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Welkom



AGENDA

1 Internationaal perspectief: G7 

2 Nationaal perspectief: overheid, sociale leven en toekomst

3 Nationaal perspectief: duurzame gedragsverandering



Opzet onderzoeken

Drie metingen (online)

1) 19 – 22 maart, n=1.424 
2) 27 – 30 maart, n=1.161
3) 17 – 20 april,   n=1.127

Nederland G7

Twee metingen (online)

1) 19 – 21 maart, n=7.005 
2) 9 – 13 april, n=7.006



Veel steun voor reactie van Nederlandse regering
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In hoeverre bent u het eens of oneens met de manier waarop uw regering reageert op de coronavirus-pandemie?
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Slechts 4%

25% (was 32%)

zegt dat de maatregelen 
niet ver genoeg gaan

67% (was 61%)

zegt dat de maatregelen
ongeveer voldoende zijn

van de Nederlanders vindt dat
de maatregelen te ver gaan



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
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% burgers dat de reactie van de overheid als redelijk goed of zeer goed beoordeelt als het gaat om...

Reactie overheid op medische crisis

Zorgen voor voldoende testcapaciteit Zorgen voor voldoende mondkapjes voor werknemers in de zorg
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Reactie overheid op social-economische crisis 

Steun voor inkomensverlies werknemers/zzp Steun voor bedrijven die te maken hebben met omzetverlies
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Communicatie overheid: vitale link naar burgers 

Wave #1 Wave #2

% burgers dat aangeeft de informatievoorziening van de overheid als
redelijk goed tot zeer goed te ervaren



Ongerust over de gevolgen van corona 

% burgers dat bezorgd is over de 
gezondheid van anderen die in hetzelfde
land leven

% burgers dat bezorgd is over de 
gezondheid van hun familie en
vrienden

% burgers dat bezorgd is over de 
eigen gezondheid

78% (73%)85% (82%)87% (86%)

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

G7
NL



Meer dan een derde van inwoners G7 heeft te maken met inkomensverlies
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aangeeft dat coronavirus 
tot vermindering van 
hun inkomen heeft
geleid

% van Nederlandse
burgers dat aangeeft dat
coronavirus tot 
vermindering van hun
inkomen heeft geleid

Wave #1 Wave #2
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Vooral inwoners uit Italië, USA en Canada worden hard getroffen
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Eenderde van Nederlanders verwacht inkomensverlies
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% van G7-burgers dat
aangeeft dat coronavirus 
nog niet tot inkomens-
verlies heeft geleid, maar 
dit wel verwacht in de 
toekomst

% van Nederlandse burgers 
dat aangeeft dat
coronavirus nog niet tot 
inkomensverlies heeft
geleid, maar dit wel
verwacht in de toekomst

Wave #1 Wave #2
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Vertrouwen in toekomstige beslissingen van overheid
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% burgers dat vertrouwen heeft dat de overheid in de toekomst de juiste beslissingen neemt rondom het coronavirus





Nederlanders verwachten een slechtere financiële situatie
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Uw financiële
situatie

Wat verwacht u de komende 12 maanden van uw financiële situatie (zal iets/veel beter worden)?
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De economie neemt aan belang toe in de beslissingen
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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 het coronavirus?
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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
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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
patienten te
behandelen

Steun aan
werknemers en
zelfstandigen bij
inkomensverlies

Steun aan bedrijven
bij omzetverlies

Steun aan scholen
om het onderwijs op
afs tand door te laten
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Redelijk/zeer slecht
Redelijk/zeer goed



In hoeverre vindt u dat de Nederlandse regering zich voldoende inzet om te volgende zaken te regelen?

Lager opgeleiden vinden structureel minder dan hoger opgeleiden dat de 
overheid zich voldoende inzet
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Redelijk/zeer goed
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Steun aan werknemers en 
zelfstandigen bij inkomensverlies Steun aan bedrijven bij omzetverlies



77 74
82

74

64

23 26
18

26

36
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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
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Het vertrouwen in instituten verschilt erg naar opleidingsniveau 
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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?
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Ja, dat heb ik en ik weet wat de Europese Unie
doet

Ja, dat heb ik maar ik weet niet wat

Nee

Weet niet



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.
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Week 16

Redelijk/veel vertrouwen

Weinig/geen vertrouwen
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Ervoor zorgen dat er voldoende medische benodigdheden
(maskers, handschoenen, tests, enz.) beschikbaar zijn voor…

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



Vooral Italianen denken dat de coronacrisis de EU zal verzwakken
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...sterker heeft gemaakt ...zwakker heeft gemaakt …gelijk zijn als voor het coronavirus

Als het coronavirus voorbij is, denkt u dat de aanpak van het coronavirus de Europese Unie...
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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 wordt zoals het altijd was

26



Eerste stap naar een exit-strategie is volgens Nederlanders de kinderen weer 
naar school laten gaan

985

961

813
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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 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?



