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Vertrouwen aanpak en coronaministers

Meeste mensen houden vertrouwen in 
corona-aanpak kabinet
Allereerst, 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 11% 
Redelijk wat 46% 
Weinig 24% 
Geen 18% 
Weet niet / geen mening 1% 

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

Geen versoepeling   
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat er vanwege de besmettingsaantallen geen 
versoepeling van coronamaatregelen komt. Dat betekent dat er met kerst en oud en 
nieuw maximaal 3 personen van buiten het huishouden van boven de 13 jaar per dag 
mogen samenkomen.    
Wat vind je ervan dat het kabinet met kerst niet meer dan 3 personen buiten je 
eigen huishouden per dag toestaat? 
Goede zaak 61% 
Slechte zaak 31% 
Weet niet / geen mening 8% 

De maatregelen van de gedeeltelijke lockdown blijven daarmee voorlopig van kracht. 
Naast dat mensen binnen maximaal 3 personen mogen ontvangen, roept het kabinet 
op om afstand te houden tot anderen en zo veel mogelijk thuis te blijven, zeker bij 
klachten. Verder mogen er geen evenementen plaatsvinden en blijft horeca gesloten. 
Uitgaansgelegenheden als bioscopen en theaters zijn beperkt open (max. 30 mensen 
per ruimte) en er kan beperkt in groepen gesport worden. Ook wordt men opgeroepen 
niet naar het buitenland te reizen.    
In hoeverre heb je er begrip voor dat de huidige coronamaatregelen voorlopig 
blijven gelden? 
Veel 44% 
Redelijk wat 27%  
Weinig 14% 
Geen 14% 
Weet niet / geen mening 1% 

Geen versoepeling met de feestdagen

Tweederde: goed dat er niet versoepeld 
wordt met de feestdagen

Mark Rutte Hugo de Jonge

Veel 22% 13%

Redelijk wat 40% 37%

Weinig 19% 24%

Geen 17% 23%

Weet niet 1% 2%
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Houden aan coronaregels en versoepelingen

Meerderheid was voor heropening  
restaurants

Stijgend aantal besmettingen

Meerderheid voor strengere  
maatregelen bij meer besmettingen

In hoeverre houd jij je over het algemeen zelf aan de huidige coronaregels? 
Heel streng 27% 
Redelijk streng 54% 
Niet zo streng 11% 
(Bijna) niet 7%  
Weet niet / geen mening 1% 

Het kabinet heeft in de aanloop naar de persconferentie de volgende versoepelingen 
laten onderzoeken door het OMT en uiteindelijk niet doorgevoerd vanwege de 
stijgende besmettingsaantallen.    
Vind je dat het kabinet de volgende versoepelingen wel of niet had moeten 
doorvoeren? 

Stijgend aantal besmettingen Het RIVM bracht maandag naar buiten dat het 
weekgemiddelde aan coronabesmettingen fors is toegenomen ten opzichte van vorige 
week. Het kabinet doet dat nu nog niet, maar sluit niet uit dat er voor kerst nog 
strengere coronamaatregelen komen.   
Verwacht je dat het aantal coronabesmettingen de komende weken blijft stijgen, 
gelijk blijft of zal dalen?  
Blijft stijgen 67% 
Blijft gelijk 19% 
Dalen 4% 
Weet niet / geen mening 9% 

Met welk van de volgende uitspraken over strengere coronamaatregelen ben je 
het het meest eens? 
Ik vind dat het kabinet nu al strengere maatregelen had moeten aankondigen 37% 
Ik vind dat het kabinet alleen strengere maatregelen moet aankondigen als het aantal 
besmettingen blijft stijgen 34% 
Ik vind dat het kabinet geen strengere maatregelen aan moet kondigen, ook al stijgt 
het aantal besmettingen verder 25% 
weet niet / geen mening 5% 

 

Wel Niet Weet niet 

Een geleidelijke heropening van 
de restaurants

67% 28% 5%

Een geleidelijke heropening van 
de cafés

26% 69% 5%

Maximale groepsgrootte 
binnenshuis van 3 naar 6 

personen buiten het huishouden
40% 54% 6%

Maximumaantal personen in 
theaters, bioscopen en musea 

verhogen van 30 naar 100
39% 53% 8%
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Kerstviering

 
 
 
 
Denk je dat het met kerst gaat lukken om anderhalve meter afstand te houden tot de 
mensen buiten je huishouden?  
Dat denk ik wel 48% 
Dat denk ik niet 48% 
Weet niet / geen mening 4% 

Eén op de zes viert kerst met meer  
dan 3 mensen

Afstand houden met kerst

Hoe ben jij van plan dit jaar kerst te vieren? 
Als je meerdere dagen kerst viert, vul dit dan in voor de dag waarop je met de meeste 
mensen samenkomt.  
We vieren kerst alleen met het gezin / huishouden 26% 
Met maximaal drie mensen per dag van buiten mijn huishouden 33% 
Met meer dan drie mensen per dag van buiten mijn huishouden 15% 
Ik vierde kerst andere jaren wel, maar ga het dit jaar niet vieren 5% 
Ik vierde kerst andere jaren niet en ga het dit jaar ook niet vieren 7% 
Anders  7% 
Weet ik (nog) niet 7% 

Met hoeveel mensen van buiten je eigen huishouden , van 13 jaar of ouder, ben je 
per dag van plan om kerst te vieren?  
Als je meerdere dagen kerst viert, vul dit dan in voor de dag waarop je met de meeste 
mensen samenkomt.  
Met 4 mensen 25% 
Met 5 mensen 14% 
Met 6 mensen 20% 
Met 7 - 10 mensen 16% 
Met 11 - 15 mensen 9% 
Met meer dan 15 mensen 11% 
Weet ik (nog) niet 4% 

 

Helft denkt met kerst geen afstand  
te kunnen houden tot anderen 

Viert kerst met meer dan drie mensen buiten het huishouden per dag

Viert kerst met mensen buiten het huishouden
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Oud en nieuw

Ben je wel of niet van plan om mensen buiten je huishouden met oud en nieuw om 
00:00 uur te omhelzen of te kussen? 
Dat ben ik wel van plan 16% 
Dat ben ik niet van plan 75% 
Weet niet / geen mening 9% 

Zijn de onderstaande uitspraken wel of niet op jou van toepassing?  

