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“Ik leef mee met deze meneer en zijn familie. We werken er met man en macht aan om
deze besmetting in de kiem te kunnen smoren”, aldus burgemeester Hanne van Aart, op
de dag dat de eerste bevestigde coronapatiënt van Nederland in haar gemeente (Loon
op Zand) werd vastgesteld.
In de coronacrisis is een bijzondere rol weggelegd voor onze burgemeesters. Zij
coördineren bijvoorbeeld het invoeren van maatregelen en het handhaven van de
openbare orde, maar ook richting de samenleving wordt veel van de burgemeesters
gevraagd. Niet zelden heeft een crisissituatie naast een veiligheid- en
handhavingscomponent, ook een sociale component. In het te woord staan van de
slachtoffers en hun families, maar ook om duiding te geven aan wat er aan de hand is
en een perspectief te schetsen.
Betekenis geven aan en het duiden van wat er aan de hand is (“sensemaking”), is een
belangrijke taak voor leiders in een crisissituatie.1 Het gaat dan om vragen als: ‘wat is dit
voor crisis en wat is dus gepast handelen?’ Door de aard van de crisis te duiden, wordt
ook duidelijk wat we eraan kunnen doen. We zien dit terug in hoe massaal gekeken wordt
naar de toespraken en persconferenties van premier Rutte en andere ministers.
Duiding van en rolneming door burgemeesters in de coronacrisis
Op lokaal niveau speelt de burgemeester de meest vooraanstaande rol, maar hoe
pakken zij die rol op? Hoe duiden de burgemeesters de crisis? Welke boodschap
brengen ze en op welke manier? Welke rol nemen zij daarbij zelf in en hoe verhoudt dat
zich tot andere ambtsdragers in de gemeente (zoals raadsleden en wethouders)?
Sinds eind februari 2020 bij de eerste patiënt in Nederland corona werd vastgesteld,
hebben burgemeesters op uiteenlopende manieren geprobeerd om inwoners van hun
gemeenten toe te spreken. Van een brief aan alle inwoners of speciaal aan kinderen, tot
filmpjes op sociale media. Van een oproep om vooral thuis te blijven of een
waarschuwing aan wie de regels overtreedt, tot het bedanken van zorgverleners en
anderen in vitale beroepen.
In dit onderzoek staat daarom centraal wat we kunnen leren van hoe burgemeesters de
afgelopen tijd richting inwoners hebben gecommuniceerd. Het gaat zowel om de duiding
die zij aan de aard van de coronacrisis geven en hoe die zich ontwikkelde, als om de
accenten die burgemeesters in hun eigen rolneming leggen.
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Onderzoeksaanpak
We willen een breed beeld van verkrijgen en daarom hebben we willekeurig 185 van de
355 burgemeesters in Nederland geselecteerd.2 We richten ons op de periode tussen de
eerste bevestigde coronapatiënt in Nederland (27 februari) tot en met de eerste
versoepelingen van de coronamaatregelen (28 april).
We verzamelen alle boodschappen van burgemeesters die zij via de website van hun
gemeente of via sociale media – Twitter en Facebook - publiceerden. Denk aan brieven,
blogs en video’s. Het verzamelde materiaal analyseren we door middel van tekstanalyse.
We coderen de boodschap van de burgemeester, bijvoorbeeld de onderwerpen die aan
bod komen, de toon van de tekst, de aard van de coronacrisis en de rolinvulling van de
burgemeester. Bovendien gaan we op zoek naar patronen in de metagegevens van de
boodschappen, namelijk: het aantal burgemeesters dat via openbare bronnen heeft
gecommuniceerd, via welk medium, hoe vaak, op welk moment en in het geval van
video’s in welke setting het is opgenomen. Op basis daarvan kunnen we inzicht geven in
de duiding die burgemeesters aan de crisis geven en hoe zij zichzelf daarbij presenteren.
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Uitgaande van een foutenmarge van 5% en een betrouwbaarheidsinterval van 95%, zouden we met deze
selectie de patronen en variatie in het reageren op de coronacrisis in beeld moeten krijgen.

