
Resultaten peiling n.a.v. persconferentie 14 januari  2022 
Van 17 tot en met 19 januari  2022 is een extra peiling n.a.v. de corona persconferentie van 14 januari 

uitgevoerd. Er hebben n=1.018 Nederlanders van 12 jaar of ouder deelgenomen aan het onderzoek. 

De totale resultaten zijn gewogen. Doel van deze meting was om in kaart te brengen hoe de 

persconferentie is ontvangen en hoe men tegen de versoepeling van de maatregelen aankijkt. De 

extra peiling is, waar mogelijk, afgezet tegen eerdere peilingen. Deze rapportage is opgesteld door 

Dienst Publiek en Communicatie, Ministerie van Algemene Zaken. Voor vragen: 

communicatiecovid@minjenv.nl  

Belangrijkste resultaten 
- Drie kwart van de mensen heeft de persconferentie (deels of helemaal) gezien, voornamelijk 

live.  

- Open uitgevraagd geven mensen aan dat de belangrijkste boodschap van de persconferentie 

was dat er versoepelingen zijn: scholen en winkels weer open en sporten kan weer. Wel 

blijven er maatregelen gelden. Horeca en cultuur blijven dicht. 

- Voor ruim de helft van de mensen zijn de persconferenties een belangrijke informatiebron, 

voor een zesde van de mensen niet. Het belang is vergelijkbaar met midden november. De 

waardering van de inhoud en de toon is verdeeld.   

- Vier op de tien vinden dat de persconferenties niet gestopt moeten worden, een derde vindt 

van wel. Volgens een derde zouden de persconferenties wel minder vaak mogen, eveneens 

een derde vindt juist van niet.  

- Bijna vier op de tien vinden de aangepaste opzet van de persconferentie een 

verbetering, 14% vindt dit niet en de helft is neutraal.  

- De meerderheid heeft de grafieken in de persconferentie gezien; volgens ruim de helft 

werden de grafieken op het juiste moment in de persconferentie getoond en waren ze lang 

genoeg te zien om te kunnen begrijpen wat er werd weergegeven. Meer mensen vinden het 

gebruik van grafieken relevant (vier op de tien) dan niet relevant (een derde). Echter, de 

meningen zijn op de andere aspecten zoals duidelijkheid, begrip en nut meer verdeeld met 

vier op de tien die dat positief waarderen en vier op de tien negatief. Ook volgens bijna vier 

op de tien mensen moeten er grafieken gebruikt blijven worden, volgens een even groot deel 

niet.  

- Dat de gebarentolk deze keer rechts onderin het scherm te zien was in plaats van achter de 

sprekers vonden vier op de tien rustig. Vier op de tien vonden het zowel afleidend, als niet 

afleidend en vond het niet beter of slechter dan voorheen. 

- Het versoepelen van de maatregelen wordt positief ontvangen, maar er is weinig draagvlak 

voor het dicht blijven van horeca, kunst & cultuur. Volgens ongeveer zes op de tien mensen 

had alles open moeten gaan, zoals de horeca en bioscopen.  

- Volgens drie kwart van de mensen moeten we gaan leven met het virus en gaat corona nooit 

meer weg. Vier op de tien denken wel dat adviezen en regels, zoals geen handen schudden 

en mondkapjes dragen, altijd nodig zullen blijven. 

- Het 3G-beleid wordt als eerlijker gezien, maar het 2G-beleid geeft wel een veiliger gevoel. 

Bijna vier op de tien mensen geven dan ook de voorkeur aan een 2G-beleid boven een 3G-

beleid, een kwart juist niet.  

mailto:communicatiecovid@minjenv.nl


- Ruim vier op de tien vinden dat de Rijksoverheid minder maatregelen moet nemen, een 

derde vindt de maatregelen goed zoals ze nu zijn. Als de druk op de zorg beheersbaar blijft 

(ondanks het oplopende aantal besmettingen) willen acht op de tien mensen verdere 

versoepelingen, vier op de tien willen beperkte versoepelingen en vier op de tien willen veel 

verdere versoepelingen.  

