouw mailtje: 
1. Je maakt je in mijn ogen terecht zorgen over jezelf en anderen besmetten vooral via mens-mens 
contact en in je feitelijk handelen leg je daarbij ook je eigen grenzen aan. Ik vind dat een 
verantwoordelijke houding van je. 
2. Maar er zijn veel verschillen van mening over het coronavirus en hoe je daar passend op zou 
moeten reageren. Steeds meer komt daarover naar buiten, maar veel weten we nog niet. Er zijn nog 
veel meer verschillen dan jij hier noemt. 
3. Je ontkomt er dus niet aan om met die onzekerheid te leven en daarin heel eigenzinnig je EIGEN 
weg te bepalen. 
4. Je kunt hier alleen gezond bij blijven als je niet door gaat zitten malen over wat de JUISTE weg is, 
want die zul je niet vinden. Achteraf kunnen we het meeste leren. Nu moet je STOP kunnen zeggen en 
het weer loslaten en genieten van die mooie bloemen in je tuin. 
Groetjes Gerard 
 
Mensen blijken nogal verschillend te reageren. Zo blijkt uit de eerste resultaten van een 
onderzoek naar de emotionele beleving van de coronasituatie door cultuurhistoricus 
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Anneleen Arnout (De Volkskrant 22 juni 2020) blijkt dat bij stadsbewoners opleidingsniveau een 
grote rol speelt in hoe ze de lockdown ervaren. Hoogopgeleiden hadden meer positieve 
ervaringen: ze genoten van wandelingen in de buurt of mooie architectuur die plotseling 
opviel. Ook ervoeren zij meer een gevoel van vervreemding dan anderen. Laagopgeleiden 
waren vooral bang. Zij hadden meer angstgevoelens, reageerden angstiger op ambulances 
en helikopers en associeerden die meer met het virus. Volgens Arnout worden deze emoties 
sterk bepaald door opvoeding, woon-en werkomstandigheden en sociale groep. 
 
In het algemeen kunnen mensen de uitbraak van het coronavirus uitleggen als een soort van 
natuurlijke catastrofe die je kunt vergelijken met een meteorietinslag. Je kunt er in beginsel 
niemand de schuld van geven. Ze kunnen de crisis accepteren als een natuurlijk lot dat ons 
allen treft. De ervaring van collectieve kwetsbaarheid – we zitten allemaal in hetzelfde 
schuitje - kan zorgen voor een sterker gevoel van lotsverbondenheid met elkaar. Anderen 
gaan op zoek naar schuldigen, bijvoorbeeld de Chinezen, de Joden, de machtige ICT-
bedrijven of de democraten in Amerika die het virus doelbewust vanuit vijandelijke of 
concurrentieoverwegingen hebben verspreid. Weer anderen wijten het aan de mensheid als 
geheel die niet in harmonie met de natuur leeft en roofbouw pleegt op het milieu. Of men 
ziet het als een straf van God tegen onze menselijke hoogmoed. Vanuit al of niet 
vooringenomen ideologische stellingnames interpreteren mensen de situatie en beleven zij 
de coronapandemie. 
 
