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Voorspellingen
voor 2021

2021

Volgend jaar wordt voor een meerderheid
een goed jaar
Allereerst: als je vooruit kijkt naar 2021, verwacht je dat het over het geheel
genomen een goed of slecht jaar wordt voor ...?
jou als persoon

Nederland als geheel

Heel goed

10%

2%

Redelijk goed

63%

47%

Redelijk slecht

14%

33%

Heel slecht

3%

11%

Weet niet / geen mening

9%

7%

Heb jij goede voornemens voor 2021?
Ja 25%
Nee 70%
Weet niet / geen mening 4%

Welke voornemens heb jij voor 2021?
Afvallen 35%
Gezonder eten 42%
Meer sporten 42%
Stoppen met / minder roken 10%
Minder of geen alcohol meer drinken 14%
Meer tijd vrijmaken voor vrienden en/of familie 23%
Meer tijd vrijmaken voor mijn relatie 14%
Meer rust nemen 30%
Minder tijd doorbrengen op mijn smartphone / sociale media 20%
Minder vlees eten 15%
Minder vliegen 6%
Milieubewuster leven 15%
Iets meer voor andere mensen betekenen 18%
Iets nieuws leren 22%
Van baan/opleiding wisselen 12%
Geld sparen 23%
Anders 23%
Weet niet / wil ik niet zeggen 3%

De volgende vragen zijn alleen gestel.d aan mensen die voornemens hebben
Hoe lang ga je deze voornemens volhouden, denk je?
Eén of twee weken 6%
Eén maand (januari) 2%
Tot en met maart 5%
Tot en met juni 4%
Tot en met september 1%
Het hele jaar 2021 59%
Weet niet / geen mening 23%
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Corona in 2021

Driekwart denkt zich voor oktober te
kunnen laten inenten tegen corona
De volgende vragen gaan over jouw verwachtingen voor het coronavirus in 2021.
Maar eerst: 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 13%
Redelijk wat vertrouwen 48%
Weinig vertrouwen 23%
Geen vertrouwen 15%
Weet niet / geen mening 1%
Volgens het kabinet worden begin januari de eerste mensen, zorgpersoneel en
kwetsbaren, ingeënt met het coronavaccin. Daarna volgt in fases de rest van
Nederland.
Ongeacht of je het zou willen, verwacht je dat jij je in 2021 kan laten inenten tegen
het coronavirus? Zo ja, wanneer?
Ook als je je niet wilt laten inenten, kun je deze vraag invullen. Het gaat erom wanneer je
verwacht dat het zou kunnen.
Tussen januari en april 2021 31%
Tussen april en juni 2021 21%
Tussen juni en oktober 2021 22%
Tussen oktober en december 2021 11%
Ik verwacht niet dat ik me in 2021 kan laten inenten 9%
Weet niet / geen mening 7%

Tot wanneer denk jij dat er nog coronamaatregelen van de overheid nodig zijn 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.
Tot april 2021 11%
Tot juni 2021 22%
Tot oktober 2021 20%
Tot december 2021 17%
Tot ergens in 2022 14%
Tot na 2022 6%
Weet niet / geen mening 11%
Denk je dat jouw leven weer volledig wordt zoals het was voor de uitbraak van het
coronavirus? Zo ja, wanneer?
Tussen januari en april 2021 4%
Tussen april en juni 2021 7%
Tussen juni en oktober 2021 17%
Tussen oktober en december 2021 15%
In 2022 18%
Na 2022 4%
Ik denk niet dat het leven ooit weer hetzelfde wordt zoals het was 27%
Weet niet / geen mening 8%
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Na de coronacrisis

Meerderheid wil ook na coronacrisis minder
minder mensen op de wang zoenen
Als je uit onderstaande lijst zou moeten kiezen: wat zou je als eerst weer gaan
doen als de coronacrisis voorbij is? Maximaal twee antwoorden mogelijk.
Naar een concert 12%
Naar een festival 7%
Thuis een feest geven voor veel mensen 11%
Uit eten 49%
Naar het café / uitgaan 17%
Naar een voetbalstadion 5%
Naar een groot evenement 3%
Op kantoor werken 5%
Een (verre) reis maken 33%
Geen van bovenstaande 15%
Weet niet / geen mening 4%
Ga je door deze coronacrisis iets definitief anders doen in je leven? Zo ja, wat?
Ja, namelijk: 20% (zie onder)
Nee, ik ga na de coronacrisis zoveel mogelijk hetzelfde doen als in mijn leven ervoor
71%
Weet niet / geen mening 9%

