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Samenvatting
Een nieuwe variant, een vierde prik en nog maatregelen:  
ook in 2022 verwachten we geen verlossing van corona
Mensen in het land houden er massaal rekening mee dat corona Nederland ook dit 
jaar in zijn greep houdt. Pas in of na 2023 zijn we van de maatregelen af, denkt een 
kleine meerderheid. Toch zijn mensen hoopvol over hun eigen situatie.  
 
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag waarin leden van het Opiniepanel werd 
gevraagd naar hun verwachtingen voor 2022. Mensen zijn daarin pessimistisch over de 
situatie in Nederland, maar optimistisch over hun eigen leven. 71 procent denkt dat 2022 
voor hen persoonlijk een goed jaar zal worden. 
 
Vierde prik  
Dat geluk halen ze niet uit verwachtingen wat betreft corona. Zo denkt maar liefst 85 
procent dat er dit jaar na omikron nog een variant opduikt die voor veel besmettingen 
gaat zorgen in Nederland. Daarbij denken mensen massaal dat de huidige 
boostercampagne niet de laatste zal zijn: 91 procent verwacht dat Nederlanders in 2022 
worden opgeroepen voor een vierde prik. 
 
Verder denkt iets meer dan de helft (53 procent) dat Nederland tot ergens in 2023 of 
daarna pas van coronamaatregelen is verlost. Ongeveer evenveel mensen (50 procent) 
denken dat hun leven nooit meer wordt als voor corona. 
 
Evenementen weer afgelast 
De verwachting is dan ook dat ook in 2022 jaarlijkse evenementen moeten worden 
afgelast door de coronasituatie. Zo denkt slechts 6 procent dat er in februari en maart 
carnaval gevierd kan worden. Ook zien mensen het somber in voor Koningsdag, altijd 
groots gevierd op 27 april. Slechts een kwart (25 procent) denkt dat dat kan doorgaan. 
 
Of evenementen in de zomer zoals Pinkpop, de Nijmeegse Vierdaagse en de Canal 
Parade tijdens Pride Amsterdam doorgaan, zijn mensen verdeeld. In de zomer van 2021 
gingen deze evenementen niet door. Het enige evenement waarvan wel wordt verwacht 
dat het met publiek doorgaat, is de Formule 1-race in Zandvoort. De landelijke 
Sinterklaasintocht met publiek aan het eind van het jaar wordt weer lastig, denkt men. 
Slechts eenderde denkt dat dat weer kan in 2022.

Rutte IV 
In 2022 vinden ook weer verkiezingen plaats, die voor de gemeenteraad. Niet iedereen is 
daarvan op de hoogte, blijkt uit het onderzoek. Iets meer dan de helft (59 procent) wist juist 
aan te vinken dat zij daarvoor naar de stembus kunnen. 
 
Over een paar dagen treedt het nieuwe kabinet aan. De ministersploeg van VVD, D66, CDA 
en de ChristenUnie verschijnt op 10 januari op het bordes. Hoe lang houden zij het met 
elkaar uit? Slechts één op de vijf denkt dat Rutte IV de volledige regeertermijn zal 
volmaken. 61 procent denkt dat de coalitie daarvóór struikelt. 
 
Meer ongelijkheid 
Op economisch vlak is men over het algemeen redelijk positief over de eigen situatie. 63 
procent verwacht dat 2022 een goed jaar wordt voor de eigen portemonnee. Tussen 
inkomensgroepen zijn de verschillen echter groot. Van de mensen die geen tot ongeveer 
een modaal inkomen hebben, denkt 55 procent erop achteruit te gaan in 2022, tegenover 
20 procent van de mensen met de hoogste inkomens die hetzelfde denkt. 
 
Ook zzp'ers en gepensioneerden zijn niet optimistisch over hun koopkracht van dit jaar. 56 
procent van de gepensioneerden verwacht minder te besteden te hebben; van de 
ondernemers zonder personeel denkt 44 procent dat. Mensen die in loondienst werken 
voelen meer financiële zekerheid in deze onzekere tijden: 69 procent denkt er in koopkracht 
op vooruit te gaan of gelijk te blijven aan hun relatief goede financiële positie in 2021. 
 
WK Qatar  
2022 belooft, als corona het toelaat, een vol sportjaar, met onder andere de Olympische 
Winterspelen, het EK-voetbal voor vrouwen en het WK-voetbal voor mannen. Over 
laatstgenoemde is de afgelopen jaren veel te doen omdat het zich afspeelt in een land waar 
de mensenrechten onder druk staan: Qatar. 
 
