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Samenvatting
Coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?" antwoordt 53% van de
respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen". Zie pagina 5.
Op vraag "2 Over welke zaken maakt u zich de meeste zorgen?" antwoordt 56% van de
respondenten: "Lichamelijke gezondheid van mij of mijn gezinsleden". Zie pagina 7.
Versoepeling van de maatregelen en adviezen
Op vraag "3.1 De middelbare scholen openen. Leerlingen en leraren houden 1,5 meter afstand.."
antwoordt 66% van de respondenten: "Het is goed dat deze maatregel is versoepeld".
Op vraag "3.2 De basisscholen openen volledig. Alle kinderen gaan weer gewoon naar school en de
opvang." antwoordt 73% van de respondenten: "Het is goed dat deze maatregel is versoepeld".
Op vraag "3.3 Musea en monumenten mogen weer open. Bezoekers dienen van tevoren te
reserveren om de 1,5 meter te kunnen waarborgen." antwoordt 75% van de respondenten: "Het is
goed dat deze maatregel is versoepeld".
Op vraag "3.4 Concertzalen, bioscopen en theaters mogen open en binnen maximaal 30 mensen
ontvangen. Bezoekers dienen van tevoren te reserveren. " antwoordt 57% van de respondenten:
"Het is goed dat deze maatregel is versoepeld".
Op vraag "3.5 Reizigers in het openbaar vervoer dienen verplicht een (niet-medisch) mondkapje te
dragen." antwoordt 50% van de respondenten: "Het is goed dat deze maatregel is versoepeld".
Op vraag "3.6 Restaurants en cafés mogen op 1 juni vanaf 12 uur in de middag open. Gasten dienen
van tevoren te reserveren." antwoordt 61% van de respondenten: "Het is goed dat deze maatregel is
versoepeld".
Op vraag "4 Heeft u al, of bent u van plan, om een reservering te plaatsen bij een restaurant de
komende periode?" antwoordt 39% van de respondenten: "Ik ben niet van plan om een reservering
te plaatsen". Zie pagina 11.
Op vraag "5 Heeft u al, of bent u van plan om een reservering te plaatsen bij een café de komende
periode?" antwoordt 46% van de respondenten: "Ik heb nog geen reservering geplaatst". Zie pagina
13.
Op stelling 6 antwoordt in totaal 32% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
43% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee
oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal". Zie pagina 15.
Op vraag "6.1 Kunt u toelichten waarom u vindt dat sportscholen minimaal tot 1 september moet
dichtblijven?" antwoordt 89% van de respondenten: "Toelichting:". Zie pagina 17.
Op vraag "6.2 Kunt u toelichten waarom u niet vindt dat sportscholen minimaal tot 1 september
moet dichtblijven?" antwoordt 95% van de respondenten: "Toelichting:". Zie pagina 19.
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Op vraag "7 Wat is uw advies omtrent het binnen sporten bij sportscholen? Sportscholen:"
antwoordt 51% van de respondenten: "Mogen eerder open om binnen te sporten". Zie pagina 22.
Thuiswerken
Op vraag "8 Werkt u momenteel vanuit huis?" antwoordt 28% van de respondenten: "Ja, ik werk
alles vanuit thuis". Zie pagina 24.
Op vraag "8.1 Hoe bevalt het thuiswerken voor u?" antwoordt in totaal 69% van de respondenten:
"(zeer) positief". In totaal antwoordt 11% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan). Zie
pagina 26.
Op vraag "8.1.1 Waarom staat u (zeer) positief tegenover thuiswerken?" antwoordt 74% van de
respondenten: "Het bevalt me goed dat ik geen reistijd heb". Zie pagina 27.
Op vraag "8.1.1 Waarom staat u (zeer) negatief tegenover thuiswerken?" antwoordt 72% van de
respondenten: "Ik mis mijn collega". Zie pagina 28.
Op stelling 8.2 antwoordt in totaal 80% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
11% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens". Zie pagina 29.
Vakantie
Op vraag "9 Heeft u een vakantie gepland staan de komende zomermaanden?" antwoordt 42% van
de respondenten: "Nee, ik heb niks gepland". Zie pagina 30.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipSonenBreugel, waarbij 211 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Coronavirus
Het coronavirus heeft invloed op onze samenleving.
Een aantal weken geleden is er al een onderzoek uitgevoerd onder de leden
van TipSonenBreugel naar het coronavirus. We zijn benieuwd hoe u nu tegenover het
coronavirus staat.

1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?
Ik maak mij veel zorgen

(n=211)
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?" antwoordt 53% van de
respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".

Toelichting
Ik maak
mij veel zorgen

•

•
•
•
•
•
•
•

Er is nog relatief weinig bekend over het virus, er is nog geen vaccin. De
mentaliteit van de mensen verslapt, dus is het wachten op en tweede golf.
Die overigens al voorspeld is door het Erasmus MC. En ook de grootbanken
gaan uit van een tweede golf dit najaar in hun scenario’s.
Het virus is ongrijpbaar
Ik denk dat het virus nog lang onder ons zal blijven en ben vooral bezorgd
om de houding van mensen
Ik hoor bij de risico groepen en merk dat mensen laks worden
Ik zit in de risicogroep qua leeftijd en heb een partner die een pittige
operatie heeft gehad, waardoor nog maanden patient en mag dus beslist
geen corona erbovenop krijgen!
Leeftijd 75+
Los van het feit zelf wat regelen risico te lopen(beetje astma), los van het
feit dat vakantiegeld in voucher komt te zitten. Wat gaat dit doen met mijn
baan, en de Wereld van mijn kids...
Machteloos gevoel.
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•
•
•
•
•
Ik maak mij
weinig zorgen

•
•
•

•
•
•
•

Met name het gedrag van mensen, ik erger me bijvoorbeeld aan de
demonstraties anti corona maatregelen. De maatregelen zijn niet voor niets
genomen. Mensen moeten bewust blijven van afstand houden.
Nu vooral zorg dat iedereen alle maatregelen aan zn laars gaat lappen en er
er een tweede opleving komt.
Omdat ik zelf Coronabesmetting heb gehad en nog steeds kamp met de
naweeën daarvan. Als ik dan om mij heen zie hoe mensen weer gewoon
doen zonder afstand te houden dan verbaast mij dat.
Op dit moment een kennisechtpaar beide Corona, waarvan een heel ziek in
het ziekenhuis.
Waarom ontbreekt hier de mogelijkheid: ik maak mij wel zorgen.
Het virus heeft al flink huis gehouden in Brabant. De meeste personen
hebben de ziekte in lichte a=mate gehad. Dus er is al een goede immuniteit.
Ik blijf hoofdzakelijk binnen en als ik naar buiten ga, houd ik me zorgvuldig
aan alle RIVM voorschriften.
Op dit moment lijkt het virus onder controle. Ik vind het prettig om te zien
dat veel mensen zich behoorlijk goed aan de 1,5 meter houden. Ook
vertrouw ik erop dat mensen die niet fit zijn fit zijn thuis blijven. Het is goed
dat de noodzaak daartoe telkens herhaald wordt door het kabinet.
Probeer me zo goed mogelijk aan RIVM regels te houden.
Rekening houden met. En gezond verstand gebruiken. Niet de drukte
opzoeken.
Wel zorgen of men het in de hand houdt
Zolang de opgelegde regels in acht worden genomen, voel ik mij nog steeds
veilig.