Meest genoemd: bewuster leven, meer afstand houden, meer op hygiene letten,
minder vooruit plannen maar gewoon doen, meer aandacht geven aan vrienden
en familie

Sommige mensen hebben tijdens de coronacrisis nieuwe gewoontes aangenomen. Een
aantal staan hieronder in de lijst.
Welke van onderstaande zaken uit de coronacrisis zou jij na de coronacrisis blijven
doen?
Als je deze zaken in de coronacrisis niet bent gaan doen, kun je 'niet van toepassing'
aanvinken.
Ja

Nee

Weet niet

Gezonder eten

41%

23%

36%

Minder vliegen

23%

36%

41%

Meer online afspreken

20%

57%

23%

Meer thuiswerken

25%

34%

41%

Meer wandelen

55%

25%

20%

Meer sporten, bewegen

42%

31%

26%

Meer lokaal winkelen

43%

31%

26%

Minder mensen een hand geven

47%

41%

12%

Minder mensen drie zoenen geven

57%

32%

11%

Vaker online shoppen (in plaats van fysiek)

22%

57%

21%

Vaker maaltijden afhalen

13%

64%

22%
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Vriendschappen

Politiek in 2021

Kwart: mijn vriendschappen zijn veranderd
in de coronacrisis

VVD wordt de grootste, PVV en CDA
daar achter

In hoeverre ben jij door de coronacrisis anders gaan denken over vriendschappen?
Heel erg 9%
Redelijk 17%
Niet zo erg 35%
Helemaal niet 36%
Weet niet / geen mening 3%

De volgende vragen gaan over je verwachtingen voor de politiek, maatschappij,
economie, buitenland, sport en showbizz. We beginnen met binnenlandse politiek.

Heeft de coronacrisis je relatie met je vrienden veranderd?
Ja, mijn vriendschappen zijn vooral hechter geworden 12%
Ja, mijn vriendschappen zijn vooral minder hecht geworden 17%
Nee, mijn vriendschappen zijn niet veranderd 65%
Weet niet / geen mening 7%

In maart 2021 vinden er Tweede Kamerverkiezingen plaats.
Welke partij wordt naar jouw verwachting het grootste bij de Tweede
Kamerverkiezingen van maart 2021? En de tweede? En de derde?
Panelleden werden gevraagd een ranking te maken van de huidige partijen in de
Tweede Kamer. Hieronder de drie partijen die het meest werden genoemd op die
plekken

Grootste

Tweede

Derde

VVD

75%

10%

4%

PVV

10%

31%

16%

CDA

5%

36%

29%
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Politiek

Economie

'Nederland krijgt (weer) een centrumrechts kabinet na TK2021'

69 procent verwacht goed jaar voor eigen
financiële situatie

Wat voor kabinet zal er na de Tweede Kamerverkiezingen, en de daaropvolgende
formatie, komen denk je?
Een links kabinet (alleen linkse partijen) 3%
Een centrumlinks kabinet (linkse en middenpartijen) 15%
Een middenkabinet (alleen middenpartijen) 13%
Een centrumrechts kabinet (rechtse en middenpartijen) 44%
Een rechts kabinet (alleen rechtse partijen) 6%
Weet niet / geen mening 19%

Door de coronacrisis kromp de Nederlandse economie in 2020 met iets meer dan 4
procent. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de Nederlandse economie
volgend jaar met 3 procent groeit, maar door de onzekerheid van de coronacrisis is het
lastig te voorspellen hoe de economie zich in 2021 daadwerkelijk ontwikkelt en wat dat
betekent voor Nederlanders.
Als je kijkt naar je eigen situatie, welk van de onderstaande uitspraken is op jouw
situatie van toepassing?
Ik verwacht er in 2021 financieel op vooruit te gaan 18%
Ik verwacht er in 2021 financieel niet op vooruit, maar ook niet op achteruit te gaan
49%
Ik verwacht er in 2021 financieel op achteruit te gaan 28%
Weet niet / geen mening 6%

Verwacht je wel of niet dat Mark Rutte opnieuw premier van Nederland wordt? Zo
niet, wie denk je dat de nieuwe premier van Nederland wordt?
Dat verwacht ik wel 76%
Dat verwacht ik niet, dat wordt namelijk: (zie onder) 11%
Weet niet / geen mening 13%
Meest genoemd: Geert Wilders, Wopke Hoekstra

