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Samenvatting
Het coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over hoe de situatie zich ontwikkelt komende tijd?"
antwoordt 68% van de respondenten: "Ik maak mij veel zorgen".
Maatregelen
Aan de hand van vraag "2 Welke van de voorgeschreven maatregelen neemt u in acht?" worden de
volgende drie maatregelen het vaakst genoemd:
1. Ik hou 1,5 meter afstand (97%)
2. Ik was zeer regelmatig mijn handen (89%)
3. Ik nies/hoest aan de binnenkant van mijn elleboog (87%)
Op vraag "3 Slaat u momenteel extra spullen in?" antwoordt 76% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "3.1 Wat voor soort spullen slaat u momenteel extra in?" antwoordt 68% van de
respondenten: "Voedsel in blikken/potten".
Informatievoorziening
Op vraag "4 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen om verdere besmetting
van het coronavirus te voorkomen?" antwoordt in totaal 91% van de respondenten: "(ruim)
voldoende". In totaal antwoordt 5% van de respondenten: "(ruim) onvoldoende". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Ruim voldoende".
Op vraag "5 Waar haalt u informatie vandaan over het coronavirus?" antwoordt 87% van de
respondenten: "Via de televisie".
Vakantieplannen
Op vraag "6 Wat betekent dit voor uw vakantieplannen de komende zomer?" antwoordt 34% van de
respondenten: "Ik heb niet geboekt en wacht liever af met boeken".
Op vraag "7 Welke maatregelen neemt u om uw kinderen te beschermen tegen het coronavirus?"
antwoordt 67% van de respondenten: "Ik heb geen kinderen of kinderen in deze leeftijdsfase".
Lokale ondernemers
Op vraag "8 Hoe steunt u de lokale ondernemers?" antwoordt 89% van de respondenten: "Ik blijf
mijn dagelijkse boodschappen vooral lokaal doen".
Tot slot
Op vraag "9 Heeft de overheid de genomen maatregelen volgens u goed aangepakt?" antwoordt 65%
van de respondenten: "Ja, ik heb er vertrouwen in dat de juiste maatregelen worden genomen ".
Op vraag "10 Hoe staat u tegenover een volledige lockdown?" antwoordt in totaal 26% van de
respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 39% van de respondenten: "(zeer) negatief". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipZuidplas, waarbij 200 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Het coronavirus
Het coronavirus heeft invloed op de hele samenleving.

1 In hoeverre maakt u zich zorgen over hoe de situatie zich
ontwikkelt komende tijd?
Ik maak mij veel zorgen

(n=200)

68%

Ik maak mij weinig zorgen

28%

Ik maak mij geen zorgen

3%

Weet niet
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over hoe de situatie zich ontwikkelt komende tijd?"
antwoordt 68% van de respondenten: "Ik maak mij veel zorgen".

Toelichting
Ik maak mij
veel zorgen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik maak mij
weinig
zorgen

•
•

Er zijn heel veel maatregelen genomen. Hoor dan toch dat er nog vluchten vanuit
New York binnen komen. Dat geeft mij zorgen.
Mijn kinderen werken in devoeding (2x)
Mijn zorg is niet voor de ziekte voor mijzelf maar meer voor anderen.
En dat de mensen nog steeds de ernst er niet van in zien.
Niet zozeer om het virus zelf maar meer de gevolgen als dit achter de rug is , ivm
spanje en italie failliet en ergens zal er geld vandaan moeten komen...
Niet zozeer voor mezelf, maar wel over een komende recessie, omdat heel veel
mensen in de problemen zullen komen ondanks alle noodmaatregelen van de
eegering.
Onduidelijk is nog hoe lang het gaat duren. Ook het niet voorhanden zijn van
voldoende beschermingsmiddelen.
Ontwikkelingen gaan zo snel wereldwijd. Ik denk dat we er nog lang mee te
maken hebben.
Te weinig mensen worden getest, zodat je niet weet of je het gehad hebt
Werk in de zorg met aantal corona cliënten. Beschermende kleding word
schaars.
Ik heb vertrouwen in de aanpak.
Ik maak meer zorgen om de kwetsbare risicogroep en/of er voldoende zorg
geleverd kan worden aan deze mensen
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•