Ik maak mij
geen zorgen

•
•

Houd gewoon 1,5m afstand en vermijd contacten met veel mensen
Want ik hou me strikt aan de maatregelen

Weet niet

•

Mijn antwoord staat er niet tussen. Ik maak me zorgen maar probeer dat
niet de overhand (veel) te geven. N.B. Vragen onder punt 3 verdienen ook
ruimte voor toelichting.

6

Nu het coronavirus in Nederland steeds meer impact heeft op ons openbare leven, hebben
sommige mensen meer zorgen dan voorheen.

2 Over welke zaken maakt u zich de meeste zorgen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Lichamelijke gezondheid van mij of mijn…

(n=211)
56%

Lichamelijke gezondheid van familie of vrienden

48%

Financiële situatie

17%

Het onderwijs van mijn kind(eren)

12%

Ouderen en kwetsbare mensen in mijn omgeving

50%

Voorraad in de supermarkten

3%

Zorg en hulp in ziekenhuizen

30%

Andere zaken

15%

Ik maak me geen zorgen

7%

Weet niet
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Op vraag "2 Over welke zaken maakt u zich de meeste zorgen?" antwoordt 56% van de
respondenten: "Lichamelijke gezondheid van mij of mijn gezinsleden".

Andere zaken, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 meter maatschappij
Als alles te snel weer mag, of te snel open gaat. Nieuwe piek?
Als de grenzen weer volledig open gaan
Dat het terug komt en we dan niets kunnen omdat de golf te groot is. Dat zelfs de zorg binnen
moet blijven.
Dat vele het niet serieus meer nemen
De economie
De intelligentie van de massa.
De laksheid en ongeduldigheid van anderen in omgang met de huidige regels.
De naderende economische crisis
De RIVM regels massaal worden geschonden
Discipline bij medeburgers
Economie (5x)
Economische gevolgen
Economische neergang
Eenzaamheid
Gemeentes, bedrijven hebben te weinig handvatten en kennis. Daardoor worden er
maatregelen genomen die te strak/ streng zijn. Dit geeft veel ergernis of zorgt voor angst bij
de bevolking.
Het gedrag van andere mensen
Impact op economie
Maar zo goed als geen zorgen
Mentaal welzijn van gezin, familie en vrienden. Hoe lang duurt dit nog..
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•
•
•
•
•
•

Naleving corona-regels verslapt
Niet houden aan de rivm regels door veel mensen
Onverschillige houding van mensen
Reizen met het OV. Ik vrees de drukte die daar kan ontstaan.
Toekomst van horeca en bedrijven
Zie onder

Toelichting
•
•
•
•
•
•

De 1,5 meter wet die heel je leven gaat verpesten. En alle regels die niet kloppen ,dat vind ik
ook erg.
De versoepeling kan niet iedereen aan; we willen weer als vanouds; op vakantie, naar zee en
dergelijke
Ik ben zelf hartpatient. Ik ga wel naar buiten op afstand. Boodschappen doen is risico maar ik
houd me aan de regels
In NL kan nooit iets met beleid gaan. De ikke, ikke maatschappij begint al weer de overhand te
krijgen.
Mensen letten niet altijd goed op
Waarschijnlijk worden de pensioenen gekort. dat kan mij in financiële problemen brengen.
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Versoepeling van de maatregelen en adviezen
In de persconferentie van dinsdag 19 mei is aangekondigd dat wederom een aantal
maatregelen of adviezen versoepeld worden. - 3. Kijkende naar de versoepelingen die vanaf 1
juni worden doorgevoerd. In hoeverre vindt u het goed of niet goed dat deze maatregelen
versoepeld worden?

3. Kijkende naar de versoepelingen die vanaf 1 juni worden
doorgevoerd. In hoeverre vindt u het goed of niet goed dat
(n=208)
deze maatregelen versoepeld worden?
3.6 Restaurants en cafés mogen op 1 juni vanaf 12
uur in de middag open. Gasten dienen van tevoren
te reserveren.
3.5 Reizigers in het openbaar vervoer dienen
verplicht een (niet-medisch) mondkapje te dragen.
3.4 Concertzalen, bioscopen en theaters mogen
open en binnen maximaal 30 mensen ontvangen.
Bezoekers dienen van tevoren te reserveren.
3.3 Musea en monumenten mogen weer open.
Bezoekers dienen van tevoren te reserveren om
de 1,5 meter te kunnen waarborgen.
3.2 De basisscholen openen volledig. Alle kinderen
gaan weer gewoon naar school en de opvang.
3.1 De middelbare scholen openen. Leerlingen en
leraren houden 1,5 meter afstand.

61%

50%

29%

9%

36%

57%

9% 5%

34%

7% 2%

75%

21% 3% 2%

73%

23%

66%
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3% 2%

3% 2%
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Het is goed dat deze maatregel wordt versoepeld
Ik twijfel hierover
Het is niet goed dat deze maatregel wordt versoepeld
Weet niet

Op vraag "3.1 De middelbare scholen openen. Leerlingen en leraren houden 1,5 meter afstand.."
antwoordt 66% van de respondenten: "Het is goed dat deze maatregel is versoepeld".
Op vraag "3.2 De basisscholen openen volledig. Alle kinderen gaan weer gewoon naar school en de
opvang." antwoordt 73% van de respondenten: "Het is goed dat deze maatregel is versoepeld".
Op vraag "3.3 Musea en monumenten mogen weer open. Bezoekers dienen van tevoren te
reserveren om de 1,5 meter te kunnen waarborgen." antwoordt 75% van de respondenten: "Het
is goed dat deze maatregel is versoepeld".
Op vraag "3.4 Concertzalen, bioscopen en theaters mogen open en binnen maximaal 30 mensen
ontvangen. Bezoekers dienen van tevoren te reserveren. " antwoordt 57% van de respondenten:
"Het is goed dat deze maatregel is versoepeld".
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Op vraag "3.5 Reizigers in het openbaar vervoer dienen verplicht een (niet-medisch) mondkapje te
dragen." antwoordt 50% van de respondenten: "Het is goed dat deze maatregel is versoepeld".
Op vraag "3.6 Restaurants en cafés mogen op 1 juni vanaf 12 uur in de middag open. Gasten dienen
van tevoren te reserveren." antwoordt 61% van de respondenten: "Het is goed dat deze maatregel is
versoepeld".
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Als je een restaurant wilt bezoeken, dien je van tevoren te reserveren.