Meer dan een derde van de Nederlanders denkt dat de coronacrisis nog wel tot 
2021 zal duren
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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 mensen zullen terugkeren naar een normale manier van leven?





De mens 

zo rationeel 
als wij denken

≠



Intentie ≠ gedrag

Ontkenning Overweging Voorbereiding Actie Volhouden
Gedrag 
blijvend 

veranderd

Terugvallen

Intention - Behaviour gap







Beginnen ≠ volhouden

Ontkenning Overweging Voorbereiding Actie Volhouden
Gedrag 
blijvend 

veranderd

Terugvallen

Action - Maintain gap





De anderhalvemetersamenleving gaat niet over tijdelijke gedragsverandering  



Zes stappen op weg naar duurzame gedragsverandering

FOCUS: identificeer de doelgroep en het gewenste
gedrag zo concreet mogelijk

ANALYSEER: triggers en barrières met behulp van 
het Kantar Behaviour Web

ONTDEK: gebruik aanvullend verkennend (vaak
kwalitatief) onderzoek

DESIGN: gebruik onder meer de bibliotheek met 
gedragsveranderingstechnieken en andere
interventiemodellen

PILOT: zet op basis van de design-fase
gedragsexperimenten op

EVALUEER: ga met behulp van het 
commitmentmodel na of er sprake is van 
duurzame gedragsverandering

BEWIJS, INZICHTEN 
EN ADVIES

ANALYSEER

ONTDEK
DESIGN

PILOT

EVALUEER
FOCUS

2

3

4

5

6

1



Analyseer - Kantar Behaviour Web

Mijn bijdrage maakt toch niet het 
verschil.

Mij overkomt het toch niet

Ik vergeet regelmatig dat ik 1,5 
meter afstand moet houden

Doordat ik overal zie en lees dat ik 
afstand moet houden, doe ik dit ook

Mijn familie en vrienden houden zich 
aan de coronamaatregelen

Wanneer de overheid een 
coronamaatregel neemt, dan 

moeten we ons hier aan houden

Ik vind het moeilijk om in te schatten 
wanneer ik op 1,5 meter afstand van 

iemand ben

Ik wil niet besmet raken omdat ik 
dan andere personen in mijn 
omgeving niet kan verzorgen

Ik blijf vooral op 1,5 meter afstand om 
anderen niet in gevaar te brengen



De anderhalvemetersamenleving

Een van de coronamaatregelen vanuit het Kabinet is: houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van 
anderen. Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale functie heeft. 

Maar niet thuis en ook niet op straat loopt met leden van uw gezin of huishouden.

1. Tijdens het boodschappen doen

2. Op straat

3. Tijdens bezoek van andere mensen bij u thuis



Op basis van onze commitment-analyse wordt iedere respondent ingedeeld in 
één van de vijf segmenten

Ambassadeurs

Bereidwilligen

Inactieven

Probleemdenkers

Onverschilligen

(Zeer) Hoge intentie
Geen commitment-

barrières 

(Zeer) Hoge intentie
Enigszins commitment-

barrières

Lage intentie
Enigszins commitment-

barrières

Lage intentie
Hoge commitment-barrières

Geen/zeer lage intentie
Enigszins commitment-

barrières



Met het huidige gedrag gaat het - over het algemeen - goed!

58%
42% 40%

38%
51%

42%

1% 2%
2%

3% 5%
15%

1% 1% 1%

Op straat Boodschappen doen Bezoek thuis

Ambassadeurs Bereidwillige Inactieven Probleemdenkers Onverschillige



Echter, op de lange termijn wordt het wel degelijk een flinke uitdaging om 
iedereen mee te (blijven) krijgen

51%
39%

25%

26%
35%

22%

10% 9%

15%

8% 13%

30%

6% 4% 8%

Op straat Boodschappen doen Bezoek thuis

Ambassadeurs Bereidwillige Inactieven Probleemdenkers Onverschillige



Bezoek aan huis is de grootste uitdaging

58% 51% 42% 39% 40%
25%

38%

26% 51%
35% 42%

22%

1%
10%

2%
9% 2%

15%

3%
8%

5%
13% 15%

30%

1% 6% 1% 4% 1%
8%

Op straat - huidig Op straat - toekomst Boodschappen doen -
huidig

Boodschappen doen -
toekomst

Bezoek thuis - huidig Bezoek thuis - tokomst

Ambassadeurs Bereidwillige Inactieven Probleemdenkers Onverschillige



Als deze regel nog een jaar blijft gelden…

ꟷkan ik het wel zolang volhouden om familieleden en goede 
vrienden (buiten mijn huisgenoten) op 1,5 meter afstand te 
houden (en hen niet aan te raken)