•

Ik maak mij
geen
zorgen

•

Ik volg het nieuws over het virus. Ik let extra goed op met afstand houden,
handen wassen en zoveel mogelijk thuis blijven etc. Maar met heel veel zorgen
maken maak je jezelf alleen maar gek. Beter is om nuchter te blijven en logisch
na te denken.
N.m.m. zijn de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd erg zinvol en
worden zij ook steeds meer nageleefd. Dat kan overigens altijd nog wel beter.
Hoewel heftig, is het van voorbijgaande aard, een oorlog is erger.
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Maatregelen
Inmiddels zijn er ingrijpende maatregelen getroffen door de overheid, maar ook zelf kunt u
diverse maatregelen treffen om te voorkomen dat u ziek wordt.

2 Welke van de voorgeschreven maatregelen neemt u in
acht?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=197)

Ik hou 1,5 meter afstand

97%

Ik blijf zoveel mogelijk binnen

79%

Ik werk thuis

39%

Ik ga niet op visite en ontvang geen bezoek

78%

Ik was zeer regelmatig mijn handen

89%

Ik nies/hoest aan de binnenkant van mijn elleboog

87%

Ik blijf weg bij mensen die in de risicogroep vallen,
zoals ouderen

83%

Andere maatregel

10%

Ik neem geen maatregelen

1%

Weet niet
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Aan de hand van vraag "2 Welke van de voorgeschreven maatregelen neemt u in acht?" worden de
volgende drie maatregelen het vaakst genoemd:
1. Ik hou 1,5 meter afstand (97%)
2. Ik was zeer regelmatig mijn handen (89%)
3. Ik nies/hoest aan de binnenkant van mijn elleboog (87%)

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

Alleen mijn 2 huisgenoten gaan om beurten af en toe buitenshuis voor boodschappen. Ik blijf
binnen.
Als ik boodschappen doe, draag ik plastic handschoenen
De winkel is open maar weinig klanten
Deurknoppen, lichtknopjes, trapleuningen e.d. Dagelijks huishoudelijk reinigen
Doe zo min mogelijk boodschappen en dan nog bij rustige supermarkten op rustige tijden
zoveel mogelijk
Geen fysiek contact kinderen/kleinkinderen
Geen werk, met pensioen!
Heb me rhuis op gesloten (2x)
Ik ben zelf de risicogroep. (2x)
Ik doe geen boodschappen
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•
•
•
•
•
•

Ik heb mijn vakantie geannuleerd :(
Ik probeer een steentje bij te dragen zodat mensen uit de kwetsbare groepen thuis kunnen
blijven
Ik werk niet i.v.m ziekte man (kankerpatient)
Normaal boodschappen doen, zodat anderen niet misgrijpen
Schoonmaken van telefoons, toetsenborden, deurgrepen etc. etc.
Thuis en op werk deurkrukken schoonmaken en knoppen

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•

Alleen dan komen we uit deze crisis.
Alles, behalve "zoveel mogelijk binnenblijven". Voor boodschappen en ontpanning met
gezinsleden ga ik wel naar buiten, maar geen groepsaktiviteiten.
Ben me extra bewust van mijn gezondheid, waardoor ik meer water drink. In het kader van
liever voorkomen dan genezen.
Ik heb geen betaalde baan dus thuis werken speelt niet
In de zorg valt niet mee om 1.5 meter afstand te houden. Verder volg ik de regels op.
Maar ik hoef tot nu toe niet te niezen en te hoesten. Ik ga soms wel naar mensen na een
telefoontje of het kan en dan houden we voldoende afstand.
Thuis werken is helaas niet mogelijk voor mij
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De supermarkten blijven benadrukken dat er voldoende voorraad is, toch lijken sommige
mensen te blijven hamsteren en slaan extra spullen in.