4 Heeft u al, of bent u van plan, om een reservering
te plaatsen bij een restaurant de komende periode?
Ik heb al een reservering geplaatst

(n=206)

12%

Ik ben van plan om een reservering te plaatsen

16%

Ik heb nog geen reservering geplaatst

20%

Ik ben niet van plan om een reservering te
plaatsen

39%

Nee, ik ga niet reserveren omdat ik spontaan een
restaurant wil bezoeken, zonder vooraf te…

8%

Weet niet
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Op vraag "4 Heeft u al, of bent u van plan, om een reservering te plaatsen bij een restaurant de
komende periode?" antwoordt 39% van de respondenten: "Ik ben niet van plan om een reservering
te plaatsen".

Toelichting
Ik ben van
plan om een
reservering te
plaatsen

•
•

•

Ik heb nog
geen
reservering
geplaatst
Ik ben niet
van plan om
een
reservering te
plaatsen

Ik reserveerde meestal ook al voor de coronacrisis
Ik wacht even af hoeveel ruimte er op de terrassen zal zijn. Hopelijk komt er
meer terrasruimte beschikbaar zodat de restaurants in het centrum veel tafels
kwijt kunnen. Het liefst eet ik in de buitenlucht en niet in een afgesloten
ruimte.
Mijn reservering zal niet zijn voor het restaurant, maar voor het terras. Samen
eten op een minimale afstand van 1,5 m. lijkt mij heel ongezellig, terwijl
gezelligheid juist de reden is voor het samen uit eten.

•
•

Ik ga niet meer uit eten
Lukt nooit om echt afstand te houden

•

De mondkapjes in het OV vind ik ronduit belachelijk. Hoe ga je controleren of
ze goed zijn? Een gebreide sok, of zelfgemaakte kapje mag ook. Als men vindt
dat ze gedragen. Oefen worden, moeten ze voor het instappen ter beschikking
worden gesteld. Het liefst gratis!
Ga riscio niet opzoeken vooralsnog.
Het samen zitten met een aantal andere personen is zolang er nog steeds
zoveel personen in Nederland corona hebben gewoon niet veilig.

•
•
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•

•
•
•
•
•

Nee, ik ga niet
reserveren
omdat ik
spontaan een
restaurant wil
bezoeken,
zonder vooraf
te reserveren
Weet niet

Hoewel ik blij ben voor de horecagelegenheden dat ze weer open kunnen en ik
vertrouwen heb in hun maatregelen, heb ik geen vertrouwen in het gedrag van
mensen. Ik wil eerst een paar weken aankijken wat de gevolgen zijn van het
openstellen van allerlei gelegenheden. Er komen nu teveel mensen af op
parken en stranden en ik verwacht dat dit ook voor de nieuwe locaties zal
gelden die nu open gaan. Mensen houden onvoldoende afstand. Ik wil grote
mensenmassa's vermijden voorlopig.
Ik heb nog echt geen behoefte om uit eten te gaan. Die tijd komt dadelijk wel
weer een keer in de grote vakantie!
Ik voel er nog niets voor om voor luxezaken risico te lopen.
Ondanks dat ik het best mis om uit te gaan. Vind ik voor me zelf het niet nodig
om nu al naar een restaurant te gaan. Voor de horeca vind ik het wel fijn dat er
weer wat mogelijkheden zijn om open te gaan
Volgens mij is het risico om samen te komen in de horeca nog te groot.
Voorlopig nog geen behoefte aan. Eerst moet alles maar weer gewoon zijn en
er geen gevaar meer zijn.

•

Dan maar niet, drinken en eten halen bij de super en lekker onder de
overkapping in de tuin

•

Vooraf reserveren vind ik lastig, omdat ik niet weet wanneer mijn dochter kan
komen.
Alleen op een terrasje vind ik niet gezellig.
Vooralsnog is het niet aantrekkelijk om zo uit te gaan eten
Wil eerst even de versoepeling afwachten wat dat teweeg brengt

•
•
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Als je een café wilt bezoeken, dien je van tevoren te reserveren.

5 Heeft u al, of bent u van plan om een reservering te
plaatsen bij een café de komende periode?
Ik heb al een reservering geplaatst

(n=206)

2%

Ik ben van plan om een reservering te plaatsen

6%

Ik heb nog geen reservering geplaatst

46%

Nee, ik ga niet reserveren omdat ik spontaan een
café wil bezoeken, zonder vooraf te reserveren

39%

Weet niet
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Op vraag "5 Heeft u al, of bent u van plan om een reservering te plaatsen bij een café de komende
periode?" antwoordt 46% van de respondenten: "Ik heb nog geen reservering geplaatst".

Toelichting
Ik ben van plan
om een
reservering te
plaatsen
Ik heb nog geen
reservering
geplaatst

•

Hiermee steun ik de horeca. Ik zie wat ondernemers te verduren hebben

•
•
•
•
•

En ben ik ook niet van plan
Het risico om daar samen te komen vind ik nog te groot.
Ik ben geen cafébezoeker.
Ik ben niet van plan om een reservering te plaatsen
Ik ga nooit naar een café, maar zie geen juiste optie hiervoor- ik moet tóch
antwoord geven.
Is niet veilig. Ga voorlopig beslist niet naar een café of restaurant.
Kat op het spek binden. Drukte door mensen die zich hier niet aan houden
Terrasje pakken op afstand kan wel en is goed om plaatselijke horeca te
steunen qua omzet
We gaan niet naar een café

•
•
•
•
Nee, ik ga niet
reserveren
omdat ik
spontaan een
café wil
bezoeken,
zonder vooraf
te reserveren

•
•
•
•

Ben geen cafe-bezoeker
Idem als vraag 4
Ik ga nooit naar een café
Voor een drankje op een terras hoop ik ook spontaan terecht te kunnen. Iets
drinken in een cafe zie ik voorlopig nog niet zo zitten. Het lijkt me niet zo
veilig om met een groep onbekenden in een afgesloten ruimte te zitten.
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Weet niet

•

Mijn antwoord staat er niet bij. Ik ga geen café bezoeken omdat ik dat te
riskant vind.
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Sommige versoepelingen laten nog even op zich wachten, een voorbeeld hiervan zijn de
sportscholen. Sportscholen blijven wat betreft het binnen sporten minimaal tot 1 september
dicht, buiten sporten op 1,5 meter afstand mag wel al.

