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Opzet onderzoeken

Vier metingen (online)

1) 19 – 22 maart, n=1.424 
2) 27 – 30 maart, n=1.161
3) 17 – 20 April, n=1.127
4) 22 – 25 mei, n=1.137

Kwantitatief

16 gesprekken

1) online door middel van teams
2) 45 of 60 minuten per gesprek
3) In meerdere landen uitgevoerd

Kwalitatief



Veel steun voor reactie van Nederlandse regering
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82
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Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4

In hoeverre bent u het eens of oneens met de manier waarop uw regering reageert op de coronavirus-pandemie? % (helemaal) mee eens



11%

69%

16%

Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4

…niet ver 
genoeg 
gaan

...ongeveer
voldoende
zijn

…te ver 
gaan

Maatregelen zijn ongeveer voldoende
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Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4

Communicatie overheid: vitale link naar burgers 

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



70 71
65 65

Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4

Vertrouwen in toekomstige beslissingen van 
overheid

% burgers dat vertrouwen heeft dat de overheid in de toekomst de juiste
beslissingen neemt rondom het coronavirus



In hoeverre vindt u dat de Nederlandse regering zich voldoende inzet om te volgende zaken te regelen? (% redelijk/zeer goed)

Nederlanders hebben het gevoel dat de overheid de medische voorzieningen 
beter voor elkaar begint te krijgen

53
50

33

71

42
48

30

70

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 patienten te behandelen

Wave 4

Wave 3



Nederlanders vinden het belang van de economie steeds belangrijker wegen 
ten opzichte van de bescherming van de gezondheid

8

66

17
9

13

67

12 9

19

60

11 10

27

54

9 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
Week 21

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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26
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Week 13 Week 16 Week 21 Zelfstandig
ondernemer

Werkzaam in
loondienst

Werkzaam bij de
overheid

Gepensioneerd

Redelijk/veel zorgen
Weinig/geen zorgen

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

En de zorgen over economische gevolgen van de coronacrisis blijven groot, 
vooral gepensioneerden



Afgelopen dinsdag kondigde het kabinet een verlenging van de steunmaatregelen voor bedrijven en zzp’ers af. Bedrijven kunnen t/m september 
aanspraak maken op de NOW regeling, waarin zij van de overheid een tegemoetkoming krijgen voor o.a. de loonkosten. Aan verlenging van de 
maatregelen zit een aantal voorwaarden. Zo mogen bedrijven die van de regeling gebruik maken geen dividend uitkeren, geen bonussen geven 
en geen eigen aandelen kopen. In hoeverre bent u het eens of oneens met deze extra voorwaarden in ruil voor overheidssteun?

Overgrote deel van de Nederlanders is het eens met de nieuwe voorwaarden 
voor extra steun van de overheid

84
77 75

4 3 5

Geen bonussen geven Geen eigen aandelen opkopen Geen dividend uitkeren

(Helemaal) mee eens

(Helemaal) mee oneens



Meer de helft van de Nederlanders vindt dat bedrijven, wanneer zij 
overheidssteun ontvangen, geen werknemers morgen ontslaan

Ook ontvangen bedrijven ontvangen geen overheidssteun meer als zij besluiten werknemers te ontslaan. In hoeverre bent u het hiermee 
eens of oneens met deze regeling?

56

43

68

58
53

12

27

12

25

15

Totaal Zelfstandig ondernemer Werkzaam in loondienst Werkzaam bij de overheid Gepensioneerd

(Helemaal) mee eens

(Helemaal) mee oneens



Verdeeldheid of voorwaarden voor verduurzaming onderdeel moesten zijn 
voor steunmaatregelen aan bedrijven

Een van de mogelijke voorwaarden voor extra steun aan bedrijven die veel in de media besproken is, is dat bedrijven zouden moeten 
verduurzamen om overheidssteun te krijgen. In hoeverre had dit volgens u één van de voorwaarden voor overheidssteun moeten zijn?

30
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44

56
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43

35

56

36

48

37

27

64

40

49

29

18 - 34 jaar 35 - 54 jaar 55 - 69 jaar 70 jaar en
ouder

Zelfstandig
ondernemer

Werkzaam in
loondienst

Werkzaam bij
de overheid

Gepensioneerd

Had zeker gemoeten

Had zeker niet gemoeten

41%

38%

20%

Had zeker/waarschijnlijk wel gemoeten
Had zeker/waarschijnlijk niet gemoeten
Weet niet



Nederlanders verwachten door de coronacrisis 
ambitieuzer klimaatbeleid van de Nederlandse 
overheid en EU 

In hoeverre denkt u dat de ingrijpende maatregelen die de overheid heeft genomen 
(zoals de lockdown) om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, ertoe 
zullen leiden dat de onderstaande partijen ambitieuzer/meer gaan nadenken over 
wat er gezamenlijk gedaan kan worden om de klimaatverandering aan te pakken.