3 Slaat u momenteel extra spullen in?
Ja

(n=196)

17%

Nee

76%

Nog niet, maar misschien later wel

7%

Weet niet
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Op vraag "3 Slaat u momenteel extra spullen in?" antwoordt 76% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja

•
•
•
•
•
•
•
•

Nee

•
•
•
•
•

Boodschappen per week ipv oer dag
Dan hoef je ook minder vaak de supermarkt te bezoeken en verklein je dus het
aantal momenten dat je buiten de deur komt.
Een paar dagen extra.
Iets meer dan normaal, maar niet noemenswaardig
Ik kom liever 1 keer per 2 weken in een groete diep dan elke dag en dan do
meer risico lopen
Niet extra maar wel voor paar dagen tegelijk, zodat er minder
contactmomenten kunnen zijn.
Niet zo zeer hamsteren, maar omdat de kinderen ook thuis zijn heb je toch
wat meer dingen in huis om pannenkoeken, cakejes etc te maken.
Voor mijn man
Bij bepaalde zaken als paracetamol en bloem die vaak niet op voorraad zijn,
sla ik wel iets extra in wanneer het wel op voorraad is.
Echter ,mijn echtgenoot heeft een ernstig trauma opgelopen aan een oog,
waardoor ik acuut paracetamol en zakdoekjes nodig had, maar geen pakje
teveel meegenomen, alleen wat echt nodig was.
Er worden wel boodschappen gehaald voor meerdere dagen tegelijk. Het is
vervelend dat er nog steeds geen toiletpapier en geen Vit. C tabletten zijn in
onze supermarkt. Wij hadden geen extra voorraad, dus raakt het op.
Hamsteren is niet nodig en zaait paniek.
Het hele gezin is meer thuis. We hebben meer nodig lijkt wel. Ik haal wel
meer boodschappen voor meerdere dagen. Dan hoef ik niet steeds de winkel
in....
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•
•
•
•
•
•
Nog niet, maar •
misschien
later wel
•

Weet niet

•

Mijn kinderen nemen bood schappen voor me mee. (2x)
Omdat er zoveel mensen thuiszijn ipv op werk en studie, hebben we wel meer
dingen nodig. Koffie, voedsel, huishoudelijke spullen.
Over het algemeen probeer ik de coronacrisis maar als kans te zien. Daarom
haal ik soms dingen in huis die ik anders minder snel kocht, zoals havermelk en
andere rijst.
Vindt het ook erg asociaal t.o.v andere mensen die niet de mogelijkheid
hebben om thuis te werken, die vinden na het werken lege schappen.
Voor mij is het juist de tijd om eerst alles op te maken, wat ik nog had staan.
Wanneer ik boodschappen doe is het meeste op, er valt dus niks te
hamsteren. Ik werk in de zorg.
Ik heb het idee dat de Jumbo in Zevenhuizen normaal al niet al te veel in
voorraad heeft dus denk er toch over om iets meer in te slaan
Ik probeer wel voor een week boodschappen in huis te hebben, zodat ik niet
elke dag naar de winkels hoef
Niet echt meer spullen in totaal, wel gaan we nu 1 x per week ipv 2 x per week
naar de supermarkt
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Let op: laag aantal respondenten.
3.1 Wat voor soort spullen slaat u momenteel extra in?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=31)
Brood

42%

Deegwaren en/of bloem

29%

Toiletpapier

19%

Verse groenten en fruit

35%

Voedsel in blikken/potten

68%

Voedsel voor mijn huisdieren

39%

Andere spullen

19%

Weet niet
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Op vraag "3.1 Wat voor soort spullen slaat u momenteel extra in?" antwoordt 68% van de
respondenten: "Voedsel in blikken/potten".

