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DE GEVOLGEN VAN DE
CORONACRISIS IN BEELD (POMI-C)
Leuke naam, ‘POMI-C’, maar waar staat het eigenlijk voor? De afkorting staat voor Periodiek
Overleg Maatschappelijke Impact - Corona. Kort na aanvang van de coronacrisis, zijn we begonnen
met monitoren van de netwerksamenleving. Oftewel, wat zijn de sociaalmaatschappelijke gevolgen
van de coronacrisis voor de inwoners van Fryslân? Om hiervan een goed beeld te krijgen, wordt
er gebruik gemaakt van het burgerpanel (Panel Fryslân) van het Fries Sociaal Planbureau, het
Gezondheidspanel van GGD Fryslân, omgevingsanalyses van Veiligheidsregio Fryslân en andere
relevante bronnen. Omdat de coronacrisis nog niet voorbij is en de behoefte aan inzicht en duiding
van de maatschappelijke impact blijft (en wellicht langer) worden deze inzichten gebruikt voor de
crisisorganisatie, het beleid en bestuur en het breder publiek in Fryslân.

Panel Fryslân Fries
Sociaal Planbureau

“Wat is de impact van de coronacrisis op inwoners in Fryslân? Afgelopen jaar is hiertoe het FSPburgerpanel (Panel Fryslân) meerdere keren bevraagd over hun ervaringen. Terugkerend beeld is dat
ondanks de ingrijpende coronacrisis gemiddeld genomen de bereidheid om elkaar te helpen en het
vertrouwen in elkaar op peil blijft, vertelt FSP-onderzoeker Keimpe Anema. “Net als voorheen geeft
ook in coronatijd een ruime meerderheid aan andere mensen te vertrouwen en bijna één op de vijf
verleent burenhulp. Toch zijn er ook zorgen, want sommige groepen zijn harder geraakt in economisch
of sociaal opzicht. Algemene verwachting is dat veel wordt opgelost naarmate we terugkeren naar
normaal. Wat doen we wanneer dit niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld omdat inwoners minder
vrijwilligerswerk zijn gaan doen? Dat lijkt een belangrijke opgave om de sociale samenhang in Fryslân
ook sterk te houden voor de toekomst”, aldus Keimpe Anema.

Sinds april 2020 wordt het Gezondheidspanel van GGD Fryslân bevraagd over gedrag en welbevinden
tijdens de bestrijding van het coronavirus. “Dit geeft ons inzicht in naleving van maatregelen en de impact
daarvan op de inwoners. We houden de vinger aan de pols en ondersteunen waar nodig. De invulrondes
zijn iedere zes weken, vanuit de Corona Gedragsunit en in opdracht van het RIVM”, vertelt Maja Jokhan,
epidemioloog bij GGD Fryslân.
“Het beeld uit de laatste ronde (6 tot en met 9 mei 2021) is dat er weer meer sociale activiteit is. Hierdoor
is ook het welbevinden toegenomen: minder deelnemers voelen zich (sterk) eenzaam. Jongvolwassenen
zijn het afgelopen jaar harder geraakt, hoe snel pakken zij de draad weer op? Verder zien we dat de
vaccinatiebereidheid hoog is, maar dat de naleving van het afstand houden daalt. Dat komt doordat er nu
een andere risico-afweging wordt gemaakt”, aldus Maja Jokhan.

Gezondheidspanel
GGD Fryslân

“Vanuit Veiligheidsregio Fryslân maken we sinds het begin van de coronacrisis omgevingsbeelden van
Fryslân. Wat zien we gebeuren en wat speelt er op social media? Welke vragen leven er en wat is de
informatiebehoefte onder de Friese bevolking? En welke rol heeft de veiligheidsregio hierin?”, aldus Martin
Kool, voorzitter POMI-C en programmaleider netwerksamenleving Veiligheidsregio Fryslân.

Veiligheidsregio Fryslân
omgevingsanalyses

“Afgelopen tijd hebben we in diverse omgevingsbeelden gezien dat het vertrouwen in de overheid en
instanties verder afnam en dat de inwoners van Fryslân steeds meer moeite had met de naleving van de
coronamaatregelen. Dit kwam dan ook tot uiting in verschillende demonstraties”, vertelt
Engelien Scherjon - Klaver, communicatieadviseur bij Veiligheidsregio Fryslân.

