
Resultaten peiling versoepelingen, zorgen en plannen week 23 2021 
Van 8 tot en met 10 juni 2021 is een verkorte extra meting van de campagne-effectmonitor over 

corona uitgevoerd door DVJ Insights. Er hebben n=633 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 wat de verwachtingen zijn ten aanzien van versoepelingen, de zorgen die er leven en 

de plannen voor reizen en het volgen van het EK voetbal. De extra meting is waar mogelijk afgezet 

tegen eerdere peilingen en/of reguliere metingen van de coronamonitor. Deze rapportage is 

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

communicatiecovid@minjenv.nl  

Belangrijkste resultaten 
Het is duidelijk dat de ervaren urgentie rond corona afneemt. Zorgen nemen af, maar ook naleving 

van bijvoorbeeld afstand houden bij bezoek. Aan de andere kant is ook te zien dat een groot deel 

weet dat we er nog niet zijn en waakzaam moeten blijven. Vooral bepaalde maatregelen zoals 

handen wassen blijven belangrijk. Ook handen schudden lijkt niet terug te gaan naar hoe het was. 

Het draagvlak voor de geldende maatregelen neemt toe en ook hoe men over (het beleid van) de 

Rijksoverheid denkt wordt positiever.  

 Strikt afstand houden neemt af en men vindt het steeds minder problematisch om weer te 

knuffelen. 

 Thuiswerken blijft stabiel, er is een kleine verschuiving te verwachten richting minder 

thuiswerken.  

 Zorgen nemen verder af. 

 Het draagvlak voor de huidige maatregelen en versoepelingen stijgt. 

 De helft vindt dat het maximum aantal bezoekers thuis bij de eerstvolgende stap losgelaten 

kan worden. 

 De maatregelen vanuit de Rijksoverheid worden vaker gezien als minder beperkend. De 

hoeveelheid communicatie vanuit de Rijksoverheid is vaker goed. 

 Nog steeds geeft één derde van de mensen aan dat zij het overzicht kwijt zijn van welke 

regels er op dit moment gelden. De regels voor terrassen en restaurants zijn beter bekend 

(zeven op de tien).  

 Grootste deel vindt behoud sommige maatregelen belangrijk, handen schudden verdwijnt 

deels. 

 Vakantieplannen in plaats van juli meer richting augustus verschoven. Nog niet iedereen 

heeft zich even goed geïnformeerd over de vakantiebestemming. 

 Het EK wordt vooral thuis met de eigen familie bekeken. 

Afstand houden bij bezoek neemt af 
Na een lange periode van stabiliteit in de zelf gerapporteerde naleving van afstand houden bij 

bezoek, zien we nu een daling ten opzichte van twee weken geleden. Toen gaven nog drie op de tien 

mensen aan de hele tijd afstand te houden bij bezoek, nu is dat bijna twee op de tien. Nog eens drie 

op de tien mensen geven aan meestal afstand te houden, dat blijft stabiel. Het belang om bij bezoek 

1,5 meter afstand te houden is wel iets toegenomen ten opzichte van twee weken geleden van vijf 

naar zes op de tien mensen.  
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Nog steeds vinden acht op de tien mensen het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden van 

mensen die ze niet (goed) kennen. Echter vindt slechts de helft het belangrijk om afstand te houden 

van vrienden en familie. Het omhelzen van dierbaren is voor 43% geen probleem en neemt sinds 

begin april geleidelijk toe.  

Thuiswerken blijft stabiel, kleine verschuiving richting minder 

thuiswerken verwacht 
Van de mensen die thuis kunnen werken, doet bijna de helft dat volledig vanuit huis en nog eens vier 

op de tien deels vanuit huis. Dat is gelijk aan twee weken geleden, maar hoger dan begin mei. Bijna 

de helft geeft aan te verwachten de komende maanden evenveel thuis te gaan werken. Twee op de 

tien geven aan waarschijnlijk minder thuis te gaan werken en nog eens één op de tien gaat zeker 

minder thuiswerken. Twee op de tien mensen geven aan juist zeker of waarschijnlijk meer thuis te 

gaan werken de komende periode.  

 

Zorgen nemen verder af 
Waar vijf weken geleden het aandeel dat zich (heel erg) bezorgd maakt over de huidige situatie rond 

het coronavirus nog lag op 58%, nam dit twee weken geleden al af naar 48%. Nu is dit weer verder 

gedaald naar vier op de tien mensen die zich (heel erg) bezorgd maken.  