1 op de 10 wil oud en nieuw met meer  
mensen vieren dan toegestaan

Een op zes omhelst of kust anderen 
gelukkig nieuwjaar

En hoe ben jij van plan dit jaar oud en nieuw te vieren? 
We vieren oud en nieuw alleen met het gezin / huishouden 37% 
Met maximaal drie mensen per dag van buiten mijn huishouden 17% 
Met meer dan drie mensen per dag van buiten mijn huishouden 10% 
Ik vierde oud en nieuw andere jaren wel, maar ben het dit jaar niet van plan te vieren 
6% 
Ik vierde oud en nieuw andere jaren niet en ben van plan het dit jaar ook niet te vieren 
12% 
Anders 6% 
Weet ik (nog) niet 11% 

Met hoeveel mensen van buiten je eigen huishouden , van 13 jaar of ouder, ben je 
per dag van plan om oud en nieuw te vieren?  
Als je meerdere dagen oud en nieuw viert, vul dit dan in voor de dag waarop je met de 
meeste mensen samenkomt.  
Met 4 mensen 15% 
Met 5 mensen 9% 
Met 6 mensen 18% 
Met 7 - 10 mensen 18% 
Met 11 - 15 mensen 9% 
Met meer dan 15 mensen 25% 
Weet ik (nog) niet 6% 

Viert oud en nieuw met meer dan drie mensen buiten het huishouden per dag

Wel van 
toepassing

Niet van 
toepassing

Weet niet

Ik heb met de maatregelen die nu gelden 
minder zin in de feestdagen dan afgelopen 

jaren'
39% 57% 4%

Ik verwacht dat ik me door de geldende 
coronamaatregelen eenzaam zal voelen met de 

feestdagen dit jaar'
20% 75% 5%
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Sinterklaas

Meerderheid hield op pakjesavond  
niet genoeg afstand
Pakjesavond 
We willen nu nog even terugblikken op de eerste feestdag in december. Afgelopen 
weekend was het namelijk pakjesavond.  
  
Heb je pakjesavond gevierd? Zo ja, hoe? 
Ik heb geen pakjesavond gevierd dit jaar 60%  
We hebben pakjesavond uitgesteld naar een moment dat we met meer mensen samen 
mogen komen 0% 
Digitaal met anderen gevierd (bijv via zoom) 2% 
Alleen met het eigen gezin / huishouden 11% 
Met maximaal drie mensen van buiten mijn huishouden 13% 
Met meer dan drie mensen van buiten mijn huishouden 8% 
Anders 5% 

Heb je anderhalve meter afstand gehouden tot de persoon of personen buiten je 
huishouden met wie je pakjesavond hebt gevierd?  
Ik heb de hele pakjesavond afstand gehouden 28% 
Ik heb soms wel, maar niet de hele pakjesavond afstand gehouden 44% 
Ik heb de hele pakjesavond geen afstand gehouden 28% 
Weet niet / geen antwoord 0% 
  

Met hoeveel mensen van buiten je eigen huishouden , van 13 jaar of ouder, heb je 
pakjesavond gevierd? 
Met 4 mensen 33% 
Met 5 mensen 12% 
Met 6 mensen 21% 
Met 7 - 10 mensen 21% 
Met 11 - 15 mensen 4% 
Met meer dan 15 mensen 10% 

Vierde Sinterklaas met mensen buiten het huishouden

Vierde Sinterklaas met meer dan drie mensen buiten het huishouden per dag
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Vaccinatiebereidheid

Tweederde wil zich laten vaccineren  
tegen corona
Vaccins 
De volgende vragen gaan over coronavaccins. Minister De Jonge verwacht dat vanaf 
begin januari kan worden begonnen met vaccineren tegen corona.  

Wanneer er een goed vaccin tegen corona beschikbaar is, wil je jezelf dan laten 
inenten of niet? 
Zeker wel 48% 
Waarschijnlijk wel 19% 
Waarschijnlijk niet 6% 
Zeker niet 15% 
Weet ik echt (nog) niet 11% 
Geen antwoord 0% 

Ben je het eens of oneens met de volgende stelling?  
'Ik voel minder noodzaak om me aan de coronamaatregelen te houden nu er een 
werkend coronavaccin dichterbij komt.' 
Eens 6% 
Oneens 88% 
Weet niet 7% 

In het Verenigd Koninkrijk is er een coronavaccin goedgekeurd door de eigen 
toezichthouder en start de vaccinatie van ouderen en kwetsbaren deze week. Koningin 
Elizabeth heeft aangegeven dat ze zich de komende weken ook wil laten vaccineren 
om meer mensen aan te moedigen om dat ook te doen.  

Ben je het eens of oneens met de volgende stelling? 
'Het zou een goede zaak zijn als ook een lid van het Nederlandse koningshuis 
bekend zou maken dat hij of zij zich laat inenten.' 
Eens 44% 
Oneens 33% 
Weet niet 23% 



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 maandagavond 8 november tot dinsdagmiddag 9 
december 2020. Aan het onderzoek deden 24.154 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.