45% 46%

66%
59%

43% 43%

25%
29%

Burgers Het bedrijfsleven De Nederlandse overheid De Europese Unie

Zeker/waarschijnlijk wel

Zeker/waarschijnlijk niet



Want burgers rekenen op vertraging van 
verduurzaming door coronacrisis

31%
17%
zegt dat het sneller zal 
gaan

33%
zegt dat het ongeveer even 
snel zal gaan

van de Nederlanders denkt dat door de 
coronacrisis de verduurzaming van Nederland 
langzamer zal gaan



KWALITATIEF
Relaties, vrijetijd, geld, bewegen

kwantitatief en 
kwalitatief 
onderzoek

Inzicht verkrijgen 
in ervaringen en 

gedrag van 
mensen 

16 interviews



Context: beeldvorming lockdown

-Pragmatisch, nuchterheid overheerst

-Grootste irritatie: bewegingsvrijheid en sociale activiteiten

-Intelligente lockdown komt tegemoet aan behoefte aan 

individuele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid

-Sommige risicogroepen bezorgder

-Vertrouwen dat overheid ingrijpt als het nodig is

-Corona-moeheid treedt in

-Houding beïnvloed door……

“Het is wat het is“ 
Man, 25, alleen

" Ik heb het gevoel dat Nederland op de 
goede weg zit, maar andere landen zijn 

strikter met de lockdown zoals Spanje. Ik ben 
wel bezorgd dat het virus zich weer gaat 

verspreiden. En ik blijf maar mensen zien die 
naar Ikea gaan en andere drukke plekken.” 

Man, 62, stel

‘Het heeft geen zin om er 
chagrijnig van te zijn.” 

Vrouw, 39, gezin



Meer waardering voor het leven

Tijd voor reflectie
-Ander tijdbesef
-Meer tijd voor reflectie
-Wat doet er echt toe

Groter belang onderlinge connecties
-Sterkere emotionele connecties
-Gemis ‘gewone’ sociale interactie
-Waardering belang van fysieke interactie, 
face-to-face contact: ‘de knuffel’

Men voelt meer waardering voor wat er toe doet in het leven



Relaties 

-Onderlinge irritatie

-(Te weinig) ruimte

-Eenzaamheid

-Meer waardering

-Andersoortig contact

-Gezinsleven

-Minimaal contact

-Intenser met naasten

-Weinig met buitenkring

-Online of op 1,5 meter

Veranderingen Voordelen Nadelen



Relaties 

-Vasthouden van intensivering contact met naasten 

-Focus op de kwaliteit boven kwantiteit: minder contacten, maar wel betere contacten

-Deels weg terug

Toekomst



Ontspanning en vrijetijdsbesteding

-Gemis sociaal aspect

-Gemis activiteiten

-Minder prikkeling

-Verveling 

-Ontdekking

-Sociaal aspect

-Tijdverdrijf

-Ontspannen gevoel

-Tijd over voor…

-Nieuwe activiteiten

-Alleen en gezamenlijk

-Intensivering

-Online en offline

Veranderingen Voordelen Nadelen



Ontspanning en vrijetijdsbesteding 

-Doorzetten van nieuwe hobby’s/activiteiten

-Oppakken van oude activiteiten

-Gezamenlijkheid vasthouden

-Rust en ontspannen gevoel continueren

Toekomst



Werk en school 

-Combi werk en kinderen

-Moeite met dagstructuur

-Drukte thuis

-Onzekerheid

-Minder reistijd, meer rust

-Werk-privé balans

-Meer betrokkenheid  

bij(school) kinderen

-Wel/niet werk hebben

-Wel/niet thuis werken

-Thuisscholing kinderen

-Begeleiding kinderen

Veranderingen Voordelen Nadelen



Werk en school 

-Deels continueren thuiswerken

-Werk terugkrijgen

-Weer naar school/opleiding

-Onzekerheid en hoop

Toekomst



Geldzaken 

-Moeten bezuinigen

-Onzekerheid

-Zorgen

-Bewustere omgang

-Geld overhouden

-Dankbaar

-+ en - geld kwijt aan..

