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Samenvatting 

Kinderen weer naar school beste eerste stap uit de coronacrisis

Het overgrote deel van de Nederlanders ziet ‘de kinderen weer naar school laten gaan’ als beste eerste stap om het openbare leven weer langzaam op gang te laten 

komen. Op de voet gevolgd door ‘het toestaan van het uitoefenen van contactberoepen, zoals kapper, fysiotherapeut en tandarts’. 

Verdere versoepelende maatregelen zoals ‘toestaan om met meer dan twee personen samen te komen in de openbare ruimte’ en ‘toestaan om met meer dan drie 

personen op bezoek te kunnen’ volgen nog voor ‘bezoek aan verpleeg- en verzorgingstehuizen toestaan’. Dit blijkt uit een representatief onderzoek uitgevoerd door 

Kantar.

Wittebroodsweken quarantaine zijn voorbij

Meer dan een derde van de Nederlanders (35%) denkt dat Nederland pas in 2021 weer is hersteld van de coronacrisis en dat mensen pas dan weer terug zullen 

keren naar hun normale manier van leven. Een vijfde van de Nederlanders (22%) denkt dat dit eind 2020 zal gebeuren. Minder Nederlanders dan vorige maand (van 

52% naar 37%) denken dat het leven na het coronavirus weer zal worden ‘zoals het altijd was’. 

De algemene zorgen over de economische gevolgen van de coronacrisis blijven groot. Meer dan driekwart van de Nederlanders maakt zich redelijk tot grote zorgen 

over de gevolgen voor de Nederlandse economie. De zorgen zijn het hoogst onder mensen met een lager opleidingsniveau (82%).

Maatschappelijke spanning tussen gezondheidszorg en economie neemt toe

Hoewel nog altijd zes op de tien Nederlanders (60%) aangeven de balans tussen de gezondheidszorg enerzijds en de economie anderzijds goed te vinden, geven 

steeds meer Nederlanders aan dat de Nederlandse regering te veel nadruk legt op het beschermen van de gezondheid van mensen en niet genoeg op het 

beschermen van de economie (dit percentage stijgt van 8% naar 19%).

Een derde van de Nederlanders (33%) verwacht inkomensverlies te zullen gaan lijden door de coronacrisis, terwijl één op de tien Nederlanders (10%) aangeeft nu al 

inkomen verloren te hebben. Ondanks dat vinden zeven op de tien Nederlanders dat de Nederlandse regering zich redelijk tot zeer goed inzet voor 

steunmaatregelen voor werknemers, zelfstandigen en bedrijven. Het zijn echter wel vooral de hoger opgeleiden die vinden dat de overheid zich voldoende inzet 

(89% versus 62% lager opgeleiden).
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Ongerustheid over de gevolgen van corona neemt af 

% burgers dat tamelijk tot zeer bezorgd is 

over de gezondheid van anderen die in 

hetzelfde land leven

% burgers dat tamelijk tot zeer bezorgd 

is over de gezondheid van hun familie 

en vrienden

% burgers tamelijk tot zeer dat 

bezorgd is over de eigen 

gezondheid

59% (65%)79% (85%)74% (87%)

Als u denkt aan het corona virus, kunt u dan aangeven hoe bezorgd u bent over de onderstaande gevolgen? (% tamelijk/zeer bezorgd vergeleken met 

meting 2)
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Veel steun voor reactie van Nederlandse regering

73

82
77

10 8 7

Nederland week 12 Nederland week 13 Nederland week 16

(helemaal) mee eens

(helemaal) mee oneens

De Nederlandse regering heeft naar aanleiding van de corona crisis een aantal maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het virus 

zoveel mogelijk te beperken. 

In hoeverre bent u het eens of oneens de manier waarop de Nederlandse regering reageert op de coronavirus pandemie?
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Meer Nederlanders voorstander van beleid van eigen verantwoordelijkheid

77%(was 70%)

van de Nederlanders vindt het goed dat 

de regering de maatregelen niet dwingend oplegt

20%(was 27%)

van de Nederlanders vindt dit niet goed

Wat vindt u ervan dat de regering de maatregelen niet allemaal oplegt (zoals bij een straatverbod), maar ruimte laat en uitgaat van eigen 

verantwoordelijkheid van burgers? (% tamelijk/zeer goed vergeleken met meting 2)
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Vertrouwen in juiste beslissingen van de overheid neemt af

70 71

65

9 8
11

Nederland week 12 Nederland week 13 Nederland week 16

Redelijk/veel vertrouwen

Redelijk/weinig vertrouwen

Als u denkt aan hoe de Nederlandse regering omgaat met de uitbraak van het coronavirus, hoeveel vertrouwen heeft u dat zij in de toekomst 

de juiste beslissingen zullen nemen?
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Communicatie vanuit de Nederlandse overheid goed beoordeeld