Andere spullen, namelijk:
•
•
•
•
•

Baby voeding
Cola
En vloeibaar voedsel
Pannenkoekenmix, roomboter, cakemix etc
Toiletpapier

Toelichting
•
•
•

Indien 1 persoon in huis koorts krijgt, mag niemand meer naar buiten. Tot nu toe doen wij geen
online boodschappen. Daarom vind ik het verstandig om altijd eten in huis te hebben.
Mijn man zit in de palliatieve fase van zijn ziekte waardoor ik niet naar winkels kan en online
extra dingen heb besteld.
Niets
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Informatievoorziening
Het coronavirus is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Via de websites
van bijvoorbeeld de GGD, het RIVM en het (lokale) nieuws kunt u informatie vinden en
vragen stellen. Daarnaast zijn er vele andere mogelijkheden om u te laten informeren.

4 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
maatregelen om verdere besmetting van het coronavirus te
voorkomen?
(n=195)
Ruim voldoende

50%

Voldoende

41%

Neutraal

4%

Onvoldoende

4%

Ruim onvoldoende

1%

Weet niet
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Op vraag "4 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen om verdere besmetting
van het coronavirus te voorkomen?" antwoordt in totaal 91% van de respondenten: "(ruim)
voldoende". In totaal antwoordt 5% van de respondenten: "(ruim) onvoldoende". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Ruim voldoende".

Toelichting
Ruim
voldoende

•
•
•
•

Ik ben wel nieuwsgierig naar van alles, maar ik heb die informatie niet persee
ergens voor nodig.
Langzamerhand zelfs een beetje teveel. Het nergens anders meer over in de
media.
Ook via het werk, ik werk in een ziekenhuis.
Ze zeggen elkedag het zelfde (2x)

Voldoende

•
•

Elke naast de actuele cijfers ook meer informatie over de landelijke situatie
Maak de Polen eens wijs dat ze afstand moeten houden, vanmiddag stond e
één in mijn nek te hijgen, maar Nederlands verstaan, ho maar, deed het
gewoon nog een keer naar aanspreken.

Neutraal

•

Heb abonnement op dagblad en luister/kijk naar het nieuws op TV

Onvoldoende

•

Had eerder moeten gebeuren en nog steeds onduidelijk. RIVM zegt ook dat
kinderen buiten kunnen spelen. Kinderen houden te weinig afstand. Is dan
toch niet verstandig?
Je hoor af en toe toch iets te horen van Han Weber de burgemeester van
Zuidplas. Het lijkt na 1 speech of hij van de aardbodem is verdwenen?

•
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5 Waar haalt u informatie vandaan over het coronavirus?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=195)
Via het RIVM/GGD

55%

Via de televisie

87%

Via de radio

28%

Via de landelijke nieuwsbladen

46%

Via de lokale nieuwsbladen

24%

Via de sociale media

50%

Andere optie

7%

Ik zoek geen informatie op

2%

Weet niet
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Op vraag "5 Waar haalt u informatie vandaan over het coronavirus?" antwoordt 87% van de
respondenten: "Via de televisie".

Andere optie, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deskundige relaties
Ik ben deskundige Infectiepreventie
Internet
Internet algemeen
Leesdagblad
Ministerie justitie, andere landen
NOS
NOS.nl
Via www.rijksoverheid.nl
Websites
Wetenschapsbladen
WHO website, scientific journals

Toelichting
•
•
•

Het wordt nu eigenlijk teveel, alleen maar deskundigen in elk praatprogramma
Ik heb mezelf opgelegd maar twee keer per dag nieuws te kijken, ik wil mezelf niet gek maken.
Je ontkomt er niet aan...
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Vakantieplannen
Momenteel ligt de reisbranche plat.

6 Wat betekent dit voor uw vakantieplannen de komende
zomer?
(n=192)
Ik heb al geboekt en ben gewoon van plan om te
gaan

13%

Ik heb al geboekt en twijfel om te gaan
(annuleren)

29%

Ik ben gewoon van plan om te gaan boeken

2%

Ik heb niet geboekt en wacht liever af met boeken

34%

Ik heb niet geboekt en ik ben helemaal niet van
plan om te gaan

18%

Weet niet
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Op vraag "6 Wat betekent dit voor uw vakantieplannen de komende zomer?" antwoordt 34% van de
respondenten: "Ik heb niet geboekt en wacht liever af met boeken".

