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Samenvatting
Coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich nu zorgen om het coronavirus?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Ik maak mij nu weinig zorgen". Zie pagina 5.
Op vraag "2 Welke veranderingen door corona zijn voor u het meest aangrijpend geweest?"
antwoordt 72% van de respondenten: "Minder contact met vrienden en familie". Zie pagina 6.
Economie
Op vraag "3 Bent u bang uw baan en/of bedrijf kwijt te raken in de komende twaalf maanden als
gevolg van het coronavirus?" antwoordt 51% van de respondenten: "Nee" en antwoordt 26% van de
respondenten: “Ik ben gepensioneerd”. Zie pagina 8.
Op vraag "4 In hoeverre vertrouwt u dat de economie weer aan zal trekken de komende twaalf
maanden?" antwoordt in totaal 41% van de respondenten: "(zeer) veel vertrouwen". In totaal
antwoordt 26% van de respondenten: "(zeer) weinig vertrouwen". Het meest gekozen antwoord
(34%) is: "Veel vertrouwen". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal". Zie pagina 9.
Gezondheid
Op vraag "5 Verwacht u dat u zelf de komende twaalf maanden ziek wordt door het coronavirus?"
antwoordt 46% van de respondenten: "Nee, (zeer) waarschijnlijk niet". Zie pagina 10.
Maatregelen
Op vraag "6 Met welke maatregel(en) heeft of had u de meeste moeite?" antwoordt 58% van de
respondenten: "Geen fysiek contact hebben en 1,5 meter afstand houden" en antwoordt 33% van de
respondenten: “Geen uitstapjes kunnen maken (winkelen, museum, attractiepark)”. Zie pagina 11.
Op vraag "7 In welke mate heeft u momenteel contact met uw familie en/of vrienden?" antwoorden
de respondenten als volgt:
Op vraag "7.1 In welke mate heeft u momenteel contact met uw ouders?" antwoordt in totaal 40%
van de respondenten “Minder contact”. In totaal antwoordt 6% van de respondenten: “Meer
contact”. Het meest gekozen antwoord is (40%): “Minder contact”. Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).
Op vraag "7.2 In welke mate heeft u momenteel contact met uw kinderen?" antwoordt in totaal 20%
van de respondenten “Minder contact”. In totaal antwoordt 12% van de respondenten: “Meer
contact”. Het meest gekozen antwoord is (44%): “Contact blijft gelijk”. Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).
Op vraag "7.3 In welke mate heeft u momenteel contact met uw familie (broers, zussen, ooms,
tantes, neven, nichten et cetera)?" antwoordt in totaal 68% van de respondenten “Minder contact”.
In totaal antwoordt 3% van de respondenten: “Meer contact”. Het meest gekozen antwoord is (68%):
“Minder contact”. Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
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Op vraag "7.4 In welke mate heeft u momenteel contact met uw vrienden?" antwoordt in totaal 75%
van de respondenten “Minder contact”. In totaal antwoordt 5% van de respondenten: “Meer
contact”. Het meest gekozen antwoord is (75%): “Minder contact”. Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).
Op vraag "7.5 In welke mate heeft u momenteel contact met uw buren?" antwoordt in totaal 28%
van de respondenten “Minder contact”. In totaal antwoordt 8% van de respondenten: “Meer
contact”. Het meest gekozen antwoord is (57%): “Contact blijft gelijk”. Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan). Zie pagina 12
Op vraag "8 In hoeverre bent u op de hoogte van de inhoud van de maatregelen?" antwoordt 49%
van de respondenten: "Grotendeels op de hoogte" en antwoordt 40% van de respondenten:
“Volledig op de hoogte”. Zie pagina 14.
Vrije tijd
Op vraag "9 Heeft u bepaalde activiteiten ondernomen sinds de komst van het coronavirus, waar u
anders geen tijd voor had genomen?" antwoordt 14% van de respondenten: “Hobby
begonnen/opgepakt” en geeft 30% van de respondenten aan een andere activiteit te hebben
ondernomen. Zie pagina 15.
Op vraag "10 Wat heeft u in en om het huis gedaan sinds de komst van het coronavirus?" antwoordt
38% van de respondenten: "Onderhoud aan huis". Eenzelfde percentage antwoordt "Onderhoud aan
tuin". Zie pagina 17.
Zomervakantie
Op vraag "11 Heeft de coronacrisis invloed op uw vakantieplannen?" antwoordt 37% van de
respondenten: "Ja, mijn vakantie is geannuleerd" en antwoordt 18% van de respondenten: “Ik heb
nog geen beslissing genomen”. Zie pagina 18.
Tot slot
Op vraag "12 Wat vindt u van de berichtgeving over het coronavirus in Hart van Holland?" antwoordt
41% van de respondenten: "Goed". Zie pagina 19.
Op vraag "12.1 Waarom vindt u de berichtgeving in Hart van Holland uitstekend?" antwoordt 60%
van de respondenten met een toelichting. Zie pagina 20.
Op vraag "12.2 Waarom vindt u de berichtgeving in Hart van Holland goed?" antwoordt 61% van de
respondenten: "Toelichting:". Zie pagina 20.
Op vraag "12.3 Waarom vindt u de berichtgeving in Hart van Holland redelijk?" antwoordt 83% van
de respondenten met een toelichting. Zie pagina 21.
Op vraag "12.4 Waarom vindt u de berichtgeving in Hart van Holland matig?" antwoordt 83% van de
respondenten met een toelichting. Zie pagina 21.
Op vraag "12.5 Waarom vindt u de berichtgeving in Hart van Holland slecht?" antwoordt 50% van de
respondenten met een toelichting. Zie pagina 22.
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Op vraag "13 Mag Hart van Holland naar aanleiding van deze enquête contact met u opnemen?"
antwoordt 80% van de respondenten met contactgegevens. Zie pagina 23.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipZuidplas, waarbij 99 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Coronavirus
Het coronavirus heeft invloed op onze samenleving. Een aantal weken geleden was er ook al
een onderzoek verspreid onder de leden van TipZuidplas, met het coronavirus als thema. We
zijn benieuwd hoe u nu tegenover het coronavirus staat.