87 85 84

11 13 14

Nederland week 12 Nederland week 13 Nederland week 16

redelijk/zeer goed

redelijk/zeer slecht

Hoe beoordeelt u de communicatie van Nederlandse regering over de uitbraak van het coronavirus?
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De economie neemt aan belang toe in de beslissingen van Nederlanders

8

66

17

9

13

67

12

9

19

60

11

10

Ze leggen te veel de nadruk op de bescherming van de gezondheid van
mensen en niet genoeg op de bescherming van de economie van het land

Ze hebben de balans goed

Ze leggen te veel de nadruk op het beschermen van de economie van het land
en niet genoeg op het beschermen van de gezondheid van mensen

Weet niet

Week 12

Week 13

Week 16

Welke van de onderstaande stellingen komt het dichtst bij uw mening over hoe de Nederlandse regering reageert op de uitbraak van coronavirus?
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Twee derde van de Nederlanders vindt dat de genomen maatregelen ongeveer 

voldoende zijn

3%

59%

33%

6%

1%

61%

32%

6%
4%

67%

25%

4%

…te ver gaan …ongeveer voldoende zijn …niet ver genoeg gaan Weet niet

Week 12

Week 13

Week 16

Als u nadenkt over maatregelen die de Nederlandse regering heeft genomen ten aanzien van de corona uitbraak, in hoeverre vindt u dat de 

maatregelen...

▪ Ongeveer een kwart vindt dat de maatregelen niet ver genoeg gaan. Dit aandeel neemt wel af.
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In hoeverre vindt u dat de Nederlandse regering zich voldoende inzet om te volgende zaken te regelen?

Tevredenheid over financiële hulp van de overheid, ontevreden over medische 

urgentie

50
46

65

24

161414

42

48

30

70727170

Zorgen voor
voldoende

testcapaciteit om
besmettingen te

achterhalen

Zorgen voor
voldoende

mondkapjes in de
ziekenhuizen

Zorgen voor
voldoende

mondkapjes voor
andere

zorgverleners

Zorgen voor
voldoende medische

capaciteit om
patiënten te
behandelen

Steun aan
werknemers en
zelfstandigen bij
inkomensverlies

Steun aan bedrijven
bij omzetverlies

Steun aan scholen
om het onderwijs op
afstand door te laten

gaan

Redelijk/zeer slecht

Redelijk/zeer goed
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77
74

23
26

Week 13 Week 16

Redelijk/veel zorgen

Weinig/geen zorgen

In hoeverre maakt u zich in het algemeen zorgen over de economische gevolgen van de coronacrisis?

Maar de zorgen over economische gevolgen blijven groot, vooral onder lager 

opgeleiden

11



De coronacrisis heeft naar verwachting voor vier op de tien Nederlanders 

gevolgen voor het inkomen

▪ Een op de tien Nederlanders geeft aan daar nu al last van te hebben.

9%

31%

60%

11%

29%

60%

10%

33%

57%

Het coronavirus heeft nu al gevolgen voor de hoogte van mijn inkomen

Het coronavirus heeft nog geen gevolgen voor de hoogte van mijn inkomen, maar
ik verwacht dit wel in de (nabije) toekomst

Ik verwacht niet dat het coronavirus gevolgen zal hebben voor mijn inkomen

week 16

week 13

week 12

Als u denkt aan uw inkomen, welke van de onderstaande stellingen past het beste bij uw huidige situatie?
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De helft van de Nederlanders weet dat ook de Europese Unie zich inzet tegen 

de coronacrisis

Ook de Europese Unie probeert het coronavirus onder controle te 

krijgen. Heeft u iets gelezen of gehoord over dingen die de Europese 

Unie onderneemt naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus?

15

35

42

9

Ja, dat heb ik en ik weet wat de Europese
Unie doet

Ja, dat heb ik maar ik weet niet wat

Nee

Weet niet
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Nederlanders hebben weinig vertrouwen in het handelen van de EU 

Hieronder vindt u een aantal mogelijke reacties van de Europese Unie. Selecteer 

maximaal drie reacties die volgens u de topprioriteiten van de Europese Unie moeten 

zijn in hun reactie op coronavirus.

18

27

Week 16

Redelijk/veel vertrouwen

Weinig/geen vertrouwen

61

44

43

26

25

19

14

11

8

Ervoor zorgen dat er voldoende medische benodigdheden (maskers,
handschoenen, tests, enz.) beschikbaar zijn voor alle EU-lidstaten

Onderzoeksfondsen toewijzen om een vaccin te ontwikkelen

Het verbeteren van de samenwerking tussen wetenschappelijke
onderzoekers die in alle EU-lidstaten werken

Handhaving en een strengere controle op de buitengrenzen van de
Europese Unie

Het verbeteren van de samenwerking tussen de EU-lidstaten

De EU-begrotingsregels versoepelen zodat de lidstaten hun nationale
economieen met staatssteun kunnen ondersteunen

Het verlenen van directe financiele steun aan de EU-lidstaten

Samenwerken met sociale mediaplatforms om onnauwkeurige
informatie, vaak nepnieuws genoemd, te helpen verwijderen