Omgaan met de coronapandemie betekent niet alleen dat mensen een bepaald soort van al 
dan niet redelijk gedrag naar buiten laten zien. Het omgaan met de epidemie betekent ook 
een innerlijke beleving van allerlei soorten van emoties en behoeften, met bijpassende 
innerlijke dialogen. Mensen kunnen leren om in deze ontwrichtende crisistijd vol 
onzekerheid hun angsten en stressgevoelens onder controle te houden en innerlijk 
gemotiveerd te blijven om in de abnormale situatie van sociale distantie een nieuwe manier 
van leven met anderen te creëren. Voor velen is de voorgegeven structuur van hun 
werkleven door de coronacrisis veranderd, verbrokkeld en vol onzekerheid over de 
toekomst. Focussen op eigen waarden en op planning van activiteiten in deze zijn in zo’n 
situatie vol onzekerheid lastig. 
We zullen moeten leren omgaan met allerlei mogelijke risico’s van besmetting. Dat vraagt 
om een kritische zelfreflectie op vragen als: Waar ben ik eigenlijk bang voor? Om besmet te 
worden met het coronavirus of misschien om dood te gaan? Hoe belangrijk is de intieme 
relatie met mijn vriend(in) in vergelijking met het mogelijk risico van besmetting? Hoeveel 
risico is mijn relatie waard? Wat wil opofferen om mijn zieke moeder toch te bezoeken en te 
knuffelen? Alle risico’s willen uitsluiten is vragen om problemen. De utopie van volmaakte 
veiligheid is helaas geen reële optie. 
Hoe kunnen we leren om al die negatieve emoties wel te erkennen, maar ze bij onszelf niet 
te laten overwoekeren. Negatieve emoties loslaten door een gedachtenstop in te voeren en 
de risico’s in proportie te blijven zien. Ervoor zorgen dat de negatieve emoties zich niet 
opstapelen en je energetisch vermogen uitputten. Je zelfbeeld en je gevoel van eigenwaarde 
positief proberen te houden. Zorgen voor een goede balans tussen autonomie en 
verbondenheid met mensen en in deze veranderde situatie een bevredigende afstemming 
tussen werk en privé creëren. Allemaal makkelijk gezegd, maar voor velen moeilijk gedaan! 
Al voor de coronacrisis waren er ruim een miljoen Nederlanders met erkende psychische 
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klachten van wie sommigen nu online, maar velen niet worden behandeld. De wachtlijst in 
de GGZ is groot. 
 
Hoe collectief het coronavirus de hele mensheid  ook treft, het omgaan ermee betekent voor 
ieder mens ook een individuele opgave om te leren omgaan met die kwetsbaarheid, met het 
verlies van zelfcontrole en met het mogelijk risico op ziek worden en zelfs overlijden. Mogen 
mensen nog zelf kiezen voor hoe ze omgaan met die kwetsbaarheid van het bestaan: of ze 
kiezen voor genezing, voor afzien van verder medisch ingrijpen, voor contact met je naasten 
of voor het bewust en op een humane manier de dood tegemoet treden? Mensen laten zich 
niet alleen leiden door waarden van veiligheid en fysieke gezondheid, zoals de overheid niet 
aflaat om te propageren. Er zijn verschillende waarden in het geding als het gaat om de 
kwaliteit van leven en samenleven. Waar leggen patiënten en niet-patiënten de grens tot 
waar het belang van fysieke gezondheid voor hen belangrijk is? Dat kan niet enkel door 
zogenaamde objectieve criteria van fysieke gezondheid door wetenschappers of politici 
worden bepaald. Goede zorg helpt en ondersteunt mensen om hun eigen weg te vinden in 
de situatie en ermee te leren omgaan. Op dat moment wordt de zorg door mensen als goed 
en zinvol ervaren. 
 

4.3. Sociaal-maatschappelijke en ecologische handelingscompetenties 
 
Het appel dat uitgaat van de overheid is uitdrukkelijk gericht op interpersoonlijke, 
interculturele en positionele handelingscompetenties. Dat is interessant in een tijd van 
toenemende individualisering en uit de mond van een liberale premie Mark Rutte te horen, 
zo zagen we in paragraaf 1. Het vraagt om respectvolle erkenning en empathie, om het 
geven van ruimte aan de ander, om goede afstemming in de uitwisseling van informatie, om 
denken in gelijkwaardigheid tussen mensen, om het zoeken naar een balans tussen zelfzorg 
en zorg voor de ander.  
 