Zorgen rond mentale gezondheid, financiële gevolgen voor henzelf en het vaccinatiebeleid zijn 

afgenomen. Zorgen rond andere varianten van het virus zijn licht toegenomen. Open uitgevraagd 

gaan zorgen meer over toenemende drukte op verschillende plekken, angst voor nieuwe varianten 

(waar vaccinatie mogelijk niet tegen bestand is), of genoeg mensen zich laten vaccineren, alsnog ziek 

worden of besmet te raken en de polarisatie in de samenleving. 

Draagvlak huidige maatregelen en versoepelingen stijgt  
Twee derde vindt dat de Rijksoverheid niet meer en niet minder maatregelen moet treffen om 

verdere verspreiding van corona tegen te gaan. Dat ligt hoger dan twee weken geleden, toen nog zes 

op de tien mensen dit vonden. Eén op de zeven mensen vindt dat de Rijksoverheid (veel) meer 

maatregelen zou moeten treffen en eenzelfde aandeel juist (veel) minder. 

Twee op de tien mensen vinden dat de Rijksoverheid te snel gaat met de versoepelingen. Vier op de 

tien mensen zijn het hier juist niet mee eens en nog eens vier op de tien zijn hier neutraal in.  



Een maximum aantal bezoekers thuis ontvangen kan volgens de helft bij de eerstvolgende stap 

worden opgeheven. 1,5 meter afstand houden op buitenlocaties en de mondkapjesplicht worden 

door één op de drie mensen genoemd. Een kwart noemt 1,5 meter afstand bij evenementen waar 

toegangstesten worden ingezet, 1,5 meter op terrassen en een maximum aantal klanten in 

restaurants en cafés binnen als maatregelen die bij de eerstvolgende stap kunnen worden 

opgeheven. Eén op de acht mensen zou geen van deze maatregelen opgeheven zien worden. 

 

Men wordt minder sceptisch over wanneer er helemaal geen maatregelen meer nodig zullen zijn. 

Waar twee weken geleden nog vier op de tien mensen dachten dat er altijd bepaalde maatregelen 

zullen blijven, is dat nu afgenomen naar drie op de tien. Een kwart denkt dat er vanaf de winter 2021 

helemaal geen maatregelen meer nodig zullen zijn en eenzelfde aandeel al vanaf de herfst 2021. Dit 

blijft vrij stabiel. 13% denkt dat dit zo is vanaf augustus en 5% vanaf 1 juli al.  

Van de maatregelen die nodig zullen blijven noemt men het meest handen wassen (driekwart). Ook 

testen bij klachten wordt door twee op de drie mensen genoemd als blijvende maatregel. Daarnaast 

noemt ongeveer de helft afstand houden, mondkapjes op sommige plekken en het vermijden van 

handen schudden.  

 



Nog steeds zijn iets meer dan vier op de tien mensen het ermee eens dat de samenleving sneller 

open kan als mensen zich beter aan de basisregels houden. Daarnaast vindt men deze stelling in 

redelijke mate geloofwaardig (42%), realistisch (41%) en hoopgevend (36%). Dat is gelijk gebleven 

vergeleken met twee weken geleden. 

Maatregelen Rijksoverheid gezien als minder beperkend, hoeveelheid 

communicatie vaker goed 
Net als twee weken geleden vindt ruim de helft van de mensen dat de Rijksoverheid de juiste 

maatregelen treft om verspreiding van corona tegen te gaan. Dat is gestegen vergeleken met begin 

mei.  

Ook is het aandeel dat vindt dat de Rijksoverheid te veel beperkt met de maatregelen flink 

afgenomen van 37% naar 27%. Nog steeds vinden zo’n zes op de tien mensen dat de Rijksoverheid 

het goed doet door de maatregelen stap voor stap te versoepelen. 

Daarnaast vindt ongeveer de helft de Rijksoverheid een betrouwbare bron van informatie over het 

coronavirus.  

Eén op de vijf mensen vindt dat de Rijksoverheid te weinig communiceert over het coronavirus. 