Als je vooruit kijkt naar 2021, verwacht je dat dat jaar een goed of slecht jaar
wordt voor ...?
Jouw financiele situatie De Nederlandse economie als geheel
Heel goed

11%

2%

Redelijk goed

58%

42%

Redelijk slecht

19%

38%

Heel slecht

4%

12%

Weet niet / geen
mening

8%

6%
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Ondernemers in 2021

Kwart ondernemers verwacht dat het in 2021
beter gaat met hun bedrijf
Verwacht je dat de economische situatie van Nederland de komende 6 maanden
beter of slechter zal worden of dat die ongeveer hetzelfde zal blijven?
Veel beter 2%
Beter 16%
Ongeveer hetzelfde 31%
Slechter 36%
Veel slechter 11%
Weet niet / geen mening 4%
De volgende vragen zijn gesteld aan mensen die in loondienst werken.
In hoeverre denk je dat je, ondanks de coronacrisis, je huidige baan in 2021
behoudt?
Als je van plan bent zelf van baan te wisselen in 2021, geef dan aan in hoeverre je denkt
die baan te behouden tot je een andere baan hebt.
Zeker wel 61%
Waarschijnlijk wel 31%
Waarschijnlijk niet 3%
Zeker niet 2%
Weet niet / geen mening 3%

De volgende vragen zijn gesteld aan ondernemers met en zonder personeel

Als het gaat om de financiële staat jouw onderneming, hoe zou je die op dit
moment noemen?
Zeer goed 15%
Redelijk goed 47%
Redelijk slecht 20%
Zeer slecht 17%
Weet niet / geen mening 1%
En welke verwachting voor 2021 is het meest van toepassing op jouw
onderneming?
Ik denk dat het in 2021 financieel (nog) beter gaat met mijn bedrijf 25%
Ik denk dat het in 2021 even goed of slecht gaat met mijn bedrijf als nu 43%
Ik denk dat het in 2021 financieel (nog) slechter gaat met mijn bedrijf 26%
Weet niet / geen mening 7%

Is de volgende stelling wel of niet op jou van toepassing?
'Ik denk dat mijn werkgever mensen moet ontslaan in 2021 door de gevolgen van
de coronacrisis voor het bedrijf waar ik werk'
Wel van toepassing 11%
Niet van toepassing 77%
Weet niet / geen mening 12%
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Ondernemers in 2021

Kwart werkgevers heeft overheidssteun
nodig in 2021 om te overleven
De volgende vragen zijn gesteld aan ondernemers met en zonder personeel

In 2020 heeft de overheid meerdere steunpakketten in werking gesteld voor bedrijven
die omzet verliezen door de coronacrisis.
Heb je het afgelopen jaar financiële steun ontvangen uit één van de
steunpakketten van de overheid?
Ja, uit het eerste steunpakket 28%
Ja, uit het tweede steunpakket 1%
Ja, uit het derde steunpakket 2%
Nee, ik heb geen financiële steun ontvangen 69%
In hoeverre denk je dat je in 2021 financiële steun van de overheid nodig hebt voor
je onderneming?
Financiële steun van de overheid in 2021 is cruciaal voor het overeind houden van mijn
onderneming 13%
Ik kan financiële steun van de overheid in 2021 goed gebruiken, maar is niet cruciaal
voor het overeind houden van mijn bedrijf 27%
Ik heb in 2021 geen financiële steun van de overheid nodig 51%
Weet niet / geen mening 9%

Van de ondernemers met personeel zegt een kwart overheidssteun nodig te
hebben om te overleven.

Ondernemers die financiele steun hebben ontvangen uit een van de
steunpakketten van de overheid in de coronacrisis.
Was jouw onderneming wel of niet failliet gegaan zonder de financiële steun van
de overheid?
Ja, dan was ik failliet gegaan 20%
Nee, dan was ik niet failliet gegaan 73%
Weet niet / geen mening 7%
Het kabinet moet zijn aandacht verdelen tussen het stoppen van het coronavirus en
het beperken van de economische en sociale problemen als gevolg van de coronacrisis.
Sinds de start van de coronacrisis is de strategie van het kabinet dat bij een stijging van
het aantal besmettingen voor iedereen in Nederland dezelfde coronamaatregelen
gelden, om zo de zorg te ontlasten.
Wat moet volgens jou in 2021 de balans zijn tussen de economie en de zorg? Kies
hieronder de stelling waar je het œt meeste eens bent.
Het kabinet moet dezelfde balans als in 2020 aanhouden tussen het stoppen van het
coronavirus en het beperken van de economische problemen 42%
Het kabinet moet zich meer dan in 2020 richten op het stoppen van het coronavirus en
minder op het beperken van de economische problemen 21%
Het kabinet moet zich meer dan in 2020 richten op het beperken van de economische
problemen en minder op het stoppen van het coronavirus 27%
Weet niet / geen mening 10%
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Buitenland