6 'Het binnen sporten moet minimaal tot 1 september
verboden blijven'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=206)

11%

Mee eens

21%

Neutraal

23%

Mee oneens

29%

Zeer mee oneens

14%

Weet niet
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Op stelling 6 antwoordt in totaal 32% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
43% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee
oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Mee eens

•
•
•
•
•

Neutraal

•
•
•
•

Er is nog te weinig bekend over het besmettingsgevaar in gesloten vochtige
warme ruimtes. Ook is nog niet duidelijk in hoeverre ventilatiesystemen een rol
spelen in de verspreiding van het virus Ik zie binnen sporten nog niet zitten.
Er moet goed onderzoek naar gedaan worden of dit wel of niet veilig is.
Ik neem zelf wel deel aan buiten yogales. Lessen zonder zware inspanning lijken
ook binnen gegeven te kunnen worden maar eerst maar afwachten wat de
andere maatregelen tot gevolg hebben.
In de zomer kan gedeeltelijk buiten gefaciliteerd worden nog. Lullig, maar zolang
er geen vacin is zit je in een sportschool vaak dicht op elkaar...
Met het gene Watze nu weten over de verspreiding van corona is het denk ik
onverantwoord om open te gaan. Hoewel ik zelf wel weer heel graag wil gaan
sporten
Als het mogelijk is in de sportschool een afstand van 1,5 m. aan te houden en alle
andere voorschritfen van de RIVM na te komen, zie ik geen bezwaar tegen eerder
openen.
Er moet vooraf goed nagedacht worden over de maatregelen. Als aan de
voorwaarden vanuit het RIVM voldaan kan worden is een harde einddatum van 1
september niet nodig.
Lastig om alles over één kam te scheren
Maak een route
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Mee
oneens

•

Vervelend voor de sportschoolhouders, maar veiligheid staat voorop

•
•

Als er voldoende maatregelen genomen zijn moet het kunnen in beperkte mate
Als er voldoende ruimte is voor 1,5 m kan wat mij betreft alles weer doorgaan,
maar geen grote groepen en alle regels in acht nemen
Er kan op maar het nodige worden ingevuld, reserveren en tijdblokken en
buitensporten
Indien een sportschool aangeeft over goed geventileerde ruimtes te beschikken
dan graag weer snel open maar dan met kleinere groepen zodat de 1.5 of liever
nog 2 meter gehandhaafd blijft
Mits men de 1,5 meter kan worden gewaarborgd. De mensen moeten zelf
beslissen of ze dan komen sporten.
Ook daar kan toch het aantal bezoekers geregeld worden? Waarom cafe`s wel en
sportscholen niet. In de sportschool is over het algemeen iedereen nuchter
Sporten moet kunnen op 1,5m afstand en eventueel mondkapje op

•
•
•
•
•
Zeer mee
oneens

•
•
•

Weet niet

•
•

Alles mag open behalve sportscholen terwijl alles normaal al 1.5 meter uit elkaar
staat en de apparaten goed worden gereinigd
Als de sportscholen gezamenlijk met een plan komen om sporten toe te staan in
een veilige omgeving, ben ik van mening dat het goed is dat er weer gesport kan
worden
Bewegen is heel gezond voor de mensen. En ik denk dat de gezondheid een heel
belangrijke factor is om het virus te overwinnen.
Het door de regering bejubelde vaccin is een wassen neus. Voor de griep krijgen
elk jaar ook heel veel mensen een vaccin toegediend. En als je dan ziet hoeveel er
nog ziek worden, zo zal dat bij de corona ook zijn.
Ik heb simpelweg niet genoeg kennis om hierover een gefundeerde mening te
hebben.
Zal afhangen van welke sport , bij lichamelijk contact lijkt mij dit een probleem
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6.1 Kunt u toelichten waarom u vindt dat sportscholen minimaal tot 1
september moet dichtblijven? (n = 70)

Toelichting (89%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1) Niet alles kan op 1 juni weer open gaan; dan wordt het te druk. 2) Er is een alternatief: buiten
sporten, zoals lopen, fietsen. 3) Binnensporten geeft zweet, hijgen, proesten, hoesten en dus
grotere kans op besmetting dan bijv restaurant
Afstand kan lastig bewaakt worden. Tevens is de hygiëne door zweet en dergelijke lastig.
Alleen als de sportschool kan aantonen dat er altijd 1,5 meter afstand wordt gehandhaafd en
dat er heel goed wordt geventileerd zou dat beperkt kunnen. Zo niet, dan kunnen de
sportscholen niet open.
Altijd erg druk binnen
Apparaten worden door verschillende mensen gebruikt, zullen nooit 100 procent ontsmet
worden; mensen puffen en zweten.
Besmettingsgevaar
Besmettingskans erg groot
Bij een sportschool zit je in een afgesloten ruimte, veelal met airco. Mensen zweten en puffen,
en hijgen, hoe stom kun je zijn om dat weer open te gooien!!!!
Bij extra inspanning komen er meer aerosolen in de lucht. Hier zijn ventilatiesystemen niet op
ingericht en ik denk niet dat mensen thuis blijven als ze wel verkouden zijn. Daarnaast zijn er
veel initiatieven voor buiten sporten
Binnen met zwetende en puffende mensen likt me helemaal niet verstandig
Blijkt dat het virus in die omgeving sterker verspreidt
De vraag gaat over binnen sporten, niet sec over sportscholen.
De vraag ging over binnen sporten, niet expliciet over open of dicht
Dicht bij elkaar, binnen, zweten
Dicht op elkaar met zweet en hard ademen zorgt voor groter risico 1 asymptomisch geval en
iedereen is besmet.
Door aerosols is het eenvoudig mensen te besmetten. Bij binnensport is er minder ventilatie
Eerst zorgen dat het virus onder controle is en blijft
Er moet nog onderzoek naar hedaan worden.
Gevaar van besmetting is te groot
Gevaar voor besmetting
Gevoelsmatig binnen hijgen en zweten met diverse anderen, voelt niet oged. Buitensporten
prima.
Grotere kans op besmetting
Het coronavirus wordt voor het grootste gedeelte overgedragen door de lucht. In een
sportschool staan we vaak dicht op elkaar en door te sporten ademen we meer en sneller uit.
De uitgeademde lucht kan het coronavirus bevatten en dat kan nog zo’n 10 min in de lucht
overleven. Het is niet verantwoord in die omstandigheden te sporten
Het is bij bepaalde binnensporten onmogelijk om voldoende afstand te houden.
Het is onduidelijk of er dan geen lichamelijk contact zal zijn
Het is wel hutje mutje, maar als we de helft van de mensen binnen laten kan het misschien wel.
Het zweten, hijgen en het virus kan hierdoor gemakkelijk verspreid worden
Iedere afgesloten ruimte met in spanning is niet goed net zo als samen zingen
Ik twijfel erg of het door het gezweet v mensen goed schoon kan blijven.
Ik vind het risico op besmetting groter.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ivm corona is buiten sporten veiliger
Lijkt me gewoon niet zo fris al dat zweet en bacillen die rondzweven
Mate van risico is nog niet bekend genoeg
Meerdere mensen in een ruimte die allemaal veel lucht in en uit ademen lijkt mij niet een
verstandige keuze in deze situatie. Buiten sporten, daar waar wind etc kan komen, lijkt mij een
goed alternatief.
Omdat er nog steeds geen vaccin is en tot die tijd zouden die dicht moeten blijven
Omdat het eerst onderzocht moet worden .in een ruimte met veel zwetende mensen wat het
effect is
Onder voorwaarden moet sporten wel kunnen.Geef ondernemers de kans die voorwaarden te
creëren en mensen te laten werken een hun fitheid en vitaliteit.
Onduidelijkheid over transport virus door de lucht bij zware inspanning.
Onveilig
Sporten in een zaal in teamverband vind ik wat anders dan sportscholen. Wanneer sportscholen
alle voorzorgsmaatregelen nemen zoals ik nu hoor of lees in het nieuws dan lijkt me het prima
dat ze 1 juli weer open gaan zoals nu gepland.
Te gevaarlijk
Te groot risico
Te groot risico op verspreiding
Te grote kans op lichamelijk contact.
Te hoog besmettingsrisico, evenals koren en (blaas)orkesten
Te risicovol
Te veel aerosolen in de lucht
Tenzij dat er goede afvoer ventilatie is. In de zomer kan de sport ook naar buiten.
Terecht, het virus lijkt het gevaarlijkste in gesloten ruimten.
Teveel zweet
Teveel zweet en uitwaseming
Vanwege de afstand die niet of nauwelijks te handhaven is en vanwege het uitstoten van adem
en zweet..Geen probleem met sporten in de open lucht., mits de afstand wordt gehandhaafd.
Vanwege de verspreiding bij indoor sporten
Vanwege ventilatie. Lekker buiten sporten
Veel kans op besmetting ivm zweten
Wat mij betreft mogen de sportscholen open als ze buiten lessen aanbieden
Zie hierboven. De kans op besmetting is denk ik te groot
Zolang er geen medicijnen zijn is het gevaarlijk
Zweten, hijgen en, waarschijnlijk, te weinig ventilatie.
Zwetende mensen lopen extra gevaar