Moet Oranje dan wel spelen op het WK, ook al heeft het zich al geplaatst? Daarover zijn 
mensen duidelijk verdeeld. 35 procent vindt dat het Nederlands Elftal wel moet meedoen, 
tegenover 45 procent die dat liever niet ziet. Als Oranje er besluit te spelen, moet dat
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Samenvatting

zonder afvaardiging van politici of de koning, vindt 53 procent. De verwachtingen van 
Oranje op het WK zijn hoe dan ook niet erg hoog: 12 procent denkt dat de ploeg van 
Louis van Gaal bij de laatste vier eindigt. 
 
Leeuwinnen en Max  
Meer vertrouwen is er in de prestaties van de Oranjeleeuwinnen op het EK in Engeland 
deze zomer. 44 procent denkt dat zij daar minstens de halve finales bereiken. Bijna de 
helft daarvan (21 procent) verwacht de Oranjeleeuwinnen zelfs in de finale te zien. 
 
Max Verstappen, in 2021 Nederlands trots in de Formule 1, heeft volgens panelleden in 
het volgende raceseizoen weer goede kansen op het kampioenschap. De grootste groep 
(49 procent) denkt dat hij weer kampioen wordt, tegenover 17 procent die denkt dat hij 
lager eindigt. Het overige deel (34 procent) weet het niet.

Songfestival 
Dit jaar vertegenwoordigt rapper en zangeres S10 Nederland op het Eurovisie 
Songfestival. De artiest moet duidelijk nog werken aan haar naamsbekendheid: 82 
procent kent haar nog helemaal niet. 13 procent, vooral jongeren, zegt haar al een beetje 
of redelijk goed te kennen. 
 
De mensen die haar kennen, zijn veelal positief over de zangeres. Tweederde van hen 
(63 procent) denkt dat ze hoge ogen gooit en in elk geval een plek in de finaleshow 
bemachtigt.
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Algemeen

Meerderheid heeft geen voornemens
Allereerst, heb jij goede voornemens voor 2022? 

 
Stelling: ‘Door de onvoorspelbaarheid van de situatie rondom corona denk ik dat 
het geen zin heeft om goede voornemens te hebben voor 2022.’ 

 
Als je vooruit kijkt naar 2022, verwacht je dat het over het geheel genomen een 
goed of slecht jaar wordt voor ...?  
Alle deelnemers

 
 
16-35 jaar

 

Maatregelen, varianten en boosters
Tot wanneer denk je dat het (nieuwe) kabinet coronamaatregelen nodig acht voor de 
Nederlandse samenleving?  
Met coronamaatregelen bedoelen we restricties en adviezen vanuit de overheid om het coronavirus in 
te dammen, zoals de beperking van groepsgroottes, het sluiten van winkels of horeca en afstand 
houden tot anderen.   
                                                            Alle deelnemers           16-35 jaar 
Tot april 2022                                                19%                        14%         
Tot juni 2022                                                 10%                         9% 
Tot oktober 2022                                           2%                           3%  
Tot december 2022                                       3%                           2%  
Tot ergens in 2023                                        19%                         21%  
Tot na 2023                                                   34%                         41% 
Weet niet / geen mening                              13%                          10%

In hoeverre verwacht jij in 2022 na omikron in ieder geval één nieuwe variant die 
zorgt voor veel besmettingen in Nederland? 
                                                            Alle deelnemers           16-35 jaar 
Zeker wel                                                      41%                         54%  
Waarschijnlijk wel                                         44%                         35%  
Waarschijnlijk niet                                         4%                           2%  
Zeker niet                                                      3%                           3%  
Weet niet /geen mening                                8%                           6%

Op dit moment is er een boostercampagne aan de gang, waarbij gevaccineerden een extra of derde 
prik kunnen halen om zich beter te laten beschermen tegen het coronavirus. 
In hoeverre verwacht je dat Nederlanders in 2022 worden opgeroepen om een vierde 
prik te halen in bescherming tegen het coronavirus? 
                                                            Alle deelnemers           16-35 jaar 
Zeker wel                                                      47%                         51%  
Waarschijnlijk wel                                         44%                         40%  
Waarschijnlijk niet                                         3%                           3%  
Zeker niet                                                      1%                           1%  
Weet niet / geen mening                               5%                           5%
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Heel goed Redelijk goed Redelijk slecht Heel slecht Weet niet
Jou als persoon 11% 60% 14% 6% 9%

Nederland als geheel 1% 38% 36% 15% 10%

Corona

Alle deelnemers 16-35 jaar

Ja 30% 32%

Nee 65% 64%

Weet niet / geen mening 5% 4%

Alle deelnemers 16-35 jaar

Eens 32% 25%

Oneens 58% 64%

Weet niet / geen mening 10% 11%

Heel goed Redelijk goed Redelijk slecht Heel slecht Weet niet
Jou als persoon 13% 65% 13% 4% 5%