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

(n=99)

20%

Ik maak mij nu weinig zorgen

55%

Ik maak mij nu geen zorgen

21%

Ik weet het nu niet

4%

0%

20%

40%
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich nu zorgen om het coronavirus?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Ik maak mij nu weinig zorgen".

Toelichting
Ik maak mij nu veel
zorgen

•
•
•

Ik maak mij nu
weinig zorgen

•
•
•
•

Door versoepeling van de maatregelen ben ik bang dat er een tweede golf
besmettingen komt, en ik zit in de risico groep dat betekend voor mij nog
langer en meer thuis zitten
Ik maak mij nog redelijk veel zorgen
Zorgen om personen/bedrijven die economisch zwaar getroffen zijn.
Ik houd me zoveel mogelijk aan de adviezen van het RIVM.
Ik maak me zorgen, niet zo heel veel als in de vorige maanden.
In Hart van Holland stond laatst dat Zuidplas een Corona Hotspot was
geworden dus mijn zorgen zijn iets meer toegenomen.
Omdat het zomer is en we veel buiten zijn.

Ik maak mij
nu geen zorgen

•
•

Geen zorgen voor morgen.
Maar denk dat het in het najaar als het weer slechter wordt de corona wel
toeslaat

Ik weet het nu niet

•

Maak mij iets minder zorgen dan in eerste weken, maar maak me zeker
niet weinig zorgen. Corona is nig lang niet weg
Rivm cijfers gaan omlaag, werk in een verzorgingshuis, moet met
openbaar vervoer dus het voelt allemaal erg dubbel

•

5

2 Welke veranderingen door corona zijn voor u het meest
aangrijpend geweest?
(n=96)

(Meerdere antwoorden mogelijk)
Er zijn voor mij geen aangrijpende veranderingen
geweest

15%

Baanonzekerheid

9%

Minder inkomen

10%

Minder contact met vrienden en familie

72%

Spanningen tussen gezinsleden

3%

Stress door thuiswerken

11%

Ziek worden door het coronavirus

11%

Andere verandering
Weet niet

20%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2 Welke veranderingen door corona zijn voor u het meest aangrijpend geweest?"
antwoordt 72% van de respondenten: "Minder contact met vrienden en familie".