Weet niet (11%)
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6.2 Kunt u toelichten waarom u niet vindt dat sportscholen minimaal tot 1
september moet dichtblijven? (n = 87)
Toelichting (95%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 meter afstand is mogelijk in een sportschool
Afstand 1,5 meter te regelen
Alleen als ze aan de anderhalve meter houden
Alles mag open behalve sportscholen terwijl alles normaal al 1.5 meter uit elkaar staat en de
apparaten goed worden gereinigd
Alles open behalve waar je fit van wordt.
Als binnen de afstand gegarandeerd kan worden, en er geventileerd kan worden. Dan zou men
ook binnen kunnen sporten.
Als er goede voorzieningen zijn moet het mogelijk zijn om te sporten. Sportscholen gaan over
de kop.
Als er voldoende afstand wordt gehouden en mensen met ziekteverschijnselen thuis blijven,
moet binnen sporten ook kunnen
Als er voldoende ruimte is en goede ventilatie enz, waarom dan nog wachten
Als ze aan 1,5 m kunnen voldoen zouden ze open moeten mogen
Als ze voldoende ruimte hebben zodat mensen afstand kunnen houden zouden ze open mogen
wat mij betreft
Bewegen en sporten is naar mijn mening belangrijker dan op een terras kunnen zitten. Zeker
gezien het feit dat er aanwijzingen zijn dat leefstijl van invloed is op het beloop van de ziekte.
Bewegen is gezond
Bewegen is heel gezond voor de mensen. En ik denk dat de gezondheid een heel belangrijke
factor is om het virus te overwinnen. Het door de regering bejubelde vaccin is een wassen neus.
Voor de griep krijgen elk jaar ook heel veel mensen een vaccin toegediend. En als je dan ziet
hoeveel er nog ziek worden, zo zal dat bij de corona ook zijn.
Daar er goeie mogelijkheden zijn om op afstand te sporten.
De sportscholen en mensen weten zelf hun verantwoording te dragen, zielig dat betuttelen
Denk dat ze best eerder open kunnen
Deze scholen kunnen best open, indien er MAATREGELEN genomen worden en gehandhaafd
Er kunnen goede maatregelen en afspraken gemaakt worden om sporters optimaal te
beschermen
Er kunnen goede voorzorgsmaatregelen genomen worden.
Gelijke rechten als cafe
Gezondere mensen in een gezond lijf, doorstaan ziektes beter. Dus sportscholen en zwembaden
open en help ze de 1.5m te handhaven
Goede ventilatie en jonge mensen maken dat het virus geen verspreiding kent.
Hangt af van de sport en de maatregelen die de vereniging/sportschool kan en wil treffen
Hebben al ingericht op 1,5 m afstand.
Het is goed voor de volksgezondheid als het genuanceerd en op maat weer kan
Het is net als bij een zwembad, dus dat zou niet anders moeten zijn
Iedereen kan en mag hierin zijn eigen verantwoording nemen
Ik denk dat de sportscholen best wel weer open kunnen mits ze de apparaten ver genoeg (min.
1,5 m) uit elkaar zetten. Groeps lessen idemdito, alleen zullen ze de goepen kleiner moeten
maken. En.... probeer zo veel mogelijk buiten de activiteiten plaats te laten vinden!
Ik heb geen bevredigende wetenschappelijke uitleg gehad over waarom dit niet nu al zou
mogen
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Ik vind dat sportscholen heel goed in staat zijn om hun leden in wellicht beperkte groepen
RIVM-veilig te laten sporten
In een sportschool is goed afstand te houden.
Juist in de sportschool kun je het zo inrichten dat 1,5m afstand mogelijk is. Sport is voor veel
mensen toch een uitlaatklep.
Men kan ook het sporten c.q. gewoon bewegen verslappen, wat niet goed is voor de
gezondheid.
Met beperkte toegang en goede ventilatie zie ik het verschil niet met horeca of musea
Met de juiste maatregelen loop je net zoveel gevaar als met het OV
Met de juiste maatregelen moet sporten mogelijk zijn. Fysieke ontspanning is heel belangrijk.
Met goede maatregelen/ afspraken is dit eerder gewenst en mogelijk
Met passende maatregelen kan dit naar mijn mening ook weer.
Moet kunnen met goede maatregelen en weinig mensen
Nemen goede voorzorgsmaatregel.
Niemand houd zich aan regels dus laat maar vrij
Omdat de hygienemaatregelen in mijn sportschool heel goed zijn.
Omdat de sportscholen prima in staat zijn om te voldoen aan de richtlijnen
Omdat deze de 1,5 meter in acht nemen
Omdat er met 2 maten gemeten word. Daarbij vind ik dat sporten bijdraagt aan de gezondheid
dus dat zou juist een reden moeten zijn om t open te stellen.
Omdat je prima op afstand kan sporten
Omdat ook hier het aantal sporters beperkt kan blijven doormiddel van reserveringen. En
daarbij iedereen kan toch achter zich schoonmaken.
Omdat restaurants en zwembaden ook open mogen.
Omdat RIVM beheert word door een stel ondeskundigen en niet openstaan voor deskundig
advies van universiteiten en ander zeer deskundige geleerden. Het zijn een stel pipo's die
meehlepen aan gevoel om de gewone mens te onderdrukken. Geen een minister krijgt
corona!!! valt u het ook op? Alle getallen zijn gelogen en doden worden niet gecontroleerd op
corona, Waardeloos volk daar.
Omdat sport bijdrage heeft aan lichamelijk en psychisch gezondheid
Omdat sporten van levensbelang is
Onder strikte voorwaarden van RIVM wel toestaan
Onder voorwaarden moeten sportscholen gedeeltelijk open kunnen, net als restaurants en
musea
Onderbouwing ontbreekt
Onzin (2x)
Ook daar kunnen 1,5 m maatregelen treffen en 30 mensen binnen laten.
Ook hier kan men rekening houden met 1,5m afstand. Verder zou er naar meer maatwerk
gekeken moeten worden. Welke lessen zijn meer/minder intensief en hoe is het met de
luchtzuivering.
Ook hier kunnen de regels aangepast worden
Op mijn sportschool kun je 1m.50 afstand houden
Prima in te regelen
Slechte maatregel
Sport is veel belangrijker dan uit eten. Ik snap het wel qua risico, maar het staat niet in
verhouding.
Sporten bevordert de gezondheid en met de nodige maatregelen lijkt verder uitstellen van de
openstelling mij niet zinvol
Sporten bouwt weerstand op en houdt je gezond
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Sporten is gezond, afhankelijk van de ontwikkelingen zou de sportschool met de juiste
maatregelen binnen, weer open kunnen
Sportscholen kunnen zelf maatregelen treffen om 1,5 meter te waarborgen en bv kwetsbare
groepen en anderen apart te laten sporten
Veel sporten, zoals Yoga, kunnen prima met 1.5 a 2 mtr afstand gedaan worden
Veel sportscholen hebben er alles aangedaan om zo veilig mogelijk te kunnen sporten. IKEA,
bouwmaterialenwinkels en tuincentra's zijn vaker drukker dan een sportschool
Volgens een protocol moet het kunnen.
Waarom niet, als ze 1,5 m afstand kunnen waarborgen
Wel alles goed ontsmetten en opletten met zweet. Zie mijn vorige antwoord
Wordt hierzeld mee getroffen. Als er schermen worden geplaatst dan kan het makkelijk
Ze kunnen ook voorzorgsmaatregelen nemen.
Ze moet open kunnen
Zie geen noodzaak voor deze regel
Zie punt 6, plus het is niet goed wanneer je gewend bent 3x per week te sporten bij een
sportschool deze training zelf vorm te moeten geven
Zie vrg 6