Nederland als geheel 1% 32% 44% 17% 6%
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Denk je dat jouw leven weer volledig wordt zoals het was voor de uitbraak van het 
coronavirus? Zo ja, wanneer? 
                                                            Alle deelnemers           16-35 jaar 
Tussen januari en april 2022                         3%                           4%  
Tussen april en juni 2022                              7%                           5%  
Tussen juni en oktober 2022                         6%                           5%  
Tussen oktober en december 2022               2%                          1%  
In 2023                                                          10%                         11% 
Na 2023                                                        14%                         20%  
Ik denk niet dat het leven ooit weer              50%                         46%  
hetzelfde wordt zoals het was 
Weet niet / geen mening                               8%                          8%

In 2021 gingen er een aantal evenementen, als carnaval, de Canal Parade en de Vierdaagse van 
Nijmegen) niet door vanwege de coronasituatie van dat moment. Anderen evenementen konden 
wel doorgaan maar zonder publiek, zoals de Nationale Sinterklaasintocht. Er waren ook 
evenementen, als Formule 1-race in Zandvoort en de Marathon van Rotterdam, die wel met 
publiek konden plaatsvinden.  
Verwacht je dat de volgende jaarlijks terugkerende evenementen in Nederland wel 
of niet kunnen doorgaan in 2022? 

Zijn er naar jouw weten verkiezingen in 2022? Zo ja, welke? Meerdere antwoorden 
mogelijk.  
We bedoelen verkiezingen die sowieso gepland staan. Het gaat hier niet om ongeplande 
verkiezingen, wanneer bijvoorbeeld een kabinet valt.  
                                                                                     Alle deelnemers           16-35 jaar 
Nee, volgens mij zijn er geen verkiezingen in 2022               9%                           9%  
Ja, Europese verkiezingen                                                     1%                           1%  
Ja, Tweede Kamerverkiezingen                                             4%                           2%  
Ja, Provinciale Statenverkiezingen                                        5%                           4%  
Ja, Eerste Kamerverkiezingen                                               1%                           2%  
Ja, gemeenteraadsverkiezingen                                            59%                         57%  
Ja, waterschapsverkiezingen                                                 4%                           5%  
Weet niet / geen mening                                                        26%                         29%

Denk je dat het nieuwe kabinet, Rutte IV, de volledige regeertermijn van vier jaar gaat 
volmaken of verwacht je dat het kabinet eerder gaat vallen? 
                                                                                     Alle deelnemers           16-35 jaar 
Het kabinet valt in 2022                                                          24%                        17%  
Het kabinet valt in 2023                                                          25%                        27%  
Het kabinet valt in 2024                                                          8%                          10%  
Het kabinet valt in 2025, nog voor de geplande                     4%                           4%  
verkiezingen        
Het kabinet maakt de volledige regeerperiode van                20%                         26%  
vier jaar vol  
Weet niet / geen mening                                                        19%                          16%

Corona

Wel Niet Weet niet
Alle / 16-35 jaar Alle / 16-35 jaar Alle / 16-35 jaar

Viering carnaval (feb-mrt) 6%  /  7% 87%  /  90% 7%  /  3%
Viering Koningsdag (apr) 25%  /  32% 60%  /  59% 15%  /  9%
Pinkpop (jun) 43%  /  58% 40%  /  33% 17%  /  9%
Nijmeegse Vierdaagse (juli) 51%  /  69% 33%  /  24% 16%  /  7%
Canal Parade tijdens Pride Amsterdam 
(aug) 46%  /  61% 37%  /  31% 17%  /  8%

Formule 1 Zandvoort (sept) 69%  /  83% 18%  /  11% 13%  /  6%
Marathon Rotterdam (okt) 46%  /  53% 35%  /  35% 19%  /  12%
Landelijke Sinterklaasintocht met publiek 
(dec)

32%  /  31% 48%  /  55% 20%  /  14%

Politiek



Als je kijkt naar je eigen situatie, welk van de onderstaande uitspraken is op jouw 
situatie van toepassing? 
                                                                                     Alle deelnemers           16-35 jaar 
Ik verwacht er in 2022 financieel op vooruit te gaan            19%                           36%                 
Ik verwacht er in 2022 financieel niet op vooruit,                 38%                           32%  
maar ook niet op achteruit te gaan        
Ik verwacht er in 2022 financieel op achteruit te gaan         39%                           28%  
Weet niet / geen mening                                                      4%                              4%

Als je vooruit kijkt naar 2022, verwacht je dat dat jaar een goed of slecht jaar wordt 
voor ...?  