Andere verandering, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene onzekerheid
Anderhalve meter
Beperkt in het gaan en staan
Boodschappen doen
De maatregelen door de overheid (2x)
Geen activiteiten
Geen hobbits kunnen uitoefenen: tennis, zwemmen, orkest
Geen kinderopvang hebben
Geen sport meer
Gekke tijden in de keuken van de zevenster
Heel veel thuiszitten alleen contact via de telefoon, alle aankopen via een website aanschaffen
dus geisoleerd leven
Kan niet werken in horeca
Mogelijk doorgeven virus door mijn werk in de zorg
Niets is meer vanzelfsprekend, Spontaniteit van weg gaan is weg.
Risico patient thuiswerken
Scholen dicht, geen (openbaar) vervoer
Thuis kinderen lesgeven
Zoonlief is door Corona zijn baan kwijt zelf werk ik bij een touroperator met alleen maar verre
bestemmingen. Dus zoveel onzekerheden. Ben 58 dus een nwe baan zoeken zal lastig worden.
Mijn zoon solliciteert wel maar er zijn bijna geen vacatures. Hij werkte nog maar 3 jaar dus
krijgt maar 3 maanden een uitkering. Hoe oneerlijk!
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Toelichting
•

Depressief geworden door het ontbreken van doel, nut en contacten. Aangemeld bij diverse
instanties om als vrijwilliger te worden ingezet, maar niemand had het nodig.
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Economie
Nu het coronavirus in Nederland impact heeft op het dagelijkse leven en de economie,
hebben sommige mensen meer zorgen dan voorheen.

3 Bent u bang uw baan en/of bedrijf kwijt te raken in de
komende twaalf maanden als gevolg van het coronavirus?
Ja

(n=95)

5%

Nee

51%

Ik ben gepensioneerd

26%

Ik heb op dit moment geen baan, maar dat komt
niet door het coronavirus
Ik heb op dit moment geen baan en dat komt wel
door het coronavirus

6%
4%

Anders

2%

Weet niet

5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3 Bent u bang uw baan en/of bedrijf kwijt te raken in de komende twaalf maanden als
gevolg van het coronavirus?" antwoordt 51% van de respondenten: "Nee" en antwoordt 26% van de
respondenten: “Ik ben gepensioneerd”.

Anders, namelijk:
•
•

Ik ben student met een bijbaan. Door Corona zijn er minder mensen die gaan winkelen.
Daardoor is er minder werk
Wajong

Toelichting
Ja

•

Werk bij touroperator verre bestemmingen dus we verkopen niets. Zoonlief is zijn baan
kwijt door Corona

Nee

•

Werk in het onderwijs en heb vaste (0,4) baan.
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4 In hoeverre vertrouwt u dat de economie weer aan zal
trekken de komende twaalf maanden?
Zeer veel vertrouwen

(n=94)

7%

Veel vertrouwen

34%

Neutraal

31%

Weinig vertrouwen

21%

Zeer weinig vertrouwen

5%

Weet niet
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Op vraag "4 In hoeverre vertrouwt u dat de economie weer aan zal trekken de komende twaalf
maanden?" antwoordt in totaal 41% van de respondenten: "(zeer) veel vertrouwen". In totaal
antwoordt 26% van de respondenten: "(zeer) weinig vertrouwen". Het meest gekozen antwoord
(34%) is: "Veel vertrouwen". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer veel
vertrouwen
Veel
vertrouwen

•

Moeten we wel de 1,5 mtr loslaten

•

Hoewel het verleden geen garantie biedt voor de toekomst, geloof ik wel in
ieders inzet.

Neutraal

•
•

Hangt af van terugbetaalcondities van bedrijfsleven
Zal zeer gedifferentieerd zijn. Zolang de 1,5 m blijft bestaan zullen er nog veel
grote nadelen zijn voor groepen van ondernemingen

Weinig
vertrouwen

•

Ik heb meer vertrouwen dat de economie zal aantrekken, zodra de lockdown
volledig van tafel is. De Lockdown en alle maatregelen is veel erger dan de
Corona zelf (hoewel ik niet bestrijd dat je echt goed ziek kunt worden). De
overheid beslist dat wij allen moeten worden gevaccineerd en andere opties
komen niet aan bod. Dit vind ik een zeer slechte zaak

Zeer weinig
vertrouwen

•

Er stond vandaag in de krant bijna 5% daling. Er ze verwachten 700000 900000 werklozen. En banen? Veel faillissementen
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Gezondheid
De klachten van het coronavirus kunnen uiteenlopend zijn. Veel voorkomende klachten na
besmetting met het coronavirus zijn onder andere hoesten of niezen, keelpijn, koorts en
kortademigheid. De klachten lijken veelal op een griep.