Weet niet (5%)
Toelichting
Toelichting:

•

Overal gaan mensen zich massaal groeperen om maar sociaal contact te kunnen
hebben, wat heeft het dan voor zin om de sportscholen dicht te laten.
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Sportschoolhouders vinden het onterecht dat ze vooralsnog tot 1 september dicht moeten
blijven. De branche komt met aanvullende voorstellen om het risico op verspreiding van het
coronavirus tijdens het sporten te beperken.

7 Wat is uw advies omtrent het binnen sporten bij
sportscholen? Sportscholen:
Blijven tot 1 september dicht om binnen te
sporten

(n=205)

35%

Mogen eerder open om binnen te sporten

51%

Weet niet

14%

0%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "7 Wat is uw advies omtrent het binnen sporten bij sportscholen? Sportscholen:"
antwoordt 51% van de respondenten: "Mogen eerder open om binnen te sporten".

Toelichting
Blijven tot 1
september
dicht om
binnen te
sporten

•

Mogen eerder
open om
binnen te
sporten

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Als ze als alternatief buiten sporten kunnen aanbieden dan mogen ze wel
eerder open.
Buitensporten promoten
Economisch gezien heel begrijpelijk maar gewoon te veel risico.
Moeten dicht blijven tot 1 september
Verplaats het naar buiten
Vraag of gemeente mee wil werken aan ruimte voor buiten
Afhankelijk welke sport
Afstand en vooraf reserveren is wel een vereiste. Ook zou er gekeken kunnen
worden of iedereen een mogeljkheid krijgt om te gaan sporten en niet alleen
de "snelste" boekers. Dit geldt ook voor restaurant, cafes e.d.
Als de situatie zo blijkt dat er geen opleving is naar aanleiding van alle
maatregelen dan kan overwogen worden de binnensport zonder zware
inspanning binnen toe te staan.
Maak een route die iedereen moet volgen
Onder strikte voorwaarden van RIVM wel toestaan. Grote mate van
zelfverantwoordelijkheid toepassen. Ook zoveel mogelijk buiten sporten
mogelijk maken gedurende voorjaar en zomer.
Ook daar kan toch het aantal bezoekers geregeld worden? Waarom cafe`s wel
en sportscholen niet. In de sportschool is over het algemeen iedereen
nuchter.
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Weet niet
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•

Op. gepaste afstand, dus kleine groepen denk ik dat dat prima kan net als
restaurants
Overmatig transpireren voorkomen door ventilatie. En niet als een dolle
tekeer gaan zoals sommige ADHD figuren.
Sportscholen mogen creatieve oplossingen bedenken. Thermae heeft een
toptuin waar buiten prima groepslessen gegeven kunnen worden. Idem
workouts met gewichten, stretchbanden etc. Achteringang zwembad
gebruiken en deuren open.
Dan hoef je echt niet te wachten tot 1 sept
Zie antwoord op 6.1
Zie mijn toelichting bij vraag 6
Zie vorige antwoorden.
Mensen moeten eigen verantwoordelijkheid beseffen en er naar handelen.
Iedereen wel screenen.
Als er alternatieven zijn, lijkt me dat beter. B.v. Buiten iets organiseren
Daar waar ventilatie en hygiëne aantoonbaar goed geregeld is kan het sporten
op afstand plaatsvinden
Ik heb niet genoeg kennis om hierover een advies te geven.
Zie hierboven. Moet maatwerk zijn dat door de veiligheidsregio actief
gecontroleerd wordt
Zie mijn toelichting op vraag 6.
Zie vraag 6. Als hierin voorzien kan worden is de datum minder relevant.
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Thuiswerken
Het kabinet versoepelt een aantal corona-maatregelen, maar houdt wel het advies overeind
om zoveel mogelijk thuis te blijven werken.