Drie kwart van de mensen heeft de persconferentie (deels of helemaal) 

gezien, voornamelijk live 
Bijna de helft van de mensen (48%) hebben de afgelopen persconferentie helemaal gezien en een 

kwart (26%) deels. Dit is vergelijkbaar met de laatste meting na de persconferentie van 12 november.  

Een vijfde (21%) heeft de persconferentie niet gezien, maar geeft aan wel op de hoogte te zijn van 

wat er is verteld. 5% heeft de persconferentie niet gezien en weet ook niet wat er is verteld. 

Het grootste deel, drie kwart, krijgt de inhoud van de persconferentie live mee, ofwel online of via 

lineaire televisie. Ruim een kwart geeft  aan de inhoud van de persconferentie in het nieuws te zien. 

Social media (10%) en talkshows (7%) worden ook genoemd als kanaal om informatie uit de 

persconferentie te ontvangen. 

Open uitgevraagd geven mensen aan dat de belangrijkste boodschap van de persconferentie was dat 

er versoepelingen komen. Winkels en scholen gaan weer open en er kan weer gesport worden. Wel 

blijven er bepaalde maatregelen gelden en blijft de horeca en cultuur dicht.  

 

Voor ruim de helft van de mensen zijn de persconferenties een belangrijke 

informatiebron, voor een zesde van de mensen niet; de waardering is 

verdeeld 
De persconferentie wordt wisselend gewaardeerd. Ongeveer vier op de tien mensen vonden de 

persconferentie belangrijk, relevant, informatief, nuttig en geloofwaardig. Echter vond ook ongeveer 

een derde het juist niet belangrijk, relevant, informatief, nuttig en geloofwaardig. 

Een bijna even groot deel van de mensen vond de persconferentie duidelijk (40%) als onduidelijk 

(37%). 42% vond het makkelijk te begrijpen, terwijl 36% dit niet vond.  

Vraag: Wat vond je van de persconferentie van 14 januari? Basis: allen (n = 1.018) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ook over de toon van de persconferentie zijn de meningen verdeeld, net als bij de waardering. 

Ongeveer vier op de tien vonden de toon begripvol (37%), gepast (36%), meelevend (36%) maar 

ongeveer drie op tien vonden de toon niet begripvol (30%), ongepast (31%), niet meelevend (29%).  

Rond de drie op de tien mensen vonden de toon uitzichtloos (31%) of juist hoopvol (32%) en bijna 

vier op de tien (37%) is hierover neutraal. Ongeveer een derde vond de toon persoonlijk (33%), een 

kwart (25%) vond het onpersoonlijk en 41% is neutraal. Drie op de tien vonden de toon prettig (30%) 

en niet zorgwekkend (28%) en ruim een kwart onprettig (27%) en wel zorgwekkend (28%).  

Voor ruim de helft van de mensen (54%) zijn de persconferenties een belangrijke 

informatiebron, voor 17% niet en 29% is neutraal. Het belang lijkt stabiel.  

Vier op de tien mensen (39%) vinden dat de persconferenties niet gestopt moeten worden, een 

derde (32%) vindt van wel. 29% staat hier neutraal in. Volgens een derde (32%) zouden de 

persconferenties wel minder vaak mogen, eveneens een derde (32%) vindt juist van niet. Bijna 

vier op de tien (37%) staan hier neutraal tegenover.  

Bijna vier op de tien mensen (38%) vinden de aangepaste opzet van de persconferentie een 

verbetering, 14% vindt dit niet en de helft (49%) is neutraal.  

De grafieken die in de persconferentie van 14 januari zijn gebruikt, zijn door 78% gezien. 15% heeft 

het niet gezien en 7% weet het niet.  

Meer mensen vinden het gebruik van grafieken relevant (42%) dan niet relevant (34%). Echter, de 

meningen zijn op de andere aspecten meer verdeeld. Zo vinden ongeveer evenveel mensen het 

makkelijk te begrijpen (39%) als niet makkelijk te begrijpen (37%), nuttig (38%) als nutteloos (37%), 

informatie (39%) als niet informatief (38%) en duidelijk (38%) als niet duidelijk (39%). Volgens bijna 

vier op de tien (38%) mensen moeten er grafieken gebruikt blijven worden, volgens een even groot 

deel niet.  

