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Opzet onderzoek

vijf 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
5) 23 - 26 juni, n=931

Kwantitatief



Steun voor reactie van Nederlandse regering blijft op hoog niveau
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% burgers dat aangeeft het (helemaal) eens te zijn met de manier waarop de regering op de coronavirus-pandemie reageert



15%

67%

15%

Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5

…niet ver 
genoeg 
gaan

...ongeveer
voldoende
zijn

…te ver 
gaan

Maatregelen zijn ongeveer voldoende
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Tevreden over de informatievoorziening vanuit
de overheid
% burgers dat aangeeft de informatievoorziening van de overheid als redelijk goed tot zeer
goed te ervaren
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Vertrouwen in toekomstige beslissingen van de 
overheid blijft

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



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

Nederlanders hebben het gevoel dat de overheid meer grip heeft op de 
medische voorzieningen
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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
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Balans tussen de economie en de volksgezondheid is volgens de helft van de 
Nederlanders ongeveer goed
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Ze hebben de balans goed Ze leggen te veel de nadruk op het
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van de gezondheid van mensen

Weet niet

Week 12
Week 13
Week 16
Week 21
week 25

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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Redelijk/veel zorgen
Weinig/geen zorgen

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

Zorgen over economische gevolgen van de coronacrisis blijven groot, maar 
nemen wel af



Vertrouwen in de toekomst is hoog

Tussen nu en een jaar

57% 
wave IV (56%)

Over 5 jaar 

69%
wave IV (73%)



Bezorgdheid over besmettingsgevaar neemt verder af
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% 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 verder af, gelijk met aantal 
sterfgevallen corona
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% 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

Bron: aantal overledenen corona 1 maart t/m 30 
juni 2020 RIVM



Meer dan twee derde van de Nederlanders denkt dat de coronacrisis nog wel 
tot 2021 zal duren
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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

Vertrouwen in het handelen Rijksoverheid in coronacrisis 
blijft hoog, men vindt de maatregelen voldoende

Hogere waardering voor inzet van overheid op terrein van 
medische voorzieningen 

Angst voor economische gevolgen coronacrisis is wat 
verminderd, maar blijft hoog



Neem contact op!

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