8 Werkt u momenteel vanuit huis?
Ja, ik werk alles vanuit thuis

(n=206)

28%

Ja, ik probeer zoveel mogelijk vanuit thuis te
werken. Af en toe ga ik naar het werk.

15%

Nee, ik werk op locatie omdat thuiswerken niet
mogelijk is

13%

Nee, ik werk alles op locatie

9%

Ik heb op dit moment geen werk

15%

Weet niet/niet van toepassing

19%
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Op vraag "8 Werkt u momenteel vanuit huis?" antwoordt 28% van de respondenten: "Ja, ik werk
alles vanuit thuis".

Toelichting
Ja, ik werk alles
vanuit thuis

•
•

•
•
•
•
•
Ja, ik probeer
zoveel mogelijk
vanuit thuis te
werken. Af en
toe ga ik naar
het werk.

Al 2,5 maand, thuis werken. valt niet altijd mee
Er wordt wel gevraagd om 1x per week naar kantoor te komen, maar er
worden voor mijn gevoel niet voldoende voorzorgsmaatregelen genomen
(flexwerkplekken, bureau's te dicht op elkaar, te weinig schoonmakaa van
printer, koffiezetautomaat, toiletten, deurklinken)
Ik heb een eigen praktijk aan huis. In die zin werk ik aan huis
Ik werk altijd thuis, ik ben NL gastouder!
Ik werk momenteel thuis maar eigenlijk kan datniet. Nu de middelbare
scholen weer open gaan moet ik ook inschatten of ik kan gaan werken op
locatie
Maar ja, ik werk altijd al vanuit huis.
Voor mij maakt het weinig verschil of ik van huis of van kantoor werk.

•

Bram de brillenman
Vanuit huis of op locatie

•

Ik werk in de thuiszorg, werk met een kwetsbare groep.
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Nee, ik werk op
locatie omdat
thuiswerken
niet mogelijk is
Nee, ik werk
alles op locatie

•

Ik werk in de thuiszorg. Kan dus niet thuis werken

•

Ik ben met 2 anderen op kantoor, ieder in een eigen ruimte. Alle andere
collega’s werken vanuit thuis.
Ik ben werkzaam in het onderwijs en werk dus op school.
Ik werk als verpleegkundige in de zorg
Omdat werkgever thuiswerken niet voldoende faciliteert.

•
•
•
Ik heb op dit
moment geen
werk

•
•
•
•

Weet niet/niet
van toepassing

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gepensioneerd....!
Ik ben gepensioneerd.
Ik ben gepensioneerd. Overleg en bijscholing voor vrijwilligerswerk gebeurt
digitaal.
Ik zit in zw, daarom geen werk
Als vrijwilliger werk ik van huis. Geen bijeenkomsten of activiteiten elders.
Ben gepensioneerd
Ben gepensioneerd, maar blijf zoveel mogelijk thuis. Onbegrijpelijk dat je toch
personen van boven de tachtig die niet goed ter been in het centrum van Son
ziet rondstruinen. Mensen blijf thuis! Laat iemand anders dat boodschapje
doen.
Ben met pensioen
Ben met pensioen maar er zijn dagen dat ik moeite heb met de beperking die
we opgelegd krijgen om dan de dag toch een nuttige invulling te geven
Gepensioneerd
Ik ben met pensioen en doe vrijwilligerswerk. Omdat dat met ouderen is ligt
dat voorlopig stil.
Ik heb onbetaald verlof opgenomen het is mij veel te druk op mijn werkplek
Met pensioen
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8.1 Hoe bevalt het thuiswerken voor u?
Zeer positief

(n=90)

16%

Positief

53%

Neutraal

18%

Negatief

8%

Zeer negatief

3%

Weet niet
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Op vraag "8.1 Hoe bevalt het thuiswerken voor u?" antwoordt in totaal 69% van de respondenten:
"(zeer) positief". In totaal antwoordt 11% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
positief

•

Ik heb het geluk een fijne werkplek thuis te hebben én werk dat het toelaat thuis te
werken. Wel mis ik contact met collega's

Positief

•
•
•

Als mediator werk ik veeal vanui huis
Maar enkel als de kinderen naar school of opvang zijn.
Pro is focus
Con is fysiek spreken en werken met collegas is beter voor betrokkenheid bij bedrijf
zelf

Neutraal

•

Het thuiswerken heeft een aantal voordelen maar ook een aantal nadelen. Als ik
altijd zou moeten thuiswerken dan zou ik hier 'Negatief' hebben gekozen. Als ik
altijd gedeeltelijk (1 of 2 dagen per week) thuis zou moeten werken dan had ik hier
'Positief' of 'Zeer positief' gekozen.
Voor mijzelf prima, maar moet nu ruimte delen met andere werkende/studerende
gezinsleden
Woonwerk balans is kwijt. mis contact met collegas, technisch gezien gaat het
prima

•
•

Negatief

•
•

Ander werk, ik werk gewoonlijk met kinderen, nu wat projecten
Mijn werk is vaak vrij stressvol en dat is erger nu alles digitaal geregeld moet
worden. Ik slijt hele dagen achter mijn laptop. Werkdagen zijn erg intensief en ik
mis de informele contacten (in de wandelgangen en bij de koffieautomaat) waar ik
voorheen veel besprak.
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8.1.1 Waarom staat u (zeer) positief tegenover thuiswerken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=63)

Het bevalt me goed dat ik geen reistijd heb

74%

Ik kan nu beter mijn eigen tijd indelen

47%

Thuis kan ik me beter concentreren

29%

Ik heb meer quality time met mijn gezin

28%

Ik kan thuiswerken goed combineren met de zorg
voor mijn gezin

19%

Anders
Weet niet

14%
0%
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Op vraag "8.1.1 Waarom staat u (zeer) positief tegenover thuiswerken?" antwoordt 74% van de
respondenten: "Het bevalt me goed dat ik geen reistijd heb".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb iig een eigen werkplek en geen flex
Het is gewoon een prima opties om de risico's van verspreiding te verminderen
Ik ben afhankelijk van contact met mensen, online kan dit niet vervangen.
Ik weet niet anders
Ik werk sowieso al meestal thuis
Ik werk sowieso vaak thuis
Nvt
Voorkomen besmetting
Vrijwilligerswerk vanuit huis is prima.

