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Samenvatting

Opnieuw steun voor nieuwe coronamaatregelen, maar kabinet is 'niet pro-actief en dus weer te laat' 
Samenvatting

Tweederde staat achter het pakket extra coronamaatregelen van het 
kabinet en het vertrouwen in de aanpak stijgt weer. Toch is er ook onvrede: 
weer grijpt het kabinet volgens een meerderheid te laat in en had het 
verder mogen gaan. 

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 leden van het 
Opiniepanel, gehouden na de persconferentie van 3 november. Daar kondigde 
het kabinet aan dat alle publiek toegankelijke locaties, zoals theaters, 
zwembaden en bibliotheken, twee weken dicht gaan. Ook mogen er minder 
mensen samenkomen, thuis, buiten en op uitvaarten en bruiloften.  

Begrip voor ingrijpen kabinet 
Het aantal besmettingen daalt de afgelopen dagen, maar het aantal 
ziekenhuisopnames blijft groeien. Driekwart (78 procent) heeft er begrip voor 
dat er extra maatregelen komen. En ook de keuze voor de maatregelen wordt 
door de meesten gesteund: 67 procent staat achter het totaalpakket. 
Opvallend: ook over het pakket van eind september en half oktober was 
ongeveer tweederde van de mensen in het land positief.  

De oproep om tot half januari niet naar het buitenland te reizen wordt het 
beste ontvangen. Maar liefst 84 procent staat daar achter. Het is nog wel de 
vraag of iedereen daar daadwerkelijk gehoor aan geeft. Eén op de vijf mensen 
die vaak in de winter op vakantie gaan (21 procent) is na de oproep nog steeds 
van plan om de komende maanden naar het buitenland te gaan. Een 
ondervraagde: "Ik heb een tweede huis in Oostenrijk waar ik vier weken 
naartoe wil. Het is daar nu nog veiliger dan in Nederland en ik zit er redelijk 
geïsoleerd." 

Vertrouwen in aanpak stijgt na dip 
Na een gestage daling sinds de zomer is er na de persconferentie weer 
meer vertrouwen in hoe de overheid het virus aanpakt. Vlak na het 
aankondigen van de gedeeltelijke lockdown half oktober was het 
vertrouwen in die aanpak met 47 procent nog niet eerder in de crisis zo 
laag. Dat tij lijkt voorzichtig te keren: 57 procent staat daar vandaag achter.  

Maar er is ook onvrede. Volgens 63 procent komen de extra maatregelen te 
laat. "Ik vind dat het kabinet al een tijd achter de feiten aan loopt. Ze zijn 
niet pro-actief geweest, maar reactief. Dus eigenlijk telkens te laat." De 
laatste maanden is er vaker ongeduld over de slagkracht van het kabinet 
rondom het coronavirus. Ook de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober 
kwam te laat, zei driekwart destijds.  

Avondklok, vuurwerkverbod en sluiting middelbare scholen 
Sommige veelbesproken maatregelen nam het kabinet gisteren niet, maar 
konden wel rekenen op steun. Zo had het kabinet van de meeste mensen 
een totaalverbod op reizen van en naar het buitenland (72 procent) en een 
avondklok (59 procent) landelijk in moeten voeren. 53 procent vindt dat de 
middelbare scholen in het hele land tijdelijk moeten sluiten.  

Ook wil een ruime meerderheid (74 procent) een totaalverbod op het 
afsteken van vuurwerk deze jaarwisseling, om de hulpdiensten die nacht te 
ontzien van vuurwerkslachtoffers. Het kabinet neemt daar vooralsnog geen 
besluit over. Voor het sluiten van contactberoepen, basisscholen en 
verpleeghuizen is een stuk minder steun. Ook een totale lockdown, waarin 
men alleen uit noodzaak de deur uit mag, zien mensen niet zitten.  
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Vertrouwen ministers

Vertrouwen in crisisministers stijgt
Vertrouwen in aanpak

Vertrouwen in aanpak overheid stijgt
Hoeveel vertrouwen heb je erin dat de volgende ministers hun 
werk als minister goed doen?  
  