5 Verwacht u dat u zelf de komende twaalf maanden ziek
wordt door het coronavirus?
Ja, (zeer) waarschijnlijk wel

(n=94)

11%

Nee, (zeer) waarschijnlijk niet

46%

Ik ben al ziek geweest door het coronavirus
(bevestigd door een arts of getest)

2%

Ik ben waarschijnlijk al ziek geweest door het
coronavirus (niet bevestigd door een arts)

4%

Weet niet

37%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Verwacht u dat u zelf de komende twaalf maanden ziek wordt door het coronavirus?"
antwoordt 46% van de respondenten: "Nee, (zeer) waarschijnlijk niet".

Toelichting
Nee, (zeer)
waarschijnlijk niet

•
•
•

Weet niet

•
•
•

Dat koffie dik kijken
Het is naar mijn mening een zwaar hele zware griep. In 2018 waren er meer
doden dan nu. Maar de economie is kapot gemaakt. Zo zonde zoveel
mensen in armoede en onzekerheid
Ik heb gevoel immuun te zijn
Gezien mijn maatregelen verwacht ik het niet, maar garantie hebben we
niet.
Het zou zomaar kunnen,zie mensen in mijn omgeving toch onvoorzichtiger
worden
Ik hoop van niet maar kan het ook niet uitsluiten om besmet te raken
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Maatregelen
Afgelopen maanden heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen om het coronavirus in
te dammen.

6 Met welke maatregel(en) heeft of had u de meeste moeite?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik heb geen moeite met de maatregelen

23%

Niet kunnen sporten

24%

Kinderen thuis les geven

13%

Niet kunnen uiteten of een terrasje kunnen
pakken
Geen uitstapjes kunnen maken (winkelen,
museum, attractiepark)

30%
33%

Niet of beperkt kunnen reizen

27%

Aanpassing werksituatie (thuiswerken)

11%

Geen fysiek contact hebben en 1,5 meter afstand
houden

58%

Andere maatregel
Weet niet

(n=93)

11%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "6 Met welke maatregel(en) heeft of had u de meeste moeite?" antwoordt 58% van de
respondenten: "Geen fysiek contact hebben en 1,5 meter afstand houden" en antwoordt 33% van de
respondenten: “Geen uitstapjes kunnen maken (winkelen, museum, attractiepark)”.

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dat ik niet naar mijn (zelfstandig wonende) moeder op 200 km afstand kon gaan.
Die achterlijke snotkapjes.
Geen lesgeven op school
Ik heb absoluut begrip voor de maatregelen en volg ze ook netjes op, maar dat wil niet zeggen
dat ik het soms niet lastig vindt om bij alles de afweging te moeten maken of het wel verstandig
is
Mijn hobby (zingen) niet kunnen uitvoeren
Moeite met de andere die niet zich aan passen
Mondkapje
Naar familie toe met ov in Groningen
Niet kunnen wandelen in de buitenlucht omdat de parkeerplaatsen zijn afgezet. Echt
belachelijk!

Toelichting
•

Niet af mogen spreken met vrienden en vriendinnen. Bijna je huis niet uit mogen. Bij onrust heb
ik vluchtgedrag en dat kon nu niet
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7. In welke mate heeft u momenteel contact met uw familie
en/of vrienden?
7.5 Buren

8%

57%

28%

(n=93)

8%

5%
7.4 Vrienden

19%

75%

0%

68%

4%

3%
7.3 Familie (broers, zussen, ooms, tantes, neven,
nichten et cetera)