Toelichting
•

Werk altijd al veel thuis.
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Let op! Laag aantal respondenten
8.1.1 Waarom staat u (zeer) negatief tegenover thuiswerken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=10)

Ik mis mijn collega

72%

Ik mis de verandering in mijn omgeving

28%

Ik kan me op mijn
Ik mis het reizen naar mijn werk

38%
0%

Ik vind het thuis saai

8%

Anders
Weet niet

53%
0%
0%
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Op vraag "8.1.1 Waarom staat u (zeer) negatief tegenover thuiswerken?" antwoordt 72% van de
respondenten: "Ik mis mijn collega".

Anders, namelijk:
•
•
•
•

Het is lastiger om mijn werk goed te doen en ik voel meer werkdruk
Ik ben docent dus ik mis mijn leerlingen
Ik spreek mijn studenten nu digitaal ipv face 2 face. Ik heb minder 'grip' op ze op deze manier
Mis mijn leerlingen
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8.2 'In de toekomst zou ik graag deels vanuit thuis blijven
werken'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=89)

44%

Mee eens

36%

Neutraal

9%

Mee oneens

7%

Zeer mee oneens

4%

Weet niet
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Op stelling 8.2 antwoordt in totaal 80% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
11% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Zeer mee
eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

Dat doe ik altijd al
Doe al jaren niets anders.
In de toekomst ga ik graag terug naar mijn oude ritme waarbij ik 1 dag in de week
thuis werkte en 2 dagen naar kantoor ging.

Weet niet

•

Nvt
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Vakantie
De zomer staat al bijna voor de deur. Een tijd waarin mensen op vakantie gaan.

9 Heeft u een vakantie gepland staan de komende
zomermaanden?
Ja, in eigen land

(n=204)

13%

Ja, in het buitenland, maar deze is verzet naar een
latere datum in het jaar

7%

Ja, in het buitenland, maar deze is geannuleerd en
hierdoor heb ik geld/voucher ontvangen

13%

Nee, ik wacht liever af

21%

Nee, ik heb niks gepland

42%

Weet niet
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Op vraag "9 Heeft u een vakantie gepland staan de komende zomermaanden?" antwoordt 42% van
de respondenten: "Nee, ik heb niks gepland".

Toelichting
Ja, in eigen land

•
•
•
•

Ja, in het
buitenland, maar
deze is verzet
naar een latere
datum in het jaar

•
•
•
•
•
•

Ja, in het
buitenland, maar

•

Had al n vakantie in Nederland gepland in januari 2020
We hebben vrijblijvend een plaats gereserveerd op een kleine camping. We
kijken even of we het tegen die tijd verantwoord vinden om te gaan.
Wij gaan al jaren in eigen land op vakantie, dus voor ons verandert er in dat
opzicht niets.
Wij gaan vanuit huis fietsen etcetera en proberen de horeca een beetje te
ondersteunen door ondertussen de terrasjes te bezoeken. In september
hebben wij een uitgestelde hotelboeking voor een lang weekend.
Datum is niet verzet, ga er in juli heen.
Deze is niet verzet, in principe gaan we gewoon naar onze geplande
vakantie. Dit staat niet bij de keuze mogelijkheden.
Ik heb een vakantie gepland in het buitenland maar deze is (nog) niet
verzet.
In het buitenland en deze vakantie is tot op heden niet geannuleerd
(september, Spanje)
In september met vliegtuig naar Italië. Nog niets van gehoord!
Optie stond er niet bij: reis geboekt naar t buitenland en nu optie gekregen
om om te boeken. Reis is echter nog niet geannuleerd
Nog niet bekend of ik voucher of geld terug krijg liefst geld terug maar dat
doen ze niet zomaar helaas
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deze is
geannuleerd en
hierdoor heb ik
geld/voucher
ontvangen
Nee, ik wacht
liever af

•

We hadden gereserveerd, maar de aanbetaling (nog) niet terug ontvangen

•
•

Hoop in oktober nog keer naar spanje te kunnen met auto
Vraag 3.5 vind ik niet duidelijk. Antwoorden op de vraag is lastig omdat deze
multi-interpretabel zijn.
We moeten aan het werk. Nu al lang genoeg vakantie geweest

•
Nee, ik heb niks
gepland

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weet niet

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bedoeling is naar VS met onze dochter die daar gaat studeren en/of naar
Zweden
Heb vakantie afgezegd; zou naar het buitenland gaan.
Ik ga met de camper, afhankelijk van wat er mogelijk is (buitenland is ook
een optie)
Vanwege mijn fysieke beperkingen kan ik al enkele jaren niet meer op
vakantie, dus ook het komende seizoen niet.
We blijven in Nederland en waarschijnlijk dagjes uit op plekken waar het
niet zo druk zal zijn.
We hadden een vakantie gepland in april, naar Gran Canaria, maar deze is
verzet naar november
We houden er niet van vooraf te moeten reserveren, gaan liever op de
bonnefooi maar dat zit er nu niet in
Wij hadde mei /juni Gepland staan. We bekijken hoe het loopt, wordt
waarschijnlijk nazomer in NL
Wij kwamen 9 maart jl terug 16 maart ging alles opslot! Nu dus nog geen
behofte aan vakantie
Ben met pensioen , vakantie niet zo aan de orde
Buitenland kamperen in Oostenrijk maar niet de juiste mogelijkheid !!?
Deze optie staat er niet bij: Ja, in het buitenland en zoals al eerder gepland.
Toelichting: op de plaatsen waar ik en mijn gezin naar toe gaan zoeken wij
nooit de drukte op en hebben we de beschikking over eigen faciliteiten. Het
corona risico ter plaatse is net zo klein als thuis. We reizen met de auto.
In eigen land naar nog niet gepland. In buitenland gepland maar mogelijk te
annuleren . Staat niet tussen de opties
Ja in het buitenland
Ja, in buitenland en is nog onzeker of die kan doorgaan.
Mijn optie ontbreekt, dus maar even zo:
Ja, in het buitenland.
Raar dat er voor mij geen passend antwoord bij staat. Namelijk: ja, en ik ben
nog in afwachting of deze door kan gaan. We zouden in augustus met de
boot naar Schotland gaan.
We hebben gepland maar weten niet of die geannuleerd moet worden.
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipSonenBreugel
DeMooiSonenBreugelKrant
Coronavirus
Versoepeling van de maatregelen en adviezen
Thuiswerken
Vakantie
22 mei 2020 tot 28 mei 2020
20
211
6,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
30 mei 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±6,7%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met DeMooiSonenBreugelKrant.
Op 22-05-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 26-05-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar woonplaats en leeftijd

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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