Toelichting
Ik heb al
geboekt en
ben gewoon
van plan om
te gaan

•
•
•
•
•

Ik heb al
geboekt en
twijfel om te
gaan
(annuleren)

•
•
•

•

Datum vertrek is medio juni, heb nog steeds de hoop dat de beperkingen dan
zijn opgeheven
Het toeval wil dat ik een mini camping in NL heb geboekt waar maar 1 tent op
mag. Dat lijkt me heel veilig!
Ik heb geboekt maar denk niet dat het luchtruim op 16 juli al open is.
Onze cruise van 25 mrt naar de Caribbean is gecanceld. Wij hebben een
voucher ontvangen voor een later tijdstip. Deze reis is nu omgezet naar Dec.
Wij hebben geboekt in Nederland en dan pas eind juli begin augustus, tegen
die tijd hoop ik dat iedereen weer gewoon alles mag doen, dus ook vakantie.
Een eerste korte vakantie is al geannuleerd, de tweede staat op geannuleerd
te worden.
Geboekt en Indonesië staat op het programma vanaf 27 mei. (geen groepsreis)
Tickets besteld en betaald. We gaan onze reis zeker annuleren en wellicht in
september of 2021 opnieuw boeken.
Ik had ak voor de uitbraak geboekt, heb deze boeking voor april omgezet naar
julie. ik twijfel overigens of ik dan mag/wil gaan, ofwel of ik er dan gerust op
ben dat het veilig is. Ik kampeer en verbaas mij erover dat de campings in
Zuidplas nog niet gesloten zijn. De risico's, met name bij de sanitair gebouwen
zijn n.m.m. niet te overzien. Ik zou nu in ieder geval niet gaan kamperen.
Ik had al geboekt , maar heb het laten omzetten naar september, maar
misschien is dat ook nog te vroeg.
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•

•
•
•
•
•

Inmiddels hebben wij de geplande vakantie geannuleerd. Wij gaan dit jaar in
ieder geval niet naar het buitenland op vakantie.
Is geboekt. Hoop te kunnen in augustus. Zo niet, is het jammer en blijven we
thuis.
Reis, begin juni inmiddels geannuleerd
Seizoenkaart caravan in zeeland, weet niet of het door kan gaan
Vakantie is al geanuleerd door de reisorganisatie.
We hebben alles wat we geboekt hadden geannuleerd.
We wachten de situatie op dat moment af. Nemen nu nog geen beslissing

•

Reeds geboekte korte vakanties zijn geannuleerd.

•

Ik ben watersporter met een eigen zeil(kajuit)jacht. Vaargebied: België,
Frankrijk, Engeland. Ik wacht de ontwikkelingen af. Wellicht blijf ik dit jaar in
eigen land op ruim water.
Ik heb wel geboekt, nog niet betaald, en de reisorganisatie annuleert steeds
meer reizen. Mijn reis start half juni en ik verwacht binnenkort ook een
annulering.
Wij hebben een bruiloft in polen. We hadden gelukkig nog niets geboekt. We
wachten af. Als het niet veilig is gaan we niet.

•

Ik heb niet
geboekt en
wacht liever af
met boeken
Weet niet

•
•
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Kinderen gaan op dit moment niet naar school in verband met het coronavirus.

7 Welke maatregelen neemt u om uw kinderen te
beschermen tegen het coronavirus?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ze moeten binnen blijven

(n=191)

10%

Ze mogen niet met andere kinderen spelen

12%

Ze moeten hun handen regelmatig wassen

25%

Ze moeten 1,5 meter afstand houden

25%

Ze moeten niezen/hoesten aan de binnenkant van
de elleboog

25%

Andere maatregel

4%

Geen maatregelen, ze mogen alles nog doen

2%

Ik heb geen kinderen of kinderen in deze
leeftijdsfase

67%

Weet niet
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Op vraag "7 Welke maatregelen neemt u om uw kinderen te beschermen tegen het coronavirus?"
antwoordt 67% van de respondenten: "Ik heb geen kinderen of kinderen in deze leeftijdsfase".