Het vraagt ook om aandacht voor positieverbeterend handelen waar het gaat om behoud 
van werk en inkomen. Denk hierbij aan  veranderingen in de arbeidsmarkt, aan de 
digitalisering van het werk, aan investeren in leven lang leren en aan vermindering van de 
maatschappelijke ongelijkheid in kansen op het gebied van werk, inkomen en onderwijs. Hoe 
kunnen we een economisch systeem ontwerpen dat niet berust op ons streven naar louter 
winstbejag, maar waarin waarden van menselijkheid en ecologie gelijkwaardig belangrijk 
zijn. De politiek kan hierin het voortouw nemen zoals in de aanpak van het coronavirus en 
ons handelen in het economisch systeem begrenzen. Ons huidig economisch systeem 
moedigt onze schijnbaar onverzadigbare materiële behoeften aan, terwijl er op basaal 
niveau voor het grootste deel van de bevolking aan deze behoeften is voldaan. Duurzaam 
omgaan met de energiebronnen van ons leven vraagt om een meervoudig perspectief op de 
basiswaarden van ons leven. Dat kan niet enkel door de politiek van bovenaf worden 
opgelegd, maar alleen worden verkregen in een gezamenlijke zoektocht naar een nieuwe 
beschaving. Het begrenzen van de eenzijdige oriëntatie op materiële behoeften vraagt om 
een bredere oriëntatie van ieder op de energiebronnen van het leven. Het vraagt om 
investeren in sociale en culturele handelingscompetenties en waarden. Dit ligt in de lijn van 
het pleidooi van Martha Nussbaum (2015) om in het Bruto Nationaal Product ook de stand 
van onderwijs, gezondheidszorg en sociale rechtvaardigheid mee te rekenen met daarbij de 
‘capabilities’ van mensen om waardig te kunnen leven en de eigen omgeving vorm te 
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kunnen geven. Toegepast op de aanpak van het coronavirus kunnen we stellen dat de 
culturele instellingen zeer ernstig lijden onder de crisis en relatief weinig financiële 
ondersteuning krijgen van de overheid, in vergelijking met grote delen van het bedrijfsleven. 
 
In de persoonlijke levenssfeer betekent het gekluisterd zitten aan huis een mogelijke 
versterking van het gevoel van eenzaamheid en isolement. Met name veel ouderen in de 
kwetsbaarste fase van hun leven worden geïsoleerd om te voorkomen dat ze besmet raken 
en overlijden, maar het is goed mogelijk dat ze door die gedwongen quarantaine juist eerder 
overlijden door eenzaamheid en verpietering. Isolatie heeft effect op het immuunsysteem. 
Bij ouderen is de afweer al zwak en als daar gevoelens van eenzaamheid en hopeloosheid 
bijkomen, wordt hun afweer nog zwakker en worden ze vatbaarder voor ziektes en infecties, 
aldus Erwin Companje (De Volkskrant 6 juni 2020).  De familie moest wegblijven, maar de 
hulpverleners mochten in eerste instantie onbeschermd voor de ouderen zorgen. Companje 
pleit voor plaatselijke, creatieve oplossingen waardoor dierbaren wel contact kunnen 
hebben met hun dierbaren in het verzorgingstehuis.  
Daarnaast ligt er natuurlijk de uitdaging om online te zorgen voor contact. De coronacrisis 
draagt ertoe bij dat ons werk en onze contacten (ook onze liefdescontacten?) verder worden 
gedigitaliseerd dan nu al het geval is. Bijkomende voordelen zijn onder meer, dat het 
thuiswerken dat geldt voor een groot aantal beroepen tijdelijk rust schept in het anders zo 
drukke verkeer en, zoals gezegd, drastisch de CO₂ en stikstofuitstoot nationaal en wereldwijd 
vermindert. Ook het mondiale verkeer en de mondiale productieketens blijken kwetsbaar te 
zijn. Herbezinning op de werking van onze mondiale economie in relatie tot de nationale 
economie is aan de orde.  
Samen thuis bij elkaar op de lip zitten vraagt om relationele competenties waarmee je het 
met elkaar gezellig blijft vinden en een vitale relatie behoudt. En hoe houden we het in de 
buurt gezellig? Als mensen meer thuis werken, wordt er minder ingebroken, maar zien we 
wel meer meldingen van overlast, onrust en spanningen tussen de bewoners. 
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Samenvatting 
 