Hoeveel vertrouwen heb je in de manier waarop het 
kabinet omgaat met de uitbraak van het coronavirus? 
Heel veel vertrouwen 10% 
Redelijk veel vertrouwen 49% 
Niet zo veel vertrouwen 26% 
Helemaal geen vertrouwen 14% 
Weet niet / geen mening 1% 

En hoeveel vertrouwen heb je in de manier waarop de 
overheid omgaat met de uitbraak van het coronavirus? 
Met 'overheid' bedoelen wij de betrokken organisaties. Denk aan het 
RIVM, de GGD of het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. 
Heel veel vertrouwen 9% 
Redelijk veel vertrouwen 48% 
Niet zo veel vertrouwen 27% 
Helemaal geen vertrouwen 15% 
Weet niet / geen mening 2% 

(Redelijk) veel 
vertrouwen

Weinig 
vertrouwen

Weet niet / geen 
mening

Mark Rutte 68% 31% 1%

Hugo de Jonge 61% 37% 2%
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Nieuwe maatregelen

Steun voor nieuwe maatregelen
In een persconferentie heeft het kabinet dinsdag nieuwe 
maatregelen aangekondigd om het aantal coronabesmettingen 
verder terug te brengen. Ondanks de (lichte) daling in het aantal 
coronabesmettingen vindt het kabinet het nodig om extra 
maatregelen te nemen. Het aantal ziekenhuisopnames groeit nog wel 
en het kabinet verwacht dat die niet snel zullen afnemen, waardoor 
er kans bestaat dat de zorg het niet aankan. De nieuwe maatregelen 
gaan gelden bovenop de eerder genomen gedeeltelijke lockdown. De 
extra maatregelen gelden voor twee weken.  

Kun je van iedere maatregel aangeven of je het een goede of een 
slechte zaak vindt dat die nu wordt genomen?

Verder roept het kabinet iedereen op om tot medio januari niet naar 
het buitenland te reizen, ook niet in de kerstvakantie. De oproep 
geldt niet voor het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk 
zolang het gebied niet oranje of rood wordt. 

Vind je het een goede of slechte zaak dat het kabinet oproept om 
tot medio januari niet naar het buitenland te reizen? 
Een goede zaak 84% 
Een slechte zaak 12% 
Weet niet / geen mening 4% 

 
 

Steun voor afraden buitenlandreizen
Reizen naar het buitenland

Van de mensen die eerder regelmatig in de winter naar het 
buitenland op vakantie gingen, zegt 21 procent dat nu toch ook te 
gaan doen.
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Nieuwe maatregelen

Begrip voor nieuwe maatregelen
Nieuwe maatregelen

Maatregelen komen te laat
Ondanks de (lichte) daling in het aantal coronabesmettingen vindt 
het kabinet het nodig om extra maatregelen te nemen. Het aantal 
ziekenhuisopnames groeit nog wel en het kabinet verwacht dat die 
niet snel zullen afnemen, waardoor er kans bestaat dat de zorg het 
niet aankan. 

In hoeverre heb je er begrip voor dat er nu extra maatregelen 
worden genomen, ook al daalt het aantal besmettingen in 
Nederland? 
Veel begrip 52% 
Redelijk wat begrip 26% 
Weinig begrip 10% 
Geen begrip 11% 
Weet niet / geen mening 1% 

In hoeverre ben je positief of negatief over het totale pakket aan 
extra maatregelen dat het kabinet dinsdag aankondigde?  
Heel positief 17% 
Redelijk positief 50% 
Redelijk negatief 18% 
Heel negatief 13% 
Weet niet / geen mening 3% 

Wat vind je van de timing van de extra maatregelen: komen ze 
volgens jou op het goede moment, of juist te vroeg of te laat?De 
maatregelen komen te vroeg 8% 
De maatregelen komen op het goede moment 19% 
De maatregelen komen te laat 63% 
Weet niet / geen mening 11% 

Als het gaat om de verspreiding van het coronavirus in 
Nederland, hoe denk je over de hoeveelheid maatregelen die de 
overheid nu neemt? 
De overheid neemt voldoende maatregelen 37% 
De overheid neemt te veel maatregelen 18% 
De overheid neemt te weinig maatregelen 38% 
Weet niet / geen mening 7% 

Het kabinet moet zijn aandacht verdelen tussen 'het stoppen van 
het coronavirus' en 'de economische problemen'.  

Wat vind je van de huidige balans tussen deze twee elementen? 
Kies hieronder de stelling waar je het 't meeste eens bent.  
Het kabinet heeft nu een balans gevonden tussen 'het stoppen van 
het coronavirus' en 'de economische problemen'  32% 
Het kabinet richt zich nu te veel op 'het stoppen van het 
coronavirus' en te weinig op 'de economische problemen' 31% 
Het kabinet richt zich nu te weinig op 'het stoppen van het 
coronavirus' en te veel op 'de economische problemen' 23% 
Weet niet / geen mening 14% 
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Niet genomen maatregelen

Niet genomen maatregelen
Niet genomen maatregelen 
De volgende maatregelen zijn de afgelopen weken in de media 
besproken, maar heeft het kabinet nu niet genomen.  

