
De periode gekenmerkt door het COVID-19 virus heeft invloed op bijna alles wat we 
doen. Maar beïnvloedt het de wereld blijvend? Wordt alles weer hetzelfde of veranderen 
er ook zaken? En wat kunnen we daarmee?

Vragen die moeilijk te beantwoorden zijn. Om hier toch een begin mee te maken, ging 
Grow a Pair opzoek naar inspiratie en aanknopingspunten. Geen harde wetenschap, wel 
boeiende inzichten. Wat vinden we moeilijk. Wat missen we? Wat hopen we te leren?

Grow a Pair is een ervaren, betrouwbare partner in strategische innovatie en 
propositieontwikkeling. We helpen organisaties om diensten te ontwikkelen die écht 
aansluiten op de behoefte van jouw doelgroep. Niet in theorie en documenten maar in 
gesprek met de doelgroep, met prototypes en experimenten.
Met lef, creativiteit en ondernemerschap.

Dit deden we al voor:

“Ik wil veel behouden van deze tijd: Samenhorigheid, 
zonder winst mooie dingen voor anderen doen, het 

prettige lage tempo.”

Contact:
Reinout@growapair.nl
Martijn@growapair.nl

mailto:Reinout@growapair.nl
mailto:Martijn@growapair.nl


Inspiratie voorbij Corona

Dit verslag is gebaseerd op de antwoorden van 110 mensen die op onze oproep 
gereageerd hebben. Een begin om te denken hoe de wereld veranderd kan zijn 
wanneer de invloed van het Corona virus minder is geworden.

Om de resultaten te presenteren, gebruiken we persona’s. Fictieve mensen, die 
symbool staan voor de antwoorden van een groep mensen. Zodat uitspraken 
gaan leven en je je een levendige, ingekleurde voorstelling kan. Bovendien 
houdt dit de respondenten anoniem en kunnen we tóch een gezicht geven aan 
de data.

Het kan dus zijn dat je wel hebt meegedaan maar je niet helemaal kunt vinden 
in één van deze personages. Je bekijkt nu een heel beknopte samenvatting van 
de resultaten.

Er is ook een uitgebreidere versie beschikbaar: Hierin lees je in alle 
antwoorden een ambitieus en hoopgevend beeld: Men wil, wanneer we 
‘opnieuw opstarten’ een betere wereld realiseren dan hoe ze ervoor was.
Na de enorme respons willen we graag ook over tot actie. Hoe realiseren 
we die mooie wereld die iedereen wenst, voor wanneer de wereld 
‘opnieuw is opgestart’.

Wil je weer meedoen om daar over mee te denken? 
Graag! Druk dan hier!

Een persona is een fictief persoon die 
met zijn eigenschappen en uitspraken 

symbool staat voor een groep.

https://growapair.typeform.com/to/SoNN5A


Petra (68)
Leusden

Pensioen
Kinderen ‘t huis uit

Willemijn (34)
Haarlem

Geen werk
Zoon (3)

Rik (40)
Groningen
Geen werk

Geen Kinderen

Sander (37)
Amsterdam

Manager
Zoon (1) Dochter (3) 

Anwar (28)
Nijmegen
Adviseur

Geen Kinderen

De vijf persona’s:



Sander (37)
Amsterdam

Manager
Zoon (1) Dochter (3)

“Wanneer alles weer 
normaal is, wil ik 

behouden dat ik weet wat 
mijn kinderen 
bezighoudt.”

Anwar (28)
Nijmegen
Adviseur

Geen Kinderen

“Ik hoop dat iedereen de 
waardering behoudt 

voor de vitale beroepen.”

Met Sander gaat het ok. Hij heeft voor deze 
periode ook wel eens thuisgewerkt en dat 
lukt aardig. Deze periode, met de kinderen 
thuis, is wel een stuk intenser en dat zorgt 
voor stress.

De grote uitdaging is het bewaken van de 
werk/privé balans: Goede afspraken maken 
met zijn vriendin over werk en de kinderen.

Goede afspraken maken met zichzelf ook: 
Wanneer werk ik, en wanneer ben ik voor 
‘thuis’ beschikbaar. Tegelijkertijd werkt niet.

