ONDERZOEK CORONA – MAART 2020

Inleiding

AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK
Het coronavirus verspreidt zich verder in Nederland, en is
inmiddels uitgeroepen tot een wereldwijde pandemie.
Daarom is het opnieuw belangrijk om te horen hoe
Nederlanders hierover denken. Hoeveel vertrouwen is er
in de Nederlandse overheid als het gaat om de omgang
met het virus? En erg maken Nederlanders zich zorgen?
U vindt de mening van 3.265 leden van het Citisenspanel in deze rapportage. Eerst leest u de resultaten,
daarna volgt een onderzoeksverantwoording.

3.265
respondenten

Het onderzoek is uitgezet onder leden van het Citisens-panel.
3.265 panelleden vulden de vragenlijst in.
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Onderzoeksresultaten

MEERDERHEID MAAKT ZICH ZORGEN
Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich
enigszins tot ernstig zorgen. Bijna een derde van de
Nederlanders is het enigszins of helemaal oneens met de
stelling. Zij maken zich dus minder zorgen.

Ouderen maken zich vaker zorgen dan jongeren. Vooral
65-plussers maken zich relatief vaak zorgen, vergeleken
met andere leeftijdsgroepen. 18 t/m 24 jarigen en 25 t/m
34 jarigen maken zich relatief het minst vaak zorgen.

Wat is uw mening over onderstaande stelling?

Ik maak me zorgen over de uitbraak van het coronavirus
(Uitgesplitst naar leeftijdsgroep)

Ik maak me zorgen over de uitbraak van het coronavirus
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Onderzoeksresultaten
VERDEELDHEID OVER VERTROUWEN IN
OVERHEID
Bijna een derde van de Nederlanders is het enigszins tot
helemaal oneens met de stellingen, en heeft dus weinig
vertrouwen in de Nederlandse overheid om goed om te
gaan met het coronavirus.
Wat is uw mening over onderstaande stelling?
Ik vertrouw erop dat de Nederlandse overheid goed kan
omgaan met de uitbraak van het coronavirus in
Nederland
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Onderzoeksresultaten
MEESTE NEDERLANDERS PASSEN GEDRAG
AAN
De maatregelen ‘vaker handen wassen’ en ‘geen handen
geven’ worden het meest toegepast: driekwart van de
Nederlanders doet dit nu. Ongeveer twee derde hoest in
de elleboog, en ongeveer de helft vermijdt plekken met
veel mensen. Iets minder dan een tiende van de
Nederlanders past hun gedrag niet aan. De meeste
Nederlanders nemen twee tot vier maatregelen.
Past u uw gedrag aan vanwege het coronavirus? Aantal
genomen maatregelen.
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Past u uw gedrag aan vanwege het coronavirus?
Meerdere antwoorden mogelijk.
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VEEL NEDERLANDERS MERKEN GEVOLGEN
OP HUN WERK
Ruim de helft van de Nederlanders merkt op werk iets
van de gevolgen van het coronavirus. Ongeveer 21%
merkt het niet, en 25% weet het antwoord op de vraag
niet.
Merkt u op uw werk iets van de uitbraak van het
coronavirus?
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

UITGEVOERD DOOR CITISENS

Voor het online onderzoek naar de meningen over het
coronavirus zijn leden van het Citisens-panel door middel
van een e-mail uitgenodigd om deel te nemen. Het
onderzoek liep van 12 maart tot en met 15 maart 2020.

Organisaties zoeken nieuwe vormen om het publiek
directer te bevragen en te verbinden. Dat is wat Citisens
biedt. Met een veelzijdig team van ervaren onderzoekers,
data-analisten en campagnespecialisten werken we
dagelijks aan het organiseren van betrokkenheid.

In totaal hebben 3.265 respondenten de vragenlijst
ingevuld. De resultaten zijn gewogen naar geslacht en
leeftijd. Daarmee zijn de resultaten op deze kenmerken
representatief voor de Nederlandse bevolking.
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