25%

7.2 Kinderen

12%

7.1 Ouders 6%

0%
Meer contact

Contact blijft gelijk

44%

22%

20%

20%

40%

40%

Minder contact

24%

32%

60%

80%

100%

120%

Niet van toepassing

Op vraag "7 In welke mate heeft u momenteel contact met uw familie en/of vrienden?" antwoorden
de respondenten als volgt:
Op vraag "7.1 In welke mate heeft u momenteel contact met uw ouders?" antwoordt in totaal 40%
van de respondenten “Minder contact”. In totaal antwoordt 6% van de respondenten: “Meer
contact”. Het meest gekozen antwoord is (40%): “Minder contact”. Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).
Op vraag "7.2 In welke mate heeft u momenteel contact met uw kinderen?" antwoordt in totaal 20%
van de respondenten “Minder contact”. In totaal antwoordt 12% van de respondenten: “Meer
contact”. Het meest gekozen antwoord is (44%): “Contact blijft gelijk”. Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).
Op vraag "7.3 In welke mate heeft u momenteel contact met uw familie (broers, zussen, ooms,
tantes, neven, nichten et cetera)?" antwoordt in totaal 68% van de respondenten “Minder contact”.
In totaal antwoordt 3% van de respondenten: “Meer contact”. Het meest gekozen antwoord is (68%):
“Minder contact”. Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "7.4 In welke mate heeft u momenteel contact met uw vrienden?" antwoordt in totaal 75%
van de respondenten “Minder contact”. In totaal antwoordt 5% van de respondenten: “Meer
contact”. Het meest gekozen antwoord is (75%): “Minder contact”. Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).
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Op vraag "7.5 In welke mate heeft u momenteel contact met uw buren?" antwoordt in totaal 28%
van de respondenten “Minder contact”. In totaal antwoordt 8% van de respondenten: “Meer
contact”. Het meest gekozen antwoord is (57%): “Contact blijft gelijk”. Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).
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De afgelopen tijd zijn meerdere persconferenties geweest waar premier Rutte en minister De
Jonge aan het woord waren over de adviezen en maatregelen. Sommige ontwikkelingen,
maatregelen en adviezen volgden elkaar snel op. Begrijpt u het allemaal nog?

8 In hoeverre bent u op de hoogte van de inhoud van de
maatregelen?
Volledig op de hoogte

40%

Grotendeels op de hoogte

49%

Enigszins op de hoogte

10%

Niet of nauwelijks op de hoogte

Weet niet

(n=93)

1%

0%
0%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "8 In hoeverre bent u op de hoogte van de inhoud van de maatregelen?" antwoordt 49%
van de respondenten: "Grotendeels op de hoogte" en antwoordt 40% van de respondenten:
“Volledig op de hoogte”.

Toelichting
Volledig op de
hoogte

•

Volgens Gommers komt er geen 2e golf. In onzekerheid heeft het rivm teveel
gelegenheid gehad om te bepalen hoe het moest. Ten koste van de economie
en hoelang gaat dit duren. De ergste recessie sinds de oorlog nog nooit erger
geweest.

Grotendeels
op de hoogte

•

Als iets niet helemaal duidelijk is of je afspraak voor bepaalde situatie zoekt is
dit online goed terug te vinden
Door dat Rutte en de Jonge zelf ook niet duidelijk zijn na eerdere
persconferenties zat ik wel met veel vragen

•

Enigszins op de
hoogte

•

•

Niet of
nauwelijks op
de hoogte

•

Ik ben op een bepaald moment afgehaakt in mei. Het is te gek voor woorden!
Er wordt steeds een nieuwe regel verzonnen om de lockdown te
rechtvaardigen. Eerst de ic bedden, daarna een nieuwe golf, voortdurend
wachten op een vaccinatie (die bij normaal goed gedegen onderzoek minstens
een aantal jaar duurt!) Dan weer een nieuwe golf. Het is geen griepseizoen
Ik kijk naar de samenvatting na de persconferentie.
Dan hoef ik in de eerste plaats die kop van Rutte niet te zien.
Ik wordt niet zenuwachtig van die gebarentolk en de maatregelen worden
kort en duidelijk uitgelegd
Het is een wir war van regels je ziet door de bomen het bos niet meer. Zo ook
alle winkels, deze hanteren allemaal de eigen regels. niks is standaard.
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Vrije tijd
Door de uitbraak van het coronavirus hebben sommige mensen meer vrije tijd. Vakanties
worden geannuleerd, evenementen worden afgelast en mensen wordt geadviseerd om
zoveel mogelijk thuis te werken.

9 Heeft u bepaalde activiteiten ondernomen sinds de komst
van het coronavirus, waar u anders geen tijd voor had
genomen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Hobby begonnen/opgepakt

(n=93)

14%

Sport begonnen/opgepakt

6%

Meer gaan sporten

9%

Meer gaan bakken/koken

8%

Buitenlandse taal leren

1%

Andere activiteit

30%

Weet niet

44%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "9 Heeft u bepaalde activiteiten ondernomen sinds de komst van het coronavirus, waar u
anders geen tijd voor had genomen?" antwoordt 14% van de respondenten: “Hobby
begonnen/opgepakt” en geeft 30% van de respondenten aan een andere activiteit te hebben
ondernomen.