We stelden ons in het begin als vraag: Hoe kijken we als sociaal veranderkundigen naar de 
aanpak van het coronavirus? Wat is die sociaalveranderkundige logica en wat zegt zij over de 
aanpak van politici, professionals en burgers. Kort samengevat ligt onze bijdrage aan de 
aanpak van het coronavirus op de volgende punten: 
 

• het accent dat we leggen op competentieversterking met betrekking tot zelfregie in 
combinatie met conditiebevorderende maatregelen; 

• de nadruk die we vanuit het oogpunt van complexiteit leggen op een kritisch-reflectieve, 
transdisciplinaire analyse van de situatie van waaruit we pleiten voor een proportionele 
aanpak van het coronavirus; 

• in de aanpak van het coronavirus te werk blijven gaan via de communicatieve strategie 
van gedeelde waarden. De actieve inzet en inbreng van burgers en professionals is 
noodzakelijk voor een effectieve en duurzame aanpak van de crisis; 

• de communicatieve strategie heeft het kenmerk van een grenzen stellende dialoog. We 
stellen grenzen aan het gedrag van onszelf en anderen, maar houden tegelijkertijd 
ruimte voor zelfregie. Veel van het (samen)leven kunnen we van buitenaf of van bovenaf 
niet beheersen en controleren en dat moeten we ook niet willen; 

• het ultiem criterium voor succesvolle interventie zien we in de bijdrage die daarmee 
wordt geleverd aan herstel van de balans tussen (de belangen van) natuur, mens en 
maatschappij (trilogy of live). Wezenlijk daarbij is dat we uitgaan van het belang van 
vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van natuur, mens en maatschappij om deze 
balans met elkaar te kunnen herstellen. 

 
Vanuit deze punten gezien valt er al met al het nodige aan te merken  op de aanpak van de 
landelijke overheid van de coronapandemie, zowel wat de beleidsvoorbereiding betreft als 
in de implementatie van het beleid. Wat betreft de beleidsvoorbereiding worden eerdere 
adviezen voor preventie in de wind geslagen, overheerst een tunnelvisie van medici en 
virologen en wordt eenzijdig gevaren op bestaande wetenschappelijke kennis. Wat betreft 
de implementatie van het beleid zien we te weinig interdisciplinariteit in de adviesorganen, 
onduidelijke maatregelen, een te centralistische regievoering en ongelijkwaardige 
economische steun aan burgers en bedrijven. 
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Epiloog 
 
Hoe kan de wereld er na de coronacrisis beter op worden, niet alleen op het gebied van 
gezondheid, maar ook op het gebied van ecologische verduurzaming en sociale 
rechtvaardigheid? Wat staat ons te doen als we dit willen realiseren? 
De weg van sociale verandering is in ieder geval niet de weg van laissez faire noch die van 
geweld en repressie. Het is een derde weg die uit het bipolaire denken tussen goed en 
kwaad wil blijven. Een belangrijke vooronderstelling is dat het voortbestaan van een leefbare 
wereld zal afhangen van de vraag of we de waarden van natuur, mens en maatschappij in 
hun onderlinge samenhang en balans gerecht doen. Een leefbare wereld erkent het bestaan 
van objectieve grenzen waar het gaat om de belangen van natuur, mens en maatschappij. 
De belangen van natuur en maatschappij kunnen tot op grote hoogte worden 
geobjectiveerd. Dat geldt echter niet voor het menselijk (zelf)bewustzijn. De waarde van de 
mens als vrij cultureel wezen met een open en niet gedetermineerd bewustzijn vraagt per 
definitie om een open en creatieve dialoog. Deze dialoog kan dus niet worden 
gedetermineerd door wetenschap of politiek. Vrije ruimte tussen individuen, groepen en 
naties zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het creëren van een gezonde toekomst van 
de wereld. Dit impliceert dat de hier gepresenteerde benadering per definitie geen pasklaar 
recept is voor succes in de aanpak van het coronavirus. Maar het is een positieve 
mensgerichte benadering die ons houvast kan geven in het blijven geloven dat we met 
elkaar de wereld een beetje humaner en veiliger kunnen maken.  
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