-Sparen/bezuinigen

-Online aankopen

-Grote uitgaven uitstellen

-Minder impulsaankopen

Veranderingen Voordelen Nadelen



-Blijvend sparen

-Bewustere omgang met geld houden

-Terug naar situatie met werk en inkomen

Toekomst

Geldzaken 



Gezondheid 

-Ongezonder gevoel

-Schuldgevoel

-Vraagt zelfdiscipline

-Gemeenschapsgevoel

-Minder kans op Covid-19

-Gezonder gevoel

-Bewuster bezig

-Hygiëne en afstand 

-Kleine kring

-Meer/minder bewegen

-Gezonder eten

-Meer snacken en drinken

Veranderingen Voordelen Nadelen



De toekomst 

-Gezond blijven dankzij voorzorgsmaatregelen

-Gezonde levensstijl vasthouden

-Terug naar ‘oude’ gezonde routines

Toekomst



De toekomst 

-Onzekerheid troef, focus op het hier en nu 

-Sceptici, optimisten, idealisten

-Behoeften

Toekomst





Vertrouwen in de toekomst

Tussen nu en een jaar

56%
Over 5 jaar 

73%



Relaties 

Wat verwacht u de komende 12 maanden van de kwaliteit van uw sociale contacten? (% zal iets/veel beter worden)
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Relaties 

Met de mensen met wie ik contact heb is het 
contact is meer verdiept/diepgaander 

geworden/gaat meer over zaken die er echt toe 
doen.

77%

10%

13%

Zeker/waarschijnlijk wel Zeker/waarschijnlijk niet

weet niet

In hoeverre verwacht u dat dat intensere 
contact zal blijven in de toekomst?

Hoeveel moeite verwacht u dat het u zal kosten 
om dat intensere contact door te zetten in de 

toekomst?

17%

71%

12%

Zeker/redelijk veel moeite
Zeer/ redelijk weinig moeite
weet niet



Ontspanning en vrijetijdsbesteding

16%

59%

26%

Ja, namelijk…

Nee, ik kan mijn vrijetijdsbestedingen blijven
voortzetten
Nee, ik begin me te vervelen

Kunt u aangeven in hoeverre u dankzij de impact 
van de corona crisis andere vrijetijdsbestedingen 
hebt ontdekt of bent gaan doen dan daarvoor het 

geval was?
“Iets meer in de tuin bezig zijn, 

en meer lezen”

“Puzzels leggen, meer sporten”

“Cursus Frans en Engels”

“Vissen”

“Helpen van kleinkinderen met 
hun schoolwerk”

“Meer wandelen”“Ben een online studie 
begonnen”

“Ik ben thuis gaan sporten”

“Huis opruimen”

“Fietsen in de natuur”

“Alles eens goed opruimen”

“Meer wandelen en fietsen”



Ontspanning en vrijetijdsbesteding

De corona heeft mij geleerd dat ik meer dingen 
leuk vind dan ik gedacht had.

86%

9%
4%

Zeker/waarschijnlijk wel Zeker/waarschijnlijk niet

weet niet

In hoeverre verwacht u deze 
vrijetijdsbesteding(en) in de toekomst te 

blijven doen?

Hoeveel moeite denkt u dat het u zal kosten om 
deze vrijetijdsbesteding te blijven uitoefenen?

23%

74%

2%

Zeker/redelijk veel moeite
Zeer/ redelijk weinig moeite
weet niet



Geldzaken 

11%

31%

57%

Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4

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

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

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



Geldzaken 

Door de coronacrisis heb ik mijn financiële 
situatie beter onder controle (gekregen).

18%

61%

6%

11%
4%

Ik ben meer gaan sparen Ik ben evenveel blijven sparen
Ik ben minder gaan sparen Ik kan niet sparen
Weet niet

Kunt u aangeven in hoeverre u door de 
coronacrisis in het algemeen meer, gelijk of 

minder bent gaan sparen?

Hoeveel moeite denkt u dat het u zal kosten om 
in de toekomst net zo veel te blijven sparen als 

u dat nu doet?

41%

50%

9%

Zeker/redelijk veel moeite
Zeer/ redelijk weinig moeite
weet niet



Gezondheid

15%

39%

44%

1%

Ik ben meer gaan bewegen

Ik ben evenveel blijven bewegen als voor de
lockdown
Ik ben minder gaan bewegen

Kunt u aangeven in hoeverre u door de 
coronacrisis en de lockdown in het algemeen 
meer, gelijk of minder bent gaan bewegen?