Weet niet

Als u denkt aan de reactie van de 

Europese Unie op het coronavirus, 

in hoeverre vertrouwt u erop dat zij 

de juiste beslissingen nemen om 

het coronavirus te bestrijden?
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Vooral Italianen denken dat de coronacrisis de EU zal verzwakken

14 14

56

30

21

35

Italy Nederland

...sterker heeft gemaakt ...zwakker heeft gemaakt …gelijk zal zijn aan voor het coronavirus

Als het coronavirus voorbij is, denkt u dat de aanpak van het coronavirus de Europese Unie...
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52

37
28

33

52

44

60
69 64

47

week 13 week 16 Laagopgeleid Middelbaar opgeleid Hoogopgeleid

Waarschijnlijk/zeker niet

Waarschijnlijk/zeker wel

In hoeverre denkt u dat het leven na het coronavirus weer terug gaat naar ‘zoals het altijd was’? 

Minder lager opgeleiden denken dat het leven weer terug gaat naar zoals het 

was
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Eerste stap naar een exit strategie is volgens Nederlanders de kinderen weer 

naar school laten gaan

985

961

813

785

739

685

614

560

513

507

371

298

Kinderen weer naar school laten gaan

Het toestaan van het uitoefenen van contactberoepen zoals kapper, fysiotherapie…

Toestaan om met meer dan twee mensen samen te komen in de openbare ruimte

Toestaan om met meer dan drie mensen op bezoek te kunnen

Het bezoek aan verpleeg- en verzorgingstehuis toestaan

Het heropenen van de horeca

Het heropenen van alle sportgelegenheden zoals sportclubs en sportscholen

Het introduceren van kunstmatige intelligentie om coronabesmettingen te…

Het verplicht dragen van een mondkapje op openbare plekken

Internationaal reizen binnen Europa weer toestaan

Evenementen tot 100 personen toestaan

Internationaal reizen buiten Europa weer toestaan

De Nederlandse regering is bezig met een strategie om het openbare leven langzaam weer op gang te laten komen. Hieronder staat een aantal mogelijke 

stappen die genomen kunnen worden. In acht nemende dat de 1,5 meter regel zo veel mogelijk gehandhaafd dient te worden, wat is volgens u de beste 

volgorde om weer terug te keren naar een normale(re) vorm van leven?*

*Respondenten konden een ranking maken uit bovenstaande 12 maatregelen. De maatregel die zij 

bovenaan zetten krijgt 12 punten, de nummer twee 11 punten enzovoorts tot de laatste 1 punt krijgt. 

Respondenten dienden tenminste zes maatregelen te ranken.
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Meer dan een derde van de Nederlanders denkt dat de coronacrisis nog wel tot 

2021 zal duren

1

6

11

19

22

35

2

5

Aan het einde van
april

Ergens in mei of juni Ergens in juli of
augustus

Ergens in september
of oktober

Aan het eind van
2020

Pas in 2021 Nooit Weet niet

Hoe lang denkt u dat het zal duren voordat Nederland van de coronacrisis is hersteld en dat mensen zullen terugkeren naar een normale manier van leven?
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Onderzoeksspecificaties 

Doelgroep
Voor het onderzoek is een representatieve steekproef van n=2.000 respondenten uitgenodigd voor deelname. De steekproef was representatief op de 
kenmerken geslacht, leeftijd (18+), opleiding, regio, huishoudgrootte en politieke voorkeur. Na afloop van het veldwerk zijn de resultaten van de netto 
steekproef herwogen naar de ideaalkenmerken van de Nederlandse bevolking.

Steekproefbron
NIPObase consumentenpanel.

Respons
Er zijn 2.000 respondenten uitgenodigd. In totaal hebben 1.149 personen deelgenomen. Dat is een respons van 57%.

Online methode
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een online vragenlijst (CAWI: computer assisted web interviewing). Respondenten ontvingen een e-mail 
vanuit Kantar Nederland met daarin informatie over het onderzoek en een link naar de online vragenlijst.

Vragenlijst
De vragenlijst is op eigen initiatief opgesteld. 

Veldwerkperiode

Het veldwerk heeft gelopen van vrijdag 17 april 15.00 uur t/m maandacht 20 april 8.00 uur 2020.

Vergelijking met andere metingen
Waar relevant en mogelijk worden vergelijkingen met eerdere metingen gedaan. De andere twee onderzoeken van Kantar over corona zijn ook op 
eigen initiatief uitgevoerd. Het veldwerk van deze onderzoeken vond plaats van 27 maart t/m 30 maart (week 13) en van 20 maart t/m 23 maart (week 
12). De steekproefkenmerken waren identiek aan deze meting. De respons van het onderzoek uit week 13 was 58%. De respons van het onderzoek 
uit week 12 was 47%. 
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Heeft u een

specifieke vraag

over dit onderzoek?

Neem dan contact op met één van 

de onderzoekers van Kantar


