
Op het balkon van C-19

Paul ‘t Hart, Universiteit Utrecht & NSOB 



I.  Crisisdynamiek: wat we weten

• Ritmiek van de calamiteit       ritmiek van de (sociaal-politieke, institutionele 
crisis)
• Calamiteits-logica draait om bedreiging/aantasting structuren, processen, waarden: zicht-

& tastbare impacts, real-time tempi, operationeliteit, actie
• Crisis-logica draait om collectieve stress: gevoelde dreiging, ervaren onzekerheid & 

tijdsdruk, (niet-)geloofde narratieven, afnemende/lage legitimiteitsoordelen, politiek, 
framing/duiding

• Omslag van ‘respons’ naar ‘recovery’ vaak kwetsbaar en qua governance slecht 
ingeregeld

• Retoriek vs realiteit van ‘crisisbenutting’
• Technische/incrementele verandering (learning without change: onderreactie) en/of
• Risico-regelreflex (change without learning: overreactie) en/of
• Empire strikes back: status-quo coalities winnen het van agents of change



II. C-19 dynamiek: wat we zien

• Grensoverschrijdende multi-dreiging

• Endemisch niet-weten

• Schuivende, schurende tijdshorizons

• Van solidariteit naar spanningen & van energie naar uitputting 

• Variabele kwaliteit crisisleiderschap en overheidsresponses

• Angstdynamiek minstens zo belangrijk als overheidsmaatregelen

• Groeiende vrees dat ‘the worst is yet to come’ (economisch, sociale, psychische 
‘fallout’-curves; internationaal: politiek-economische EU- en Noord-Zuid spanningen)



Pandemie-maatregelen verzoorzaken
collectieve stress… 

Faillissementencurve
Werkloosheidscurve
Armoedecurve
Ongelijkheidscurve
Altruïsmecurve 
Stress- en depressiecurve
Criminaliteitscurve
Huiselijk geweldscurve
Verzuimcurve



... die in 2021-22 overal pas echt neerslaat 
en doorwerkt

Sociale impacts

Faillissementencurve
Werkloosheidscurve
Armoedecurve
Ongelijkheidscurve
Altruïsmecurve 
Stress- en 
depressiecurve
Criminaliteitscurve
Huiselijk 
geweldscurve
Verzuimcurve

Doorwerking in politiek/ 
bestuur/organisaties

Opgaven en prioriteiten  
Taken en budgetten
Personele bezetting
Moreel en vertrouwen
Onzekerheden en dilemma’s
Ontdekkingen en kansen
‘Nu’ vs ‘straks’ inschattingen



III. C-19 in 2021-22: Wat we mogen verwachten

• Uitputtingscrisis: Van ‘volhouden-tot-vaccin’ tot diffuus, moeizaam, 
langdurig eindspel, gespeeld door oververmoeide topmensen en 2-sporen 
organisaties

• Strategische keuzes: Van ‘alles blijven zo goed mogelijk doen’ tot 
dealen-met-schaarste, tot ‘inkoppen van waardevolle innovaties’

• Bureau-politiek:  (coordinatie van) recovery - in stand houden vs
afbouwen crisisstrucuren, ‘gunnen’ vs ‘bevechten’ van DG Covid

• Legitimiteit: Van rally around the flag tot institutionele crisis? 

• Lange schaduwen: onderzoek, verantwoording, verwijten, trauma



Aanbevelingen DG Samenleving & Covid

• Zorg dat je dat ‘Samenleving’ in je naam waarmaakt in je kijk- en 
werkwijzen 

• Word hoeder van de lange lijnen & integriteit leerprocessen

• Zorg dat je daartoe de ‘power to convene’ krijgt en benut

• Laat je niet tot ‘vuilnisvat’ van de crisisafhandeling maken

• Word geen amechtig ‘coördinerende’ Jan zonder Land 