89%

6% 5%

Zeker/waarschijnlijk wel
Zeker/waarschijnlijk niet
weet niet

In hoeverre verwacht u in de toekomst net zo 
veel te blijven bewegen als u nu doet?

Hoeveel moeite denkt u dat het u zal kosten 
om in de toekomst net zo veel te blijven 

bewegen als u dat nu doet?

15%

82%

4%

Zeker/redelijk veel moeite
Zeer/ redelijk weinig moeite
weet niet





Bezorgdheid over besmettingsgevaar neemt verder af

67

43

Wave 1 wave 2 wave 3 wave 4

% 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



Bezorgdheid over besmettingsgevaar neemt naar verder af

67

43

Wave 0 Wave 1 wave 2 wave 3 wave 4

% 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



67

43

Wave 0 Wave 1 wave 2 wave 3 wave 4

% 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

Mate van bezorgdheid onder burgers heeft te maken met aandeel mensen dat 
overlijdt als gevolg van het coronavirus

Aantal overledenen aan corona per dag
Bron: RIVM



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

Draagvlak en discipline om de anderhalve meter regels vol te blijven houden 
nemen af

23% 57%

35% 43%

31% 47%

30% 55%

45% 40%

37% 45%



Ongeveer één op de tien Nederlanders ziet het aantal besmettingen teruglopen 
en denkt dat we daarna terug gaan naar ons normale leven

11%
De besmettingen van het coronavirus nemen de komende 
maanden af, de maatregelen worden versoepeld en we 
gaan terug naar ons normale leven

Op dit moment daalt het aantal corona besmettingen in Nederland. Daarnaast daalt ook het aantal corona patiënten op de Nederlandse IC. 
Daarmee worden de opgelegde maatregelen langzaamaan versoepeld en komt het openbare leven weer op gang. Hoe schat u de nabije
toekomst in?



Ongeveer één op de zes Nederlanders ziet het aantal besmettingen teruglopen 
en verwacht dat we tenminste nog een paar jaar in een 1,5 meter samenleving 
zitten

17%
De besmettingen van het coronavirus nemen de komende 
maanden af, de maatregelen worden versoepeld en we 
blijven de 1,5 meter samenleving nog minstens een paar 
jaar volhouden

Op dit moment daalt het aantal corona besmettingen in Nederland. Daarnaast daalt ook het aantal corona patiënten op de Nederlandse IC. 
Daarmee worden de opgelegde maatregelen langzaamaan versoepeld en komt het openbare leven weer op gang. Hoe schat u de nabije
toekomst in?



Ongeveer een kwart van de Nederlanders verwacht dat het aantal 
besmettingen weer toeneemt doordat de maatregelen versoepelt worden

28%
De besmettingen van het coronavirus nemen de 
komende maanden weer toe doordat de 
maatregelen versoepeld worden

Op dit moment daalt het aantal corona besmettingen in Nederland. Daarnaast daalt ook het aantal corona patiënten op de Nederlandse IC. 
Daarmee worden de opgelegde maatregelen langzaamaan versoepeld en komt het openbare leven weer op gang. Hoe schat u de nabije
toekomst in?



Ongeveer één op de zes Nederlanders ziet het aantal besmettingen teruglopen, 
maar verwacht dat dat de besmettingen in het najaar weer toe zullen nemen

38%
De besmettingen van het coronavirus nemen de 
komende maanden af, de maatregelen worden 
verder versoepeld, maar in het najaar nemen de 
besmettingen weer toe

Op dit moment daalt het aantal corona besmettingen in Nederland. Daarnaast daalt ook het aantal corona patiënten op de Nederlandse IC. 
Daarmee worden de opgelegde maatregelen langzaamaan versoepeld en komt het openbare leven weer op gang. Hoe schat u de nabije
toekomst in?



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 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?



Indien er nieuwe maatregelen nodig zijn willen Nederlanders dat het ‘gewone 
leven’ zoveel mogelijk door kan gaan

53%
38%

27%
25%

24%
18%
18%

14%
12%

9%
7%

9%
8%

12%

Evenementen tot 100 personen verbieden

Het verplicht dragen van een mondkapje op openbare plekken

Het opnieuw sluiten van de horeca

Het opnieuw sluiten van alle sportgelegenheden zoals sportclubs en sportscholen

Het introduceren van kunstmatige intelligentie om coronabesmettingen te…

Verbieden om met meer dan drie mensen op bezoek te kunnen

Het bezoek aan verpleeg- en verzorgingstehuis verbieden

Het opnieuw verbieden van het uitoefenen van contactberoepen zoals kapper,…

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

Voortgezet onderwijs sluiten

Primair onderwijs sluiten

anders, namelijk...