Met Anwar gaat het ook prima. Werken 
gaat eenvoudiger voor hem dan bij Sander: 
Er zijn bij hem geen kinderen thuis om 
rekening mee te houden. 

Bij Anwar wreekt het niet meer dichtbij zijn 
zich meer. Het gemak van thuiswerken is 
fijn, maar hij staat te springen om weer 
collega’s en vrienden te zien.

Dit uit zich mooi in het  antwoord op de 
open vraag: “Wat zou je op werk gebied 
direct weer doen wanneer deze periode 
voorbij is?”
Veel mensen in Sander schrijven precies 
dezelfde 2 woorden: “Naar kantoor”.
De mensen zonder kinderen, uit Anwar zijn 
groep schrijven consequent een andere zin: 
“ik ga weer collega’s zien”.



Petra (68)
Leusden

Pensioen
Kinderen ‘t huis uit

“Ik wil mijn kinderen en 
kleinkinderen knuffelen!”

Willemijn (34)
Haarlem

Geen werk
Zoon (3)

“Het kan dus wèl: 
luchtvervuiling enorm 

omlaag & compassie 
voor je mede- bewoners 

local & global.”

Petra is 68 en woont met haar man in 
Leusden. Ze heeft bij een zorgverzekeraar 
gewerkt en is nu met pensioen.

Hoewel haar dagelijkse handelen en 
gewoontes van de genoemde mensen 
misschien wel het minst geraakt wordt door 
de huidige situatie, is hét grote gemis ook 
duidelijk en zwaar: Niet meer de kinderen 
en kleinkinderen knuffelen.

Als ambitie voor na deze periode heeft 
Petra zich voorgenomen om meer bewust 
te genieten van die zaken die zo 
vanzelfsprekend leken.

Willemijn woont met haar vriend John en 
zoontje Jay (3) in Haarlem. 

Ze werkte als ZZP’er: ze werkte als 
intermediair tussen artiesten en de grotere 
festivals. Al haar klussen zijn gecanceld, dus 
ze heeft geen inkomsten meer en daar baalt 
ze van, hoewel wat extra tijd over wel 
welkom is.

Met het inkomen van John redden ze het 
levensonderhoud binnen het gezin gelukkig 
nog wel. 



Rik (40)
Groningen
Geen werk

Geen Kinderen

“Ik wil bewuster met 
mijn omgeving omgaan. 
Me meer realiseren dat 
ik er in dat verband ook 

toe doe.”

Rik van 40 woont in Groningen. Hij was 3 
dagen in de week souschef in een goed 
restaurant maar zijn contract is niet 
verlengd, en het is maar de vraag of dat 
later weer goed komt.

Eerst was het wel fijn, even helemaal niks, 
lekker gamen, films kijken en elke dag 
hardlopen, maar daar is de lol inmiddels wel 
af. Hij mist het buffelen in de keuken elk 
weekend, de stress en ook het fijne 
teamwerk om het allemaal rond te krijgen.

Thuiswerken klinkt leuk, maar thuis koken? 
Hij kent een vriendin die nu thuis maaltijden 
maakt en die dan bij mensen langsbrengt, 
als een soort privé-catering. Maar hoe pak 
je dat aan? Hoe kom je aan klanten?

Misschien komt het dor de vraagstelling, 
misschien door het mooie weer: De resultaten 
van dit onderzoek zijn een mooi, hoopgevend en 
positief verhaal geworden.

Zeker in de langere versie van dit verslag, wanneer 
je alle antwoorden leest, denk je: Dat komt wel goed!

Grote vraag is wel: Hoe dan precies? Hoe houden 
we de lucht schoon? Hoe bewaren we het gevoel én 
dadendrang richting saamhorigheid? Hoe behouden 
we warme acties en gebaren naar elkaar? Respect 
voor de vitale beroepen, en ook de materiële 
vertaling die daar bij past?

Hebben we een herinnering nodig? Een hulpmiddel? 
Een leidraad?

Wij weten het (nog) niet, en horen graag van je!

Dat kan in een paar korte vragen. Doe je weer 
mee?

Druk dan hier!

Deze lijst is veeel korter dan vorige keer!

https://growapair.typeform.com/to/SoNN5A
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