 

Vraag: In de persconferentie werden deze keer ook grafieken/plaatjes getoond. Hoe denk je hierover? 

Basis: indien men de persconferentie (deels) heeft gezien + de grafieken heeft gezien (n=611). 

 

 

 

 

 

 

 



Volgens meer dan de helft van de mensen werden de grafieken op het juiste moment in de 

persconferentie getoond (57%) en waren de grafieken lang genoeg te zien om te kunnen begrijpen 

wat er werd weergegeven (54%).  

Dat de gebarentolk deze keer rechts onderin het scherm te zien was in plaats van achter de sprekers 

vond 38% rustig, een even groot deel wel (36%) als niet afleidend (37%) en 43% vond het niet beter 

of slechter dan voorheen. 

Vraag: De gebarentolk was deze keer rechts onderin het scherm te zien in plaats van achter de 

sprekers. Wat vond je hiervan? Basis: indien men de persconferentie (deels) heeft gezien + de  

grafieken heeft gezien (n=611)). 

 

 

 

 

 

 

Rond een tiende (9%) maakt gebruik van de gebarentolk omdat ze doof of slechthorend zijn.   

Versoepelen van de maatregelen positief ontvangen, weinig draagvlak voor 

dicht blijven van horeca, kunst & cultuur 
Ruim de helft van de mensen (54%) ervaart het versoepelen van de maatregelen als (zeer) positief, 

16% als (zeer) negatief en 30% is neutraal. Bijna de helft (46%) vindt dan ook niet dat de 

versoepelingen veel te snel zijn, nu de besmettingen nog zo hoog zijn.  

Bijna drie kwart van de mensen (73%) staat (helemaal) achter de versoepeling in het onderwijs 

(middelbaar beroepsonderwijs en hogescholen en universiteiten open voor lessen en colleges).  

Rond de zeven op de tien mensen staan (helemaal) achter: 

 het openen van niet-essentiële winkels (zoals kledingwinkels en tuincentra) tot 17.00 uur (71%) 

 het toestaan van binnen en buiten sporten (69%) (voor alle leeftijden en van binnensport op 

locaties met een coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs (vanaf 18 jaar))  

 het openen van kappers, nagelstudio’s en andere contactberoepen tot 17.00 uur (68%) 

Ruim de helft (54%) staat (helemaal) achter de uitbreiding van het mondkapjesadvies (draag een 

mondkapje op plekken waar 1,5 meter afstand moeilijk is en gebruik bij voorkeur een 

wegwerpmondkapje) en bijna de helft (46%) achter het wijzigen van de quarantaineplicht (geen 

quarantaineplicht na contact met positief getest persoon indien men zelf is geboosterd of korter dan 

8 weken geleden positief is getest). Een vijfde staat (helemaal) niet achter beide wijzigingen.  



Maar er is ook kritiek: zo staan zes op de tien mensen (60%) er (helemaal) niet achter dat horeca, 

kunst & cultuur (zoals bioscopen en musea) gesloten blijven. Eveneens ongeveer zes op de tien 

mensen (58%) vinden dat alles open had moeten gaan, zoals de horeca en bioscopen.  

 

Vraag: Er zijn meerdere versoepelingen en adviezen aangekondigd. Wil jij per versoepeling/maatregel 

aangeven in hoeverre je achter deze versoepeling/maatregel staat? Basis: allen (n=1.018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens drie kwart van de mensen (74%) moeten we gaan leven met het virus en gaat corona nooit 

meer weg. 44% van de mensen denkt wel dat adviezen en regels, zoals geen handen schudden en 

mondkapjes dragen, altijd nodig zullen blijven.  

Op dit moment geven vier op de tien mensen (40%) aan het overzicht kwijt te zijn van welke regels 

en adviezen er op dit moment wel en niet gelden, ruim een derde (35%) is neutraal en een kwart 

(25%) heeft wel overzicht. 