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

De kleinkinderen komen niet alleen contact via beeldtelefoon
Huiswerk maken en voldoende ontspanning moeten hand in hand gaan.
Kinderen spelen niet alleen buiten of met andere kinderen. Ook migen ze niet in de speeltuin
spelen. We wandelen of ze gaan mee met step ofzo.
Niet van toepassing
Pubers geen contact met leeftijdsgenoten, vinden het erg lastig
Spelen in de tuin
Wonen zelfstandig, we gaan niet op bezoek

Toelichting
•
•
•
•

Binnen blijven is voor de meeste kinderen erg lastig en na een dag thuis schoolwerk maken/
volgen is het best goed om een blokje met ze om te gaan of in de tuin te laten spelen
Ik ga niet naar mijn oudste dochter om haar zoontje van 2 jaar te beschermen.
Mijn kinderen zijn al uit huis
Ze spelen in de tuin en we doen met het gezin een ommetje buiten meestal of s ochtends
vroeg of s avonds
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Lokale ondernemers
Het coronavirus heeft gevolgen voor de lokale economie en voor de ondernemers in de
kernen van Zuidplas, denk bijvoorbeeld aan de lokale restaurants, de supermarkten, de
bloemist en de kledingzaken.

8 Hoe steunt u de lokale ondernemers?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=189)

Ik blijf mijn dagelijkse boodschappen vooral lokaal
doen

89%

Ik koop mijn producten (kleding/bloemen/etcera)
lokaal

41%

Ik laat maaltijden bezorgen door lokale
restaurants

29%

Ik haal maaltijden af in lokale restaurants

18%

Ik schaf cadeaubonnen aan

3%

Ander initiatief

6%

Ik steun de lokale ondernemers niet

1%

Ik denk er niet zo over na

6%

Weet niet
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Op vraag "8 Hoe steunt u de lokale ondernemers?" antwoordt 89% van de respondenten: "Ik blijf
mijn dagelijkse boodschappen vooral lokaal doen".

Ander initiatief, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga naar de boer niet meer naar de supermarkt
Ik betaal mijn hulp voor de helft door terwijl ze niet komt werken.
Ik help restaurant De Viergang met rondbrengen van maaltijden bij drukte
Ik koop online bij lokale bakker en bloemist
Leuke acties bedenken met de zaak om zo iedereen te steunen en op te fleuren
Mijn kinderen brengen de boodschappen
Mijn kinderen nemen debood schappen mee. (2x)
Op dit moment koop ik online bij de jumbo
Plaatselijke kweker voor bloemen
We hebben nu een paar keer wat spullen gedoneerd bij de Boodschappenkast

Toelichting
•
•

Boodschappen soms lokaal en soms in een buurdorp
Deden we altijd al... Geen verschil door Corona
15

•
•
•

Jammer dat de Roerdomp niet heeft besloten om te gaan bezorgen / af te halen
Na de Corona crisis hoop ik de lokale ondernemers weer te steunen.
Zou het wel willen maar probeer zelf ook zo min mogelijk het huis uit te gaan. Ik bestel mijn
boodschappen zoveel mogelijk online
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Tot slot
9 Heeft de overheid de genomen maatregelen volgens u goed
aangepakt?
(n=190)

Ja, ik heb er vertrouwen in dat de juiste
maatregelen worden genomen

65%

Ja

3%

Nee, de overheid overdrijft met de maatregelen

1%

Nee, de overheid had veel eerder maatregelen
moeten treffen

24%

Nee, de maatregelen zijn niet duidelijk genoeg

2%

Nee

3%

Ik zou het anders doen

0%

Weet niet

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "9 Heeft de overheid de genomen maatregelen volgens u goed aangepakt?" antwoordt 65%
van de respondenten: "Ja, ik heb er vertrouwen in dat de juiste maatregelen worden genomen ".