Vind je dat het kabinet de volgende maatregelen wel of niet had 
moeten nemen? 

Gedeeltelijke lockdown tot half december 
Op de persconferentie gaf het kabinet aan dat de eerder 
afgekondigde gedeeltelijke lockdown tenminste tot half december 
blijft gelden. Dit geldt niet voor de extra maatregelen die in de 
persconferentie van 3 november zijn aangekondigd. Die duren 
voorlopig twee weken.  

Vind je het een goede of slechte zaak dat de gedeeltelijke 
lockdown tot tenminste half december duurt? 
Een goede zaak 67% 
Een slechte zaak 24% 
Weet niet / geen mening 9% 

 
 

 

Goede zaak dat lockdown langer duurt
Gedeeltelijke lockdown tot december
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Vuurwerkverbod

Meerderheid wil vuurwerkverbod
Communicatie kabinet

Communicatie kabinet wordt duidelijker
Eerder is beslist dat consumenten geen knalvuurwerk en 
vuurwerkpijlen meer mogen afsteken met Oud en Nieuw. Vanwege 
corona willen sommige partijen en burgemeesters de komende 
jaarwisseling een landelijk verbod op de verkoop en het afsteken van 
al het vuurwerk door particulieren. Het afsteken van vuurwerk met 
Oud en Nieuw legt volgens hen een extra druk op de hulpdiensten 
en ziekenhuizen, terwijl die al overbelast zijn door corona. 

Andere partijen willen dat particulieren wel vuurwerk mogen 
afsteken. Zij vinden dat de coronacrisis wordt gebruikt om een 
vuurwerkverbod af te dwingen. Ze zeggen dat vuurwerkslachtoffers 
een 'beperkte' druk op de zorg geven en wijzen op de gevolgen voor 
vuurwerkhandelaren. Ook zeggen ze dat gemeenten vuurwerk nu al 
lokaal kunnen verbieden. 

Zou je het een goed of een slecht plan vinden als het afsteken 
van al het vuurwerk door consumenten deze jaarwisseling in heel 
Nederland verboden wordt? 
Een goede zaak 74% 
Een slechte zaak 22% 
Weet niet / geen mening 5%

We zijn benieuwd hoe je denkt over de communicatie van het 
kabinet rondom de coronamaatregelen.  
In hoeverre is het voor jou duidelijk welke coronaregels er op dit 
moment gelden?  
Heel duidelijk 32% 
Redelijk duidelijk 51% 
Redelijk onduidelijk 11% 
Heel onduidelijk 6% 
Weet niet / geen mening 1% 

Wat vind je van de manier waarop het kabinet jou informeert 
over de maatregelen rondom het coronavirus...? 

Op de persconferentie van 3 november 
Heel goed 30% 
Redelijk goed 45% 
Redelijk slecht 11% 
Heel slecht 7% 
Weet niet / geen mening 7% 

In de afgelopen weken 
Heel goed 16% 
Redelijk goed 51% 
Redelijk slecht 18% 
Heel slecht 10% 
Weet niet / geen mening 6% 
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Zorgen over corona

Meerderheid heeft zorgen over corona
In hoeverre maak je je zorgen over de uitbraak van het 
coronavirus in Nederland? 
Veel zorgen 18% 
Redelijk veel zorgen 52% 
Niet zo veel zorgen 20% 
Helemaal geen zorgen 9% 
Weet niet / geen menig 1% 

Ben jij bang om zelf ziek te worden van het coronavirus of niet? 
Wat is op jou van toepassing:   
Ik ben heel bang om ziek te worden 8% 
Ik ben behoorlijk bang om ziek te worden 14% 
Ik ben een beetje bang om ziek te worden 33% 
Ik ben niet zo bang om ziek te worden 25% 
Ik ben helemaal niet bang om ziek te worden 14% 
Ik heb al corona (gehad) 4% 
Weet niet / geen mening 1% 



EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek

De resultaten van het EenVandaag Opiniepanel worden 
gepresenteerd door Gijs Rademaker en Joyce Boverhuis in 
EenVandaag (ma-za 18:15 uur, NPO1) 
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Aan het onderzoek, gehouden op 3 en 4 november, deden 22.440 
leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na 
weging representatief voor zes variabelen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker 
Jeroen Kester: jeroen.kester@eenvandaag.nl. 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 70.000 mensen. Zij 
beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De 
uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na 
weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, 
opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke 
voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. 
Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om 
aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken 
respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.