Andere activiteit, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1000 stukjes puzzels
Borduren en quilten.
De activiteiten bleven hetzelfde en gingen aangepast door.
Doorwerken
Eindelijk achterstallige zaken opruimen!
Fietsen
Geprobeerd een studie op te pakken, maar dit is slechts ten dele gelukt.
Gewerkt
Het huis een super goed schoon gemaakt en veel veel dingen weggedaan
Huis opruimen
Huis verbouwen
Ik ben minder gaan doen omdat wat ik deed niet meer mag.
Klussen
Klussen kin huis
Meer gaan werken
Meer lezen
Mijn werk en studie ging ook tijdens corona gewoon door
Onderhoud pand
Thuis juf
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•
•
•
•
•
•

Tuin
Veel aandacht aan de kinderen geven
Wandelen
Wandelen 1 tot 2 uur per dag
Wandelen en fietsen naar het werk i,p.v. OV
Wandelen met mijn hond en een keer per week als nodig is boodschappen doen

Toelichting
•
•
•
•
•

Fietsen
Juist minder tijd voor hobby's door thuis lerende kinderen i.c.m. eigen werk (2x)
Mijn werk in de haven ging gewoon door. Ik heb geen extra vrije dagen gehad. 1 week vakantie
gehad, maar thuis blijven in je vakantie is voor ons geen vakantie..
Moest gewoon werken omboekingen/ annuleringen, Corona vouchers en faillissementen. En we
luchten goed.
Nee, het leven werd erg beperkt en daar werd ik somber van

16

Ook in het huis kun je van allerlei dingen doen.

10 Wat heeft u in en om het huis gedaan sinds de komst van
het coronavirus?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik heb niets gedaan in en om het huis

(n=93)

30%

Onderhoud aan huis

38%

Onderhoud aan tuin

38%

Kledingkast opgeruimd

35%

Oude spullen weggegooid

34%

Huis opnieuw ingericht

4%

Tuin opnieuw ingericht

9%

Anders

5%

Weet niet
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Op vraag "10 Wat heeft u in en om het huis gedaan sinds de komst van het coronavirus?" antwoordt
38% van de respondenten: "Onderhoud aan huis". Eenzelfde percentage antwoordt "Onderhoud aan
tuin".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•

Gewoon allerlei dingen om de tijd door te komen, net als de maand ervoor, toen ik net
werkloos werd.
Huis opgeruimd
Ik heb zoveel mogelijk thuis gewerkt. Voor meer gunde ik me geen tijd
Tweede woning inrichten en papier opruimen, etc.
Woonkamer plafond vernieuwd en geschilderd

Toelichting
•
•
•
•
•

Er was voor mij en mijn man geen wijzigingen alleen onzekerheid over mijn baan. Mijn man
werkt in een vitaal beroep
Ivm verhuizing
Logisch de maatregelen die genomen moesten worden bij de stort maar wel jammer dat de
openingstijden niet langer zijn gemaakt. Meer mogelijkheden Om Bijv ‘s avonds te kunnen gaan
of s ochtends vroeger open. Waarom hier niet meer op in kunnen spelen?
Maar niet vanwege corona
Ook zonder corona was dit gebeurd, aangezien we pas sinds vorig jaar in onze
nieuwbouwwoning wonen.
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Zomervakantie
Volgens minister-president Rutte mogen we weer op vakantie in de zomer, maar hij adviseert
dat ‘wel wijs’ te doen.

11 Heeft de coronacrisis invloed op uw vakantieplannen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ja, mijn vakantie is geannuleerd

(n=93)
37%

Ja, mijn vakantie is uitgesteld

10%

Ja, in plaats van het buitenland ga ik in Nederland
op vakantie

17%

Ja, ik blijf dit jaar thuis en ga niet op vakantie

17%

Nee, mijn gemaakte plannen gaan gewoon door

17%

Ik heb nog geen beslissing genomen

18%

Weet niet
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Op vraag "11 Heeft de coronacrisis invloed op uw vakantieplannen?" antwoordt 37% van de
respondenten: "Ja, mijn vakantie is geannuleerd" en antwoordt 18% van de respondenten: “Ik heb
nog geen beslissing genomen”.