 
 
 
 
 
Verwacht je dat de economische situatie van Nederland de komende 6 maanden 
beter of slechter zal worden of dat die ongeveer hetzelfde zal blijven?  
                                                                                     Alle deelnemers           16-35 jaar 
Veel beter                                                                              1%                            1%  
Beter                                                                                     15%                           17%  
Ongeveer hetzelfde                                                              41%                           36%  
Slechter                                                                                30%                           34%  
Veel slechter                                                                         8%                            10%  
Weet niet / geen mening                                                       5%                             2%

Voetbal, Olympische Spelen, F1
Naar welk van onderstaande grote sportevenementen in 2022 kijk je vooral uit?  
Twee antwoorden mogelijk. 
                                                                                     Alle deelnemers           16-35 jaar 
Olympische Winterspelen in Beijing (februari)                       25%                        27%  
EK-vrouwenvoetbal in Engeland (juli)                                     8%                         7%  
Tour de France (juli)                                                                17%                       10%  
Formule 1 seizoen 2022                                                         27%                       30%  
WK-voetbal voor mannen in Qatar (november)                      25%                       30%  
Een ander sportevenement                                                     3%                         3%  
Geen van deze                                                                       35%                        33%  
Weet niet / geen mening                                                         2%                         1%

Eind volgend jaar speelt het Nederlands mannenelftal op het WK-voetbal voor mannen in Qatar. 
Nederland heeft zich gekwalificeerd, 1 april 2022 wordt duidelijk welke tegenstanders het treft in de 
groepsfase. 
Hoe ver denk je dat het Nederlands Elftal komt op het WK-voetbal in Qatar? 
                                                                                     Alle deelnemers           16-35 jaar 
Uitgeschakeld in de poulefase                                                15%                        14%  
Achtste finales                                                                         16%                        23%  
Kwartfinales                                                                             22%                        24%  
Halve finales                                                                            9%                          7%  
Finale, en verliest                                                                     1%                         1%  
Finale, en wordt kampioen                                                       2%                         2%  
Weet niet / geen mening                                                          35%                       29%
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Economie

Heel goed Redelijk goed Redelijk slecht Heel slecht Weet niet / 
geen mening

Alle / 16-35 jaar Alle / 16-35 jaar Alle / 16-35 jaar Alle / 16-35 jaar Alle / 16-35 jaar

Jouw financiële 
situatie 9%  /  15% 54%  /  58% 22%  /  17% 6%  /  6% 9%  /  4%

De Nederlandse 
economie als 
geheel

4%  /  4% 48%  /  41% 29%  /  35% 11%  /  13% 8%  /  7%

Sport



Er is discussie over het volgende WK-voetbal in Qatar. Volgens berekeningen zouden er ruim 
6.500 buitenlandse arbeiders zijn overleden tijdens het bouwen aan de WK-stadions. Ook is er 
kritiek op het land vanwege mensenrechtenschendingen, zoals de veroordeling van LHBTIQ’ers. 
Sommige partijen willen daarom dat het Nederlands Elftal niet meedoet aan dat WK. Anderen 
vinden een boycot van dat WK niet nodig of denken dat de situatie in Qatar sneller verbetert als 
Nederland wel meedoet. 
Welke van deze uitspraken past dan het best bij jouw mening?  
                                                                                     Alle deelnemers           16-35 jaar 
Nederland moet besluiten om wel                                        35%                         36%  
mee te doen aan het WK in Qatar 
Nederland moet besluiten om niet                                        45%                         43%  
mee te doen aan het WK in Qatar 
Weet niet / geen mening                                                       20%                         21%

Anderen vinden dat Oranje wel kan gaan, maar vinden niet dat er Nederlandse bewindspersonen 
of mensen van het Koningshuis aanwezig moeten zijn bij de wedstrijden. Ook vinden sommigen 
dat het Nederlands Elftal een statement moet maken tegen de situatie in Qatar, door bijvoorbeeld 
een boodschap op hun voetbaltenue te zetten tijdens het toernooi. Tegenstanders vinden dat 
politiek en sport gescheiden moet blijven en Nederland geen statement moet maken tijdens het 
WK. 
Vind je dat Nederland wel of niet het volgende moet besluiten als het gaat om het 
WK in Qatar? Het Nederlands Elftal moet wat mij betreft…

