
Onderzoek: reactie 
persconferentie 23 

februari 
24 februari 2021  
Auteur: Jeroen Kester



�2

Draagvlak besluiten kabinet

Steun voor versoepelingen én avond-  
klok
Het kabinet heeft in een persconferentie aangekondigd dat de avondklok tot 15 maart 
wordt verlengd. Op 8 maart wordt bekeken of de avondklok kan worden stopgezet. De 
beperking met betrekking tot de groepsgrootte, waar men binnen en buiten maximaal 
één persoon per dag mag ontvangen, blijft voorlopig ook van kracht.   Er zijn ook 
versoepelingen. Zo gaan middelbare scholen en mbo’s vanaf begin maart open. 
Scholieren en mbo-studenten kunnen minimaal één dag in de week fysiek onderwijs 
volgen. Verder mogen alle mensen met een contactberoep (bijv. kappers, rij-
instructeurs en masseurs) weer aan de slag, behalve sekswerkers. Ook wordt winkelen 
op afspraak mogelijk in niet-essentiële winkels en zijn teamsporten voor jongeren tot 
27 jaar weer toegestaan.    
Vind je de besluiten die het kabinet nu neemt een goede of slechte zaak? 

Geef aan of je het eens of oneens bent met de volgende stelling:   
'Ik had liever gezien dat de avondklok en eenpersoonsmaatregel waren afgeschaft, 
ook als dat betekent dat er verder geen versoepelingen mogelijk zijn.'  
Eens 22% 
Oneens 68% 
Weet niet / geen mening 9% 

Ben je over het geheel genomen positief of negatief over het nieuwe pakket 
maatregelen van het kabinet? 
Heel positief 5% 
Redelijk positief 47% 
Redelijk negatief 27% 
Heel negatief 18% 
Weet niet / geen mening 4% 

Premier Rutte gaf op de persconferentie aan dat het kabinet met de versoepelingen 
die het doorvoert œeen risico neemt’. Hij noemde het spannend of de versoepelingen 
leiden tot een stijging van het aantal besmettingen.     
Met welke uitspraak ben je het œt meeste eens? 
Het kabinet neemt hiermee te veel risico 21% 
Het kabinet heeft een goede risico-inschatting gemaakt 30% 
Het kabinet had méér risico moeten nemen 27% 
Het kabinet had alle maatregelen moeten loslaten 15% 
Weet niet / geen mening 7% 

Dilemma kabinet

Kabinet maakt juiste afweging tussen 
maatregelen en versoepelingen

Goede zaak Slechte zaak Weet niet

Verlenging avondklok tot 
15 maart

60% 30% 7%

Verlenging met maximaal 
één gast binnen

44% 49% 7%

Verlenging met maximaal 
één ander buiten

38% 54% 8%

Middelbare scholen en 
mbo’s deels open

78% 15% 7%

Meeste contactberoepen 
open

79% 15% 7%

Niet-essentiële winkels 
open op afspraak

56% 34% 10%

Teamsporten voor 
jongeren tot 27 jaar weer 

toegestaan
68% 23% 8%
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Vertrouwen corona-aanpak

Helft houdt vertrouwen in corona-  
aanpak; andere helft niet
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. 
Veel vertrouwen 8% 
Redelijk wat vertrouwen 39% 
Weinig vertrouwen 29% 
Geen vertrouwen 23% 
Weet niet / geen mening 2% 

Hoeveel vertrouwen heb je erin dat de volgende ministers hun werk als minister 
goed doen?  

Ben je het eens of oneens met de volgende stellingen? 

 
Veel Redelijk 

wat
Weinig Geen Weet 

niet

Mark Rutte 19% 33% 24% 22% 2%

Hugo de Jonge 11% 35% 25% 26% 2%

Eens Oneens Weet niet

Het kabinet biedt mij met de aangekondigde 
maatregelen en versoepelingen genoeg 

perspectief.
35% 55% 10%

Het kabinet doet voldoende voor mensen 
die het mentaal zwaar hebben in de 

lockdown.
19% 63% 18%

Ik vind het steeds lastiger om me aan de 
coronamaatregelen te houden.

48% 49% 3%

De voordelen van de lockdown (minder 
besmettingen en minder doden) wegen op 

tegen de nadelige gevolgen van de 
lockdown (mentale problemen en 

verslechterde economie).

41% 45% 14%
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Welke versoepelingen eerst?

Meer steun voor openen terrassen dan  
huidige versoepelingen
Van welke versoepelingen vind jij dat het kabinet ze nu had moeten doorvoeren?

Max 5 antwoorden 
mogelijk

Geen maximum 
aantal mogelijk

Avondklok weg 27% 27%

Winkels open 38% 49%

Middelbare scholen en mbo’s open 33% 49%

Hbo’s en universiteiten open 25% 39%

Niet-medische contactberoepen (kappers, 
masseurs etc) open

34% 53%

Doorstroomlocaties (bibliotheken, musea, 
pretparken etc.) open

18% 34%

Culturele instellingen (theater, bioscoop etc.) 
open

11% 26%

Restaurants binnen open 34% 46%

Cafés en discotheken binnen open 6% 14%

Terrassen open 47% 62%

Meer mensen binnen ontvangen 22% 38%

Met meer mensen buiten afspreken 27% 46%

Evenementen mogelijk maken 5% 15%

Sportclubs en -scholen open voor alle leeftijden 26% 40%

Een andere maatregel versoepelen 6% 6%

Geen enkele versoepeling 10% 9%

Weet niet / geen mening 1% 3%



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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Het onderzoek is gehouden van 23 februari, na de persconferentie van het kabinet, tot 
24 februari 2021. Aan het onderzoek deden 24.869 leden van het Opiniepanel mee. Het 
onderzoek is 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. Het Opiniepanel bestaat uit 70.000 
leden. 

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.