Ja, namelijk (3%):
•
•
•
•
•

De eerste maatregelen en vervolg maatregelen zijn genomen o.b.v. voortschrijdend inzicht. Er
zijn wel lessen te leren uit deze crisis; beschermend materiaal, beademingsapparaten, meer
testen, nationaal crisis draaiboek.
Een totale lock down zou desastreus zijn.voor iedereen
Handhaven mag zo snel mogelijk. Dus geen waarschuwingen maar boetes voor wie zich niet aan
de regels houdt.
Maar het had misschien wel wat eerder en duidelijker gemogen
Om niet meteen in lockdown te gaan is dit in mijn ogen de beste oplossing.

Nee, namelijk (3%):
•
•
•
•
•

Ik geef normaal teken en schilderlessen, dit moest ik stopzetten en heb nu geen inkomen. Wat
kan ik nu doen? Volgen KvK kom ik niet in aanmerking voor compensatie. Dit werk doe ik al 20
jaar!!! Ik heb nu geen inkomen.
Mond kapjes zouden verplicht moeten zijn..Door op het web te zetten hoe zelf te maken.
Niemand wist hoe te handelen
Ze hadden niet alles in de zorg weg moeten bezuinigen en polite
Ze moeten lockdown doen
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Toelichting
Ja, ik heb er
vertrouwen in dat
de juiste
maatregelen
worden
genomen

•
•
•

•
•

... maar vraag mij toch wel eens af of er niet onnodig paniek wordt gezaaid
door het elke dag weer uitlichten van met namje de negatieve
ontwikkelingen door de media.
Ik vertrouw er op, zij hebben meer kennis dan ik en alle stuurlui die aan wal
staan....
Maar ik vind niet dat men mensen kan verbieden buiten te komen, dit is
een eerste levensbehoefte.
En er is niets zo gezond als een zonnetje en te sporten of buiten bezig te
zijn, mits men de afstand bewaart.
Niemand heeft ervaring hiermee. De overheid doet zijn/ haar best en stelt
bij.
Wel vind ik dat er niet genoeg gedaan wordt, net zoals luchten die innen
komen vanuit bijv New York.

Nee, de overheid
had veel eerder
maatregelen
moeten treffen

•
•

Het dichtgaan vd scholen werd pas onder druk genomen
Markten hadden al veel eerder verboden moeten worden, zeker tegelijk
met de regel dat er niet meer dan 1 klant per 10 m2 in een supermarkt
mag.
Niet goed dat maar weinig mensen getest kunnen worden. Er had veel
meer testmateriaal moeten zijn.

Nee, namelijk:

•

Toen iedereen op het malieveld stond had de overheid er schijt aan.

Weet niet

•

De genomen maatregelen zijn een gecalculeerde gok. De vraag in daarom
verkeerd.
De vraag had moeten zijn: Bent u het eens met de de maatregelen welke
door de overheid worden genomen om ons te beschermen?
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Een andere maatregel is een lockdown. Bij een zogenoemde lockdown wordt verhinderd dat
mensen een gebied kunnen verlaten (in dit geval hun huis). Een lockdown wordt gezien als
een noodprotocol, een voorbeeld is de huidige situatie in Italië. Italianen mogen hun huis niet
verlaten zonder gegronde reden die ze moeten verantwoorden tegenover politie.

10 Hoe staat u tegenover een volledige lockdown?
Zeer positief

(n=189)

5%

Positief

21%

Neutraal

32%

Negatief

25%

Zeer negatief

14%

Weet niet

3%
0%

20%

40%
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Op vraag "10 Hoe staat u tegenover een volledige lockdown?" antwoordt in totaal 26% van de
respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 39% van de respondenten: "(zeer) negatief". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Positief