In de zomer van 2022 vindt het EK-voetbal voor vrouwen plaats. Regerend Europees kampioen 
Nederland neemt het in de eerste ronde, de poulefase, op tegen Rusland, Zweden en Zwitserland.  
Hoe ver denk je dat het Nederlands Vrouwenelftal komt op het EK-voetbal in 
Engeland? 
                                                                                     Alle deelnemers           16-35 jaar 
Uitgeschakeld in de poulefase                                               4%                          3%  
Achtste finales                                                                        4%                          5%  
Kwartfinales                                                                            11%                        11%  
Halve finales                                                                           21%                        21%  
Finale, en verliest                                                                   10%                        16%  
Finale, en wordt kampioen                                                     14%                        15%  
Weet niet / geen mening                                                         36%                        29%

Nederlander Max Verstappen won in 2021 in de laatste race het wereldkampioenschap in de Formule 
1. Voor het eerst sinds lange tijd wist iemand Lewis Hamilton van het kampioenschap af te houden. 
Sommigen denken dat Max Verstappen ook volgend jaar grote kans maakt om de titel te winnen. 
Anderen zijn daar niet zeker van, onder andere omdat alle coureurs een andere auto zullen rijden. 
Denk je wel of niet dat Max Verstappen volgend Formule 1-seizoen weer 
wereldkampioen wordt? 
                                                                                     Alle deelnemers           16-35 jaar 
Zeker wel                                                                                8%                          7%  
Waarschijnlijk wel                                                                   41%                        42%  
Waarschijnlijk niet                                                                  15%                         21%  
Zeker niet                                                                               2%                           2%  
Weet niet / geen mening                                                        34%                         28%
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Sport Sport

Ja Nee Weet niet / geen 
mening

Alle / 16-35 jaar Alle / 16-35 jaar Alle / 16-35 jaar

… wel op het WK spelen, maar 
zonder afvaardiging van 
Nederlandse politici of de koning

53%  /  55% 31%  /  30% 16%  /  15%

… wel op het WK spelen, maar wel 
een statement maken tegen de 
situatie in Qatar

47%  /  54% 36%  /  31% 17%  /  15%



S10
We stellen nu een vraag over het Eurovisie Songfestival. Aankomend jaar vertegenwoordigt rapper 
en zangeres S10 Nederland bij deze competitie.  
In hoeverre ken je de artiest S10? 
                                                                                     Alle deelnemers           16-35 jaar 
Heel goed                                                                               -                              1%  
Redelijk goed                                                                        2%                            4%  
Een beetje                                                                            11%                          17%  
Helemaal niet                                                                       82%                          76%  
Weet niet / geen mening                                                      5%                            2%

Ongeacht of je S10 wel of niet kent, wat is jouw verwachting voor Nederland 
tijdens het Songfestival in 2022? 
                                                                                     Alle deelnemers           16-35 jaar 
Uitgeschakeld in de halve finale                                           39%                          32%  
Finale, lager dan de top 20                                                   11%                          14%  
Finale, in de top 20                                                               12%                          22% 
Finale, in de top 10                                                                4%                            9% 
Finale, in de top 5                                                                  1%                            1% 
Finale, in de top 3                                                                   -                                - 
Finale, winnaar                                                                       -                                - 
Weet niet / geen mening                                                       33%                           22%

Muziekfestivals
De volgende vraag is alleen gesteld aan panelleden tot 35 jaar oud.

In 2020 en 2021 konden de grote festivals in Nederland niet doorgaan vanwege het coronavirus. Het 
is nog niet duidelijk of evenementen in 2022 wel weer plaats kunnen vinden. We zijn benieuwd naar 
jouw idee hierover.  
Vanaf wanneer denk je dat het weer mogelijk is om naar een muziekfestival in 
Nederland te gaan? 
Januari - februari 2022                   2%  
Maart - april 2022                           4%  
Mei - juni 2022                                28%  
Juli - augustus 2022                       29%  
September - oktober 2022              3%  
November - december 2022           - 
Ergens in 2023                                8%  
Pas na 2023                                    14%  
Weet niet / geen mening                 12%
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EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek
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Het onderzoek is gehouden van 21 tot en met 23 april 2021. Aan het onderzoek deden 
28.648 leden van het EenVandaag 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 2021.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Jeroen Kester, 
jeroen.kester@eenvandaag.nl

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 70.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten 
op basis van een online onderzoek. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een 
uitnodiging om aan een peiling mee te doen.

EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek

Over dit onderzoek  
Het onderzoek is gehouden van 27 tot en met 29 december 2021. Aan het onderzoek 
deden 30.523 leden van het EenVandaag 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 2021. 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 70.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten 
op basis van een online onderzoek. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een 
uitnodiging om aan een peiling mee te doen.
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