
ONDERZOEK BETROKKENHEID TIJDENS 
CORONA – APRIL 2020



Inleiding

Tijdens deze coronacrisis speelt het virus een hoofdrol in de dagelijkse gang van zaken bij gemeenten. 
Doen zij er goed aan door zich nu vooral hier op te focussen, of moeten andere zaken ook gewoon 
doorgaan? Citisens heeft op 9 april haar panel bevraagd over hoe zij tegen dit vraagstuk aankijken. 

Het onderzoek is uitgezet onder het Citisens panel, bestaande uit ruim 55.000 maatschappelijk betrokken 
Nederlanders. In totaal gaven 1.949 panelleden hun mening over het onderwerp. In deze rapportage 
worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd.

AANLEIDING

2



Onderzoeksresultaten
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Slechts een beperkte groep Nederlanders (15%) zou het ongepast vinden om nu door de 
gemeente benaderd te worden over andere zaken dan corona. Bijna driekwart van de 
Nederlanders geeft aan dit niet ongepast te vinden.

Ik vind het ongepast als gemeenten mij digitaal benaderen over zaken die niet met het coronavirus 
te maken hebben.

N = 1791

Nederlanders vinden het niet ongepast om nu over andere thema’s dan corona 
bevraagd te worden
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Slechts één op de tien Nederlanders is van mening dat de gemeente zich nu alleen met het 
coronavirus moet bezig houden. 80% geeft aan dat gemeenten ook oog moeten houden voor 
andere zaken.

In deze tijden moeten gemeenten zich uitsluitend richten op zaken die te maken hebben met 
het coronavirus.

N = 1908

Gemeenten moeten zich niet alleen met het coronavirus bezig houden
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Driekwart van de Nederlanders vindt dat gemeenten juist in de huidige situatie inwoners 
meer digitaal moeten betrekken bij hun bezigheden. 

Zeker nu zouden gemeenten hun inwoners meer digitaal moeten betrekken bij wat zij doen.

N = 1850

Gemeenten moeten dit moment juist aangrijpen om hun inwoners meer 
digitaal te betrekken
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De leefomgeving heeft een grote invloed op het dagelijks leven. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat dit met afstand het onderwerp is waar mensen bij betrokken willen worden. 
Ook het onderwerp veiligheid wordt door een meerderheid van de Nederlanders gekozen.  

Bij welk onderwerp wilt u betrokken worden door de gemeente?

N = 1948 

Met name over de leefomgeving willen mensen betrokken worden door de 
gemeente
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Onderzoeksverantwoording



Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek is uitgezet onder het Citisens panel, 
bestaande uit ruim 55.000 Nederlanders. De uitkomsten 
zoals gepresenteerd in deze rapportage, zijn gebaseerd 
op de antwoorden van 1.949 panelleden die hebben 
deelgenomen aan het onderzoek op 9-14 april. Zij zijn 
per e-mail uitgenodigd om de digitale vragenlijst in te 
vullen. De resultaten zijn gewogen op leeftijd en geslacht 
en op deze onderdelen representatief voor Nederland. 

ONDERZOEKSVERANTWOORDING UITGEVOERD DOOR CITISENS

Organisaties zoeken nieuwe vormen om het publiek 
directer te bevragen, te verbinden. Merk jij dat ook? Dat 
is wat Citisens biedt. 

Wij organiseren betrokkenheid. Met een veelzijdig team 
staan we voor je klaar: ervaren onderzoekers, data-
analisten en campagnespecialisten.

www.citisens.nl

Citisens | door Necker van Naem

Goeman Borgesiuslaan 77

3515 ET Utrecht

T: 0343 820 380
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http://www.citisens.nl/