•
•
•
•
•

Neutraal

•
•
•
•
•

Alleen als mensen echt niet willen luisteren; eigenwijs zijn. We zitten er niet ver
vanaf met alle genomen maatregelen tot nu toe (26/03).
Als de overheid dit op een later tijdstip nodig mocht vinden sta ik hier achter.
Als er een lockdown zou k9men, zou ik daar natuurlijk gehoor aan geven. De
overheid heeft daar vooralsnog niet voor gekozen. Had misschien gekund bij
aanvang voor de provincie Brabant.
Ik zou er niet blij om zijn. Maar respecteer het als het moet.
Ik zou het wel enorm missen mijn dagelijkse ommetje te kunnen maken.
Als het moet, moet het, maar leuk is het niet
Als het nodig is, is het niet anders maar als iedereen zich aan de regels houdt is het
misschien niet nodig.
Als het nodig is, is het nodig
Als teveel mensen de huidige maatregelen negeren mag het van mij nog wel een
stapje verder
Een volledige lockdown is m.i. te voorkomen als iedereen zich aan de maatregelen
houdt; als een volledige lockdown nodig is, ga ik er vanuit dat ook die beslissing een
goed afgewogen beslissing is. Pas achteraf zullen we kunnen zeggen wat verstandig
is geweest.
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•

•
•
Negatief

•

•
•
•
•
•
•
Zeer
negatief

•
•
•

•
•
•

Het wordt zo niet genoemd, maar ik vind dat wij het al bijna hebben. Geen school
meer, geen theaters, geen sportaccommodaties, geen bioscoop, geen horeca, geen
markten, geen bijeenkomsten, veel winkels dicht. We mogen alleen maar het huis
uit voor boodschappen en werk, als dat niet thuis kan en niet met meer dan 2
mensen tegelijk op straat? Wel mogen we nog wandelen, fietsen en autorijden,
maar alleen op goede afstand van elkaar.
Liever niet naar mocht het nodig zijn dan is het (helaas) nodig. Frustrerend om te
zien wanneer mensen er laks mee omgaan....
Wat nodig is nodig
Angst is een slechte raadgever. Lockdown is een heftige vorm van staatscontrole
die mij te ver gaat. Aan de andere kant: als het zonnetje schijnt in Nederland is dat
‘gezonde verstand’ zo ver te zoeken dat extra maatregelen, zoals die van afgelopen
week, haast nodig lijken.
Dan krijg je het virus later op een piek. Je behaalt niet de gewenste
groepsimmuniteit.
Dat is pas echt nodig als we ons niet aan de regels houden. En je weet niet wat er
gebeurt als het weer opgeheven wordt.
Een lockdown komt er alleen omdat veel mensen zich niet aan de regels houden. Is
het nodig dan is het nodig
Ontwricht de samenleving totaal. Als we de huidige regels goed opvolgen lijkt dat
mij voldoende.
Voegt niets toe; huidige maatregelen voldoende
Zie eerder
Als IEDEREEN zich aan de regels houdt is dit denk ik niet nodig.
Dat zal heel veel impact geven, jammer als het zover gaat komen.
Ik houd me aan alle maatregelen, zie mijn kleinkinderen al twee weken niet. Ik ga
naar buiten om naar mijn volkstuin te gaan. Ik ben daar alleen. Ik spreek mijn
medetuinders over minstens 5 meter. Een volledige lockdown heeft (voor mij) geen
enkele meerwaarde. Levert alleen maar frustratie op!!
Noodzakelijk verkeer van personen en goederen moet blijven plaatsvinden. Wel
moet goed afgewogen worden wat noodzakelijk is en verantwoord.
Omdat het niet de oplossing is, wat gebeurt er met het virus als we na een totale
lockdown weer alles mogen doen. Nu kunnen we als het goed is anti stoffen
aanmaken en onderzoeken doen.
Volledig isolement veroorzaakt meer en langer schade dan de epidemie. NIet alleen
ekonomische, maar ook in ziektejaren en mensenlevens.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

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

TipZuidplas
Hart van Holland
Het coronavirus
Maatregelen
Informatievoorziening
Vakantieplannen
Lokale ondernemers
Tot slot
26 maart 2020 tot 1 april 2020
11
200
6,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
1 april 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 ±6,9%.
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 donderdag 26 maart 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het
Tip-burgerpanel gestuurd.
Op maandag 30 maart 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.
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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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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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