ꟷkan ik het wel zolang volhouden om feestjes rondom 
speciale gelegenheden zoals verjaardagen en jubilea niet te 
vieren

ꟷkan ik het wel zolang volhouden om niet deel te nemen aan 
sociale activiteiten zoals borrels en bezoek van vrienden

Daarbij blijkt er een significante groep mensen te zijn die niet verwachten dat 
ze nog een jaar op afstand van hun familie en vrienden zullen blijven

30% 55%

45% 40%

37% 45%



Draagvlak voor overheidsmaatregelen erg hoog

82%

69%

70%

43%

11%

16%

23%

22%

13%

4%

2%

14%

22%

19%

26%

60%

24%

17%

18%

11%

19%

6%

4%

8%

11%

31%

30%

60%

60%

60%

76%

77%

92%

Ik denk dat ik het coronavirus al heb gehad, dus hoef ik ook niet zo goed meer op te letten

Er zijn steeds minder besmettingen, dus ik zie ook minder risico

Omdat ik geen coronaklachten heb, ben ik niet gevaarlijk voor anderen

Ik heb een beetje genoeg van de coronaregels

De mensen die ik volg op social media houden zich ook allemaal aan coronaregels

Ik wil niet besmet raken omdat ik dan andere personen in mijn omgeving niet kan verzorgen

Ik wil niet besmet raken omdat ik bang ben voor de gevolgen voor mijn eigen leven

Ik houd me aan de coronaregels omdat ik bang ben voor mijn eigen gezondheid

Ik wil niet besmet raken omdat ik dan kwetsbare familieleden kan besmetten (die het mogelijk niet
overleven)

Mijn familie en vrienden houden zich aan de coronamaatregelen

Wanneer de overheid een coronamaatregel neemt dan moeten we ons hier aan houden

Algemene Triggers & Barriers

(Helemaal) mee oneens Neutraal (Helemaal) mee eens

Tr
ig

ge
rs

Ba
rri

er
s



De inrichting van de omgeving wordt door velen als trigger gezien 

78%

50%

28%

19%

21%

6%

7%

5%

10%

19%

24%

25%

15%

21%

17%

10%

12%

31%

48%

56%

64%

73%

77%

85%

Iemand heeft mij in de afgelopen tijd gevraagd wat meer afstand te nemen omdat ik te dichtbij kwam

Ik houd 1,5 meter afstand om een mogelijke boete te voorkomen

Als anderen geen 1,5 meter afstand van mij houden dan zeg ik hier iets van

Ik ben inmiddels zo gewend geraakt aan de 1,5 meter afstand dat het bijna automatisch goed gaat

Ik blijf vooral op 1,5 meter afstand om mezelf niet in gevaar te brengen

Ik blijf vooral op 1,5 meter afstand om anderen niet in gevaar te brengen

Ik geloof dat de 1,5 meter afstand regel goed werkt om besmetting te voorkomen

Doordat ik overal zie en lees dat ik afstand moet houden, doe ik dit ook

Specifieke Triggers

(Helemaal) mee oneens Neutraal (Helemaal) mee eens



Haalbaarheid en ‘er even snel langs moeten’ meest aangegeven barrières

78%

74%

52%

61%

63%

71%

48%

61%

50%

40%

38%

28%

24%

11%

20%

18%

39%

23%

18%

10%

31%

19%

24%

29%

17%

18%

18%

29%

2%

9%

9%

16%

19%

19%

20%

21%

26%

32%

45%

54%

58%

59%

Ik heb een belangrijk/vitaal beroep, dus ik hoef nergens 1,5 meter afstand te houden

Ik vergeet regelmatig dat ik 1,5 meter afstand moet houden

Door mijn kinderen houd ik vaak onvoldoende afstand tot andere ouders

Zodra ik bij 1 persoon al een keer binnen 1,5 meter ben geweest, doe ik dit sneller nog een keer

Ik vind het moeilijk om in te schatten wanneer ik op 1,5 meter afstand van iemand ben