2G-beleid gezien als minder eerlijk, geeft wel veiliger gevoel 
Terwijl bijna vier op de tien (37%) een 3G-beleid eerlijker vinden dan een 2G-beleid, geeft toch een 

even groot deel (38%) aan liever een 2G-beleid te hebben.  Volgens bijna vier op de tien mensen 

(37%) is een 2G-beleid effectiever om besmettingen te voorkomen dan een 3G-beleid en voelt 36% 

zich veiliger met een 2G-beleid dan met een 3G-beleid. Rond een kwart is het met alle stellingen 

oneens en bijna vier op de tien mensen oordeelt neutraal.  

 

 

 

 

 



 

Vraag: 3G betekent dat je een coronatoegangsbewijs kunt je krijgen als je gevaccineerd bent, genezen 

bent van corona of getest, het coronatoegangsbewijs zoals die nu wordt gebruikt. De overheid 

overweegt ook de invoering van  ‘2G’. Dit betekent dat je alleen een coronatoegangsbewijs kunt 

krijgen als je gevaccineerd of genezen bent van corona. Een negatieve test is dan niet meer 

voldoende. In hoeverre ben je het eens dan wel oneens met onderstaande stellingen? 

 

 

 

 

 

 

 

Ruim vier op de tien vinden dat de Rijksoverheid minder maatregelen moet 

nemen, een derde vindt de maatregelen goed zoals ze nu zijn 
44% vindt dat er minder maatregelen genomen moeten worden, een op de acht mensen (13%) vindt  

dat de Rijksoverheid meer maatregelen moet nemen, een derde (34%) vindt de maatregelen goed 

zoals ze nu zijn, en 8% vindt iets anders.  

Bijna twee derde (64%) denkt de maatregelen rond het coronavirus, zoals ze zijn afgekondigd in de 

persconferentie van 14 januari, wel vol te kunnen houden. 13% denkt van niet.  

Als de druk op de zorg beheersbaar blijft, ondanks dat het aantal besmettingen nog verder omhoog 

zal gaan, willen acht op de tien mensen toch verder versoepelen: 41% wil beperkt verder 

versoepelen (b.v. horeca, cultuur ook beperkt open qua openingstijden en aantal bezoekers) en 40% 

wil veel verder versoepelen (b.v. horeca, cultuur en ook evenementen weer toegestaan en 

nachthoreca open). 14% wil niet verder versoepelen, maar ook niet meer maatregelen en 6% wil juist 

wel meer maatregelen.  

Een derde van de mensen (33%) vindt dat de Rijksoverheid de juiste maatregelen treft om de verdere 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, een kwart (25%) vindt dit niet en 42% is neutraal.  

Vier op de tien mensen (42%) vinden dat de Rijksoverheid mensen te veel beperkt in hun vrijheid met 

de maatregelen ten aanzien van het coronavirus, een kwart (24%) vindt dit juist niet. En iets meer 

dan een derde (34%) is neutraal.  

De helft ziet de Rijksoverheid als betrouwbare informatiebron rondom het 

coronavirus  
Bijna de helft van de mensen (48%) ziet de Rijksoverheid als betrouwbare bron van informatie over 

het coronavirus. En de helft (51%) vindt dan ook dat de Rijksoverheid hen duidelijk informeert over 



de maatregelen ten aanzien van het coronavirus. Bijna een vijfde van de mensen (17%) ziet de 

Rijksoverheid niet als betrouwbare bron en 15% vindt dat de Rijksoverheid hen niet duidelijk 

informeert.  

Een kwart van de mensen (24%) vindt dat de Rijksoverheid te veel communiceert en een zesde  

(16%) juist dat er te weinig wordt gecommuniceerd. 36% van de mensen vindt niet dat de 

Rijksoverheid te veel  en bijna de helft (46%) vindt niet dat de Rijksoverheid te weinig communiceert 

over het coronavirus. Rond de vier op de tien mensen staan hier neutraal tegenover.  

 

 