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•

Hoewel jammer dat vakantie geannuleerd is ook blijven relativeren, is maar vakantie
gezondheid is belangrijker. Dagje uit in eigen land zonder drukte op te zoeken is echt wel
mogelijk als je perse de deur uit wil
Ik had nog geen vakantie geboekt. Ik ga nu een midweekje weg. Had ik anders misschien ook
gedaan.
Omdat we het niet gezellig vinden met al die regels van 1,5 mtr.
Oorspronkelijke vliegvakantie geannuleerd; latere wandelvakantie geboekt.
Vakantie buiten EU geannuleerd, dus nu naar Duitsland of Oostenrijk
We gingen al in Nederland op vakantie.
We zouden 31/5 naar Italië dat kon niet
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Tot slot
Hart van Holland heeft u de afgelopen periode op verschillende manieren geïnformeerd over
het coronavirus. Om in de toekomst te kunnen blijven verbeteren, zijn we benieuwd naar uw
mening over deze berichtgeving.

12 Wat vindt u van de berichtgeving over het coronavirus in
Hart van Holland?
Uitstekend

(n=93)

5%

Goed

41%

Redelijk

18%

Matig
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Weet niet
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Op vraag "12 Wat vindt u van de berichtgeving over het coronavirus in Hart van Holland?" antwoordt
41% van de respondenten: "Goed".

Toelichting
Redelijk

•

Er wordt al voldoende gedeeld in de landelijke media, niet echt meer nodig omdat
ook lokaal te doen

Weet
niet

•
•

Ik krijg dagelijkse berichtje over de corona via mijn mobiel
Ik weet zelf genoeg, en ga daarover niet in de krant lezen
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Vraag 12.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 12 met ‘Uitstekend’ hebben beantwoord.

12.1 Waarom vindt u de berichtgeving in Hat van Holland uitstekend? (n=5)
Let op lage respons!
Op vraag "12.1 Waarom vindt u de berichtgeving in Hart van Holland uitstekend?" antwoordt 60%
van de respondenten met een toelichting.

Toelichting:
•
•
•

De lokale omgang met corona is goed gevolgd en HvH heeft gefunctioneerd als platform via
welke burgers zich kunnen informeren. Ook de HvH-initiatieven speelden goed in op de
omstandigheden. Chapeau!
Goed geïnformeerd over het wel en wee in de gemeente Zuidplas
Volledig!

Vraag 12.2 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 12 met ‘Goed’ hebben beantwoord.

12.2 Waarom vindt u de berichtgeving in Hat van Holland Goed? (n=38)
Op vraag "12.2 Waarom vindt u de berichtgeving in Hart van Holland goed?" antwoordt 61% van de
respondenten met een toelichting.

Toelichting:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als het goed is, komt die krant
De informatie van de gemeente wordt weergegeven
Deze regio krant staat dicht bij bewoners met regio gerelateerde info
Duidelijk (3x)
Een goede aanvulling op het overige nieuws (2x)
Goed
Goed om te lezen over de corona maatregelen,
Hart van Holland wordt volgens mij goed gelezen dus op deze manier kan de informatie goed
verspreid worden.
Het geeft info over het Groene Hart in al zijn geledingen
Ik krijg voldoende informatie van het RIVM over hoe ik mijn leven heb in te richten. Dat is voor
mij voldoende. De artikelen over Corona uit de streek vind ik niet belangrijk, maar wel prima als
anderen daar prijs op stellen.
Lokale/regionale achtergrond info.
Regelmatig aandacht en gemeente/ burgemeester met informatie
Soms heb ik het idee dat we niet alles opnemen, ik heb als vereniging geen klagen maar merk
om mij heen wel en dat hoor je niet terwijl dat wel nieuws is
Toelichting wat er in zuidplas gebeurt
Verhalen gericht op lokale situatie
Voldoende
Voldoende info
Volledig en relevant
We worden goed op de hoogte gehouden en er is aandacht voor positieve initiatieven
Wekelijks een update
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Vraag 12.3 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 12 met ‘Redelijk’ hebben beantwoord.

12.3 Waarom vindt u de berichtgeving in Hat van Holland redelijk? (n=18)
Let op lage respons!
Op vraag "12.3 Waarom vindt u de berichtgeving in Hart van Holland redelijk?" antwoordt 83% van
de respondenten met een toelichting.

