
Wisselende bezorgdheid over coronavirus in 
Nederland – januari 2020
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Opzet van het onderzoek

In samenwerking met BNR Nieuwsradio heeft Citisens 
een onderzoek onder haar panel uitgezet over het 
coronavirus. De vragenlijst was in te vullen tussen 31 
januari en 3 februari 2020. In totaal gaven 2.757 
Nederlanders hun mening. 

De resultaten zijn gewogen naar betrokkenheidsprofiel*, 
waardoor de gerapporteerde uitkomsten hierop 
representatief zijn met een betrouwbaarheid van 95% en 
foutmarge van 5%. Naarmate het aantal respondenten 
dat een vraag heeft beantwoord kleiner wordt, wordt de 
foutmarge en daarmee de onzekerheid groter.

* Voor meer informatie over de betrokkenheidsprofielen, 
zie: www.citisens.nl/betrokkenheidsprofielen-
citisensmodel/. 

RESPONS IN BEELD

http://www.citisens.nl/betrokkenheidsprofielen-citisensmodel/


Resultaten
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Resultaten

Volgt u het nieuws over de uitbraak van het coronavirus?

Grote bekendheid coronavirus Groot verschil in mate van bezorgdheid

Wat is uw mening over onderstaande stelling?

'ik maak me zorgen over de uitbraak van het coronavirus'

67%

32%

1%

Ja, ik ben goed op de hoogte

Ja, ik ben een beetje op de hoogte

Nee, ik ben niet op de hoogte

10%

24%

17%

12%

24%

9%

5%

Helemaal oneens Helemaal eens
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Resultaten

Verwacht u dat het coronavirus zich verspreidt naar 
Nederland?

Meerderheid verwacht verspreiding naar NL Minderheid voorbereid op eventuele uitbraak

Bent u voorbereid op een eventuele uitbraak van het 
coronavirus in Nederland?

66%

15%

19%

Ja Nee Dat weet ik niet

9%

25%

66%

Ja, ik ben goed voorbereid Ja, ik ben een beetje voorbereid

Nee, ik ben niet voorbereid
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Resultaten

Werkt u bij een bedrijf of organisatie die ook in het 
buitenland actief is?

Internationaal werken Minderheid merkt iets op werk van uitbraak

Vervolgvraag, gesteld aan invullers die werken bij een 
bedrijf of organisatie die ook in het buitenland actief is. 

Merkt u op uw werk iets van de uitbraak van het 
coronavirus? (N = 520)

19%

81%

0%

Ja Nee Dat weet ik niet

32%

64%

4%

Ja Nee Weet ik niet / geen mening
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Resultaten

Wat is uw mening over onderstaande stelling?

'de Nederlandse overheid moet tijdelijk afraden om naar 
China te reizen'

Grote meerderheid wil negatief reisadvies

2%
3%

5%

8%

22%

25%

36%

Helemaal oneens Helemaal eens
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Resultaten

Bent u van plan om in de komende drie maanden op reis 
te gaan?

Reisplannen Kleine minderheid past reisplan aan

Vervolgvraag, gesteld aan invullers die van plan zijn om 
in de komende drie maanden op reis te gaan. 

Is uw reisplan veranderd door de uitbraak van het 
coronavirus? (N = 1.124)

34%

6%

61%

Ja, ik heb vakantieplannen Ja, ik ga om andere redenen op reis

Nee, ik heb geen plannen 2%

2%

93%

2%

Ja, ik heb mijn reisplan veranderd

Nee, maar ik ga mijn reisplan veranderen

Nee, mijn reisplan is niet veranderd

Weet ik niet / geen mening
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Resultaten

Wat is uw mening over onderstaande stelling?

'ik vertrouw erop dat de Nederlandse overheid goed kan 
omgaan met een mogelijke uitbraak van het coronavirus 
in Nederland'

Meerderheid vertrouwt op de NL overheid

4%
6%

9% 9%

27%
29%

16%

Helemaal oneens Helemaal eens



Onderzoeksverantwoording



Panelonderzoek coronavirus, januari 2020

REPRESENTATIEVE RESULTATEN

In samenwerking met BNR Nieuwsradio heeft Citisens 
een onderzoek onder haar panel uitgezet over het 
coronavirus. De vragenlijst was in te vullen tussen 31 
januari en 3 februari 2020. In totaal gaven 2.757 
Nederlanders hun mening. 

De resultaten zijn gewogen naar betrokkenheidsprofiel*, 
waardoor de gerapporteerde uitkomsten hierop 
representatief zijn met een betrouwbaarheid van 95% en 
foutmarge van 5%. Naarmate het aantal respondenten 
dat een vraag heeft beantwoord kleiner wordt, wordt de 
foutmarge en daarmee de onzekerheid groter.
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UITGEVOERD DOOR CITISENS

Citisens helpt overheden en maatschappelijke 
organisaties bij het vergroten van betrokkenheid. Onze 
visie? Eerst participatie, dan pas een plan! Dit doen we 
door een slimme mix van diensten: we combineren big 
data (betrokkenheidsprofielen) met small data 
(inwonersconsultaties) voor een plan op maat. 

Citisens beschikt over een eigen toolbox om inwoners te 
raadplegen. Van slimme vragenlijsten tot burgerpanels en 
van interactieve testen tot campagnes. Deze werkwijze 
waarbij we inzichten uit data combineren met passende 
tools voor betrokkenheid noemen we de 
Citisensmethode. Thema’s waar wij aan werken zijn 
onder meer de energietransitie, leefomgeving en 
democratische vernieuwing.

www.citisens.nl // @citisens_nl

Citisens | door Necker van Naem

Goeman Borgesiuslaan 77
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T: 0343 820 380

http://www.citisens.nl/