Ik vind dat de Nederlandse overheid geen maatregelen moet (her)instellen

weet niet

Stelt u zich voor dat de maatregelen deze zomer langzaamaan verder weer versoepelt worden, maar dat naar aanleiding hiervan het aantal 
besmettingen en de druk op ziekenhuizen weer toeneemt. Hoe dient de Nederlandse regering dan te handelen? Kies uit de onderstaande maatregelen 
die de Nederlandse overheid dan volgens u dient te nemen. Indien u vindt dat de Nederlandse overheid niks moet doen, kunt u dit ook aangeven.



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

1 2 4

13

65

8 7

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

Week 16

Week 21

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?



Samenvattend

Bezorgdheid neemt af en maatregelen compliance daarmee 
ook

Lockdown op vele fronten intens beleefd, maar 
veranderingen in gedrag zijn niet per se bestendig

Vertrouwen van burger in de toekomst is hoog, maar men 
weet dat het een lange zit wordt



Neem contact met ons op!

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

Judith ter Berg
Client consultant kwalitatief
M    +31 (0) 63 01 98 085
Judith.ter.berg@kantar.com



Bedankt!

Nog vragen?


	Overheid en corona
	Welkom
	Slide Number 3
	Opzet onderzoeken
	Veel steun voor reactie van Nederlandse regering
	Slide Number 6
	Communicatie overheid: vitale link naar burgers �
	Vertrouwen in toekomstige beslissingen van overheid
	Nederlanders hebben het gevoel dat de overheid de medische voorzieningen beter voor elkaar begint te krijgen
	Nederlanders vinden het belang van de economie steeds belangrijker wegen ten opzichte van de bescherming van de gezondheid
	En de zorgen over economische gevolgen van de coronacrisis blijven groot, vooral gepensioneerden
	Overgrote deel van de Nederlanders is het eens met de nieuwe voorwaarden voor extra steun van de overheid
	Meer de helft van de Nederlanders vindt dat bedrijven, wanneer zij overheidssteun ontvangen, geen werknemers morgen ontslaan
	Verdeeldheid of voorwaarden voor verduurzaming onderdeel moesten zijn voor steunmaatregelen aan bedrijven
	Nederlanders verwachten door de coronacrisis ambitieuzer klimaatbeleid van de Nederlandse overheid en EU 
	Want burgers rekenen op vertraging van verduurzaming door coronacrisis
	KWALITATIEF
	Context: beeldvorming lockdown
	Meer waardering voor het leven
	Relaties 
	Relaties 
	Ontspanning en vrijetijdsbesteding
	Ontspanning en vrijetijdsbesteding 
	Werk en school 
	Werk en school 
	Geldzaken 
	Slide Number 27
	Gezondheid 
	De toekomst 
	De toekomst 
	Slide Number 31
	Vertrouwen in de toekomst
	Relaties 
	Relaties 
	Ontspanning en vrijetijdsbesteding
	Ontspanning en vrijetijdsbesteding
	Geldzaken 
	Geldzaken 
	Gezondheid
	Slide Number 40
	Bezorgdheid over besmettingsgevaar neemt verder af
	Bezorgdheid over besmettingsgevaar neemt naar verder af
	Mate van bezorgdheid onder burgers heeft te maken met aandeel mensen dat overlijdt als gevolg van het coronavirus
	Draagvlak en discipline om de anderhalve meter regels vol te blijven houden nemen af
	Ongeveer één op de tien Nederlanders ziet het aantal besmettingen teruglopen en denkt dat we daarna terug gaan naar ons normale leven
	Ongeveer één op de zes Nederlanders ziet het aantal besmettingen teruglopen en verwacht dat we tenminste nog een paar jaar in een 1,5 meter samenleving zitten
	Ongeveer een kwart van de Nederlanders verwacht dat het aantal besmettingen weer toeneemt doordat de maatregelen versoepelt worden
	Ongeveer één op de zes Nederlanders ziet het aantal besmettingen teruglopen, maar verwacht dat dat de besmettingen in het najaar weer toe zullen nemen
	Eerste stap naar een exit-strategie is volgens Nederlanders de kinderen weer naar school laten gaan
	Indien er nieuwe maatregelen nodig zijn willen Nederlanders dat het ‘gewone leven’ zoveel mogelijk door kan gaan
	Meer dan een derde van de Nederlanders denkt dat de coronacrisis nog wel tot 2021 zal duren
	Samenvattend
	Neem contact met ons op!
	Slide Number 54