Ik blijf alleen op 1,5 meter afstand van oudere/kwetsbare mensen

Bij mijn beroep is het echt niet mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren

Door de 1,5 meter afstand regel voel ik me eenzaam

Ik geloof dat het niet erg is om af en toe minder dan 1,5 meter afstand te bewaren

Ik zie dat anderen in mijn omgeving ook te weinig afstand houden

Ik vind het raar om 1,5 meter afstand te houden bij mensen die ik (goed) ken

Met 1,5 meter afstand zijn sociale afspraken minder gezellig

Ik kom weleens dichterbij dan 1,5 meter, omdat ik er af ten toe gewoon snel langs moet

1,5 meter afstand houden is op veel plaatsen helemaal niet haalbaar doordat er te weinig ruimte is

Specifieke Barriers

(Helemaal) mee oneens Neutraal (Helemaal) mee eens



1,5 meter afstand bewaren van bezoek thuis

1. Ik houd me aan de coronaregels omdat ik bang ben voor mijn eigen 

gezondheid* (60%)

2. Ik heb een beetje genoeg van de coronaregels* (30%)

3. Als anderen geen 1,5 meter afstand van mij houden, dan zeg ik 

hier iets van (48%)

---------------

Ik geloof dat het niet erg is om af en toe minder dan 1,5 meter afstand 

te bewaren (26%)

Ik vind het raar om 1,5 meter afstand te houden bij mensen die ik 

(goed) ken (45%)

Met 1,5 meter afstand zijn sociale afspraken minder gezellig (54%)

* Algemene Trigger of Barrier



1,5 meter afstand bewaren op straat

1. Ik heb een beetje genoeg van de coronaregels* (30%)

2. Zodra ik bij 1 persoon al een keer binnen 1,5 meter ben 

geweest, doe ik dit sneller nog een keer (16%)

3. Ik ben inmiddels zo gewend geraakt aan de 1,5 meter afstand 

dat het bijna automatisch goed gaat (56%)

-------------

Ik houd me aan de coronaregels, omdat ik bang ben voor mijn 

eigen gezondheid* (60%)

Ik geloof dat het niet erg is om af en toe minder dan 1,5 meter 

afstand te bewaren (26%)

* Algemene Trigger of Barrier



1,5 meter afstand bewaren tijdens boodschappen

1. Ik heb een beetje genoeg van de coronaregels* (30%)

2. Ik houd me aan de coronaregels omdat ik bang ben voor mijn 

eigen gezondheid* (60%)

3. Ik ben inmiddels zo gewend geraakt aan de 1,5 meter afstand dat 

het bijna automatisch goed gaat (56%)

4. Ik geloof dat het niet erg is om af en toe minder dan 1,5 meter 

afstand te bewaren (26%)

* Algemene Trigger of Barrier



Gedragsveranderingstechnieken

Technieken voor 
onbewuste factorenTechnieken voor 

bewuste factoren

Kosten en baten

Effectiviteit

Legitimiteit

Gewoontegedrag

Vuistregels

Omgeving



ꟷ Met het huidige gedrag gaat het goed, maar het is echt niet voor iedereen gemakkelijk/even 
belangrijk.

ꟷ Duurzame gedragsverandering wordt echt een uitdaging! Focus allereerst op de situatie van 
mensen thuis ontvangen.

ꟷ Speel in op:
ꟷ Nieuw gewoontegedrag/ het nieuwe normaal (app, belijning, etc. kan helpen): dan kost het ook 

weinig moeite meer (sommigen zijn er ook een beetje klaar mee).
ꟷ Speel ook in op het risico voor de eigen gezondheid/leven (pijnvermijding/geanticipeerde spijt).
ꟷ Spreek je uit! Zet de sociale norm.
ꟷ Sociale activiteiten zijn ook gezellig met altijd 1,5 meter afstand – ideeën bedenken (gebruik 

metaforen, schaarste en quilt sells).

Eerste lessen vanuit deze studie



ꟷ Verdieping huidige uitkomsten

ꟷ Link met gedragsveranderingstechnieken

ꟷ Experimenten uitvoeren

ꟷ Herhaalmeting

Next steps



Neem contact met ons op!

Natasja van der Laan
CEO Public Division Netherlands
M    +31 (0) 65 39 78 578
Natasja.van.der.laan@kantar.com

Manuel Kaal
Client Consultant
M    +31 (0) 61 35 21 739
Manuel.kaal@kantar.com

Wicher Meinema
Client Director Behavior Change
M    +31 (0) 63 01 98 085
Wicher.meinema@kantar.com



Bedankt!

Nog vragen?
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