Brexit

Meerderheid voor permanent vuurwerkverbod

Ruime helft verwacht gevolgen Brexit
voor Nederlandse economie

Dit jaar geldt er met Oud en Nieuw een eenmalig algeheel vuurwerkverbod voor
consumenten. Dit om de zorg en andere hulpdiensten in deze coronacrisis te ontzien
van vuurwerkslachtoffers. Voorlopig is het totale vuurwerkverbod alleen voor dit jaar.
Wel besloot het kabinet vorig jaar tot een permanent verbod op het afsteken van
vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten. Dat verbod is in 2019 ingegaan. Het
afsteken van licht- en siervuurwerk is dan nog wel toegestaan. Denk je dat het vanaf
volgend jaar permanent verboden wordt voor consumenten om zelf vuurwerk af te
steken of denk je dat het kabinet licht- en siervuurwerk weer zal toestaan?
Ik denk dat het afsteken van vuurwerk door consumenten vanaf 2021 permanent
verboden wordt 48%
Ik denk dat het afsteken van licht en siervuurwerk vanaf 2021 weer wordt toegestaan
46%
Weet niet / geen mening 6%

Vanaf 1 januari 2021 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie.
In welke mate denk je dat dit een invloed heeft op…?

Zou je het een goede of slechte zaak vinden als het afsteken van al het
vuurwerkdoor consumenten permanent verboden wordt?
Goede zaak 63%
Slechte zaak 29%
Weet niet / geen mening 9%

Jouw financiele
De Nederlandse
De Europese
situatie
economie als geheel economie als geheel
Veel

2%

9%

11%

Redelijk wat

7%

48%

43%

Weinig

49%

25%

28%

Geen

27%

5%

5%

Weet niet / geen
mening

15%

13%

14%

Joe Biden is afgelopen november verkozen tot president van Amerika. Huidig
president Donald Trump legt zich (nog) niet bij die uitslag neer. Hij vermoedt dat er
stemfraude is gepleegd bij de verkiezingen, ook al zijn daar volgens toezichthouders
geen bewijzen voor. Tot 20 januari is Trump president. Op die dag wordt Biden
geïnaugureerd als nieuwe president.
Verwacht je wel of niet dat Donald Trump het presidentschap in januari vreedzaam
overdraagt aan Joe Biden?
Dat verwacht ik wel 58%
Dat verwacht ik niet 32%
Weet niet / geen mening 10%
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Internationale evenementen

'Minimale kans Nederland op winst EK en
Songfestival'
Het EK-voetbal voor mannen is verplaatst naar de zomer van 2021. In de groepsfase
neemt Nederland het 'thuis' op tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië.
Hoe ver denk je dat het Nederlands Elftal (mannen) komt op het EK-voetbal?
Uitgeschakeld in de poulefase
Achtste finales 15%
Kwartfinales 14%
Halve finales 23%
Finale, en verliest 11%
Finale, en wordt kampioen 1%
Weet niet / geen mening 34%
Ook het Songfestival werd een jaar uitgesteld door de coronacrisis. Omdat
Nederland de laatste editie, in 2019, won, wordt het in 2021 in Nederland
georganiseerd. Jeaungu Macrooy is de Nederlandse inzending bij deze editie.
Wat is volgens jou de kans dat Nederland het Songfestival in 2021 wint?
Grote kans 2%
Redelijke kans 7%
Kleine kans 32%
Geen kans 30%
Weet niet / geen mening 29%
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EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek
Aan het onderzoek, gehouden tussen 16 en 24 december 2020, deden 25.564 leden
van het EenVandaag Opiniepanel mee. Aan het onderzoek deden ook 1.310 zzp’ers en
502 ondernemers met personeel 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.
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 55.000 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.

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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