Toelichting:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x per week is niet zo up to date
Blijft een beetje oppervlakkig
Er staat niet echt veel over in het weekkrantje, maar ik mis het ook niet
Ik lees Trouw en AD. Dat is logischerwijs veel uitgebreider en diepgaander
Ik mis concrete info over het aantal besmettingen en in welke plaats. Er zijn 4 kernen dei nogal
uit elkaar liggen. Het maakt nogal uit waar de besmettingen zijn en waar er bijv veel zijn. Splits
uit per woonplaats. Het argument privacy is onzin. Niemand die weet wanneer je het aantal
besmettingen noemt voor bijv Nieuwerkerk die dan weet wie het zijn. Geef duidelijkheid. Van
Waddinxveen wordt het toch ook genoemd omdat dat toevallig 1 gemeente is. Dat landelijk de
cijfers voor heel Zuidplas genoemd wordt is logisch maar in de info voor Zuidplas zelf zou het
zeer wenselijk zijnom te weten hoe erg het is in de woonkern waar je woont
Ik mis wekelijkse informatie over over de verspreiding van het Coronavirus binnen ELK van de 4
dorpen van Zuidplas.
In verband met de wekelijkse verspreiding is het nieuws achteraf. Graag meer info over in welk
dorp hoeveel coronabesmettingen zijn
Is mij niet veel opgevallen
Minder kritisch maar dat hoef ook niet voor een huis aan huis blad
Niet uitgebreid genoeg
Omdat de krant maar wekelijks verschijnt
Ook jullie moeten het doen met de RIVM voorlichting
Te weinig lokaal
Weinig info voor risicopatienten die onder de 65 jaar vallen

Vraag 12.4 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 12 met ‘matig’ hebben beantwoord.

12.4 Waarom vindt u de berichtgeving in Hat van Holland matig? (n=6)
Let op lage respons!
Op vraag "12.4 Waarom vindt u de berichtgeving in Hart van Holland matig?" antwoordt 83% van de
respondenten met een toelichting.

Toelichting:
•
•
•
•
•

.
Amper interviews gezien van patiënten en ook weinig positieve initiatieven aan bod gekomen
Het kan veel beter
Landelijk en internationaal en nationaal lopen te ver uiteen
Meer info over gezondheidssituatie gewenst
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Vraag 12.5 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 12 met ‘Slecht’ hebben beantwoord.

12.5 Waarom vindt u de berichtgeving in Hat van Holland slecht? (n=2)
Let op lage respons!
Op vraag "12.5 Waarom vindt u de berichtgeving in Hart van Holland slecht?" antwoordt 50% van de
respondenten met een toelichting.

Toelichting:
•

Te laat en te oppervlakkig
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Hart van Holland is altijd benieuwd naar uw verhaal. Wilt u meer kwijt over dit onderwerp,
dan bieden we u graag de mogelijkheid om uw contactgegevens achter te laten.

13 Mag Hart van Holland naar aanleiding van deze enquête
contact met u opnemen?
Alle vragen van de vragenlijst worden anoniem verwerkt. Deze
contactgegevens worden niet aan de vragenlijst gelinkt en worden uitsluitend gebruikt
om verder mee te denken

Ja, mijn contactgegevens zijn:

(n=93)
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Op vraag "13 Mag Hart van Holland naar aanleiding van deze enquête contact met u opnemen?"
antwoordt 80% van de respondenten met contactgegevens.

Ja, mijn contactgegevens zijn:
Verwijderd in verband met privacy regelgeving

Toelichting
Ja, mijn contactgegevens zijn:

•

MMMM
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipZuidplas
Hart van Holland
Coronavirus
Economie
Gezondheid
Maatregelen
Vrije tijd
Zomervakantie
Tot slot
19 juni 2020 tot 30 juni 2020
22
99
9,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
1 juli 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 ±9,8%.
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 Hart van Holland.
Op 19-06-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 26-06-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.

24

3. TipZuidplas
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Zuidplas vergroten. Via
het panel TipZuidplas kunnen alle inwoners in de gemeente Zuidplas hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op tipZuidplas.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipZuidplas is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te
dragen voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipZuidplas maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Zuidplas en omgeving.
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4. 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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