Slechts 5% vindt dat Rijksoverheid hier juist te veel over communiceert. Driekwart vindt dus dat de 

Rijksoverheid hier niet te veel en niet te weinig over communiceert. Dat is hoger dan twee weken 

geleden, toen lag dit nog op twee derde.  

Eén op de drie is nog altijd overzicht kwijt van geldende regels 
Nog steeds geeft één derde van de mensen aan dat zij het overzicht kwijt zijn van welke regels er op 

dit moment gelden. Een derde is het hier niet mee eens en nog eens een derde is hier neutraal in.  

Dit lijkt minder van toepassing te zijn op de regels op terrassen en in restaurants. Zes op de tien 

mensen geven aan goed te weten welke regels hier gelden. Een kwart is neutraal en één op de tien 

weet dit niet goed. 

Een derde van de mensen geeft aan goed op de hoogte te zijn van wanneer en hoe toegangstesten 

werken. Vier op de tien zijn hier neutraal in en bijna een kwart geeft aan hier niet goed bekend mee 

te zijn.  

Daarnaast hebben zeven op de tien mensen begrip voor de beperkingen die er nog gelden, ook al 

gaat er steeds meer open. Twee op de tien zijn hier neutraal in en één op de tien is het hier niet mee 

eens. 

Grootste deel vindt behoud sommige maatregelen belangrijk wanneer de 

meeste mensen gevaccineerd zijn. Handen schudden verdwijnt deels 
Vier op de tien mensen vinden dat we waakzaam moeten blijven, ook als we straks in een fase 

komen waarin de meeste mensen gevaccineerd zijn. Het virus en de maatregelen kunnen 

terugkomen dus nog niet alles kan. Eenzelfde aandeel vindt dat bijna alles weer kan. Alleen sommige 

maatregelen behouden op plaatsen waar mensen samen komen, blijft belangrijk. Slechts 16% geeft 

aan dat alles weer kan en ook afstand houden niet meer nodig is wanneer de meeste mensen straks 

gevaccineerd zijn.  



 

Een kwart denkt dat handen schudden straks weer gedaan wordt als vorm van begroeting en 

kennismaking. Vier op de tien geven aan dat alleen te doen bij mensen die ze goed kennen. Twee op 

de tien zien het niet meer zitten om handen te schudden.  

Vakantieplannen in plaats van juli meer richting augustus verschoven, nog 

niet iedereen even goed geïnformeerd  
Nog steeds heeft ongeveer één op de drie Nederlanders vakantieplannen voor de komende 

maanden. De helft heeft dat niet en 12% weet het nog niet. Van de mensen met plannen geeft de 

helft aan binnen Nederland en/of binnen Europa te blijven. 7% geeft aan buiten Europa op vakantie 

te willen gaan. Dat ligt lager dan twee weken geleden, toen was dit nog 15%. 

De meeste mensen (45%) willen in augustus op vakantie, maar ook juli (35%), juni (21%) en 

september (24%) zijn net als drie weken geleden populaire vakantiemaanden. Augustus is een 

vergeleken met twee weken geleden populairder en juli juist iets minder populair. Ongeveer één op 

de tien mensen wil later dan september op vakantie gaan. Zes op de tien mensen met plannen heeft 

al geboekt, dat is gelijk aan twee weken geleden. De meeste mensen willen met de auto op vakantie 

(67%). Drie op de tien willen met het vliegtuig. Dat blijft stabiel. 

De meeste mensen hebben informatie opgezocht over het reisadvies van hun gewenste bestemming. 

Drie op de tien mensen geven aan dat ze nu kunnen reizen (vanwege kleurcode), maar eenzelfde 

deel dat ze nu nog niet kunnen reizen, maar wel verwachten dat dat goed komt. Ongeveer een kwart 

heeft zich (nog) niet geïnformeerd. 

 



Zes op de tien mensen weten dat ze een negatieve PCR-test of vaccinatiebewijs nodig hebben. Vier 

op de tien weet het niet, maar gaat het nog uitzoeken.  

Een derde weet niet of ze in quarantaine moeten als ze terugkomen in Nederland of in het land van 

bestemming. De helft geeft aan te weten dat ze niet in quarantaine moeten en 17% geeft aan wel in 

quarantaine te moeten.  

EK wordt vooral thuis met eigen familie bekeken 
Net als twee weken geleden is ruim de helft van de mensen van plan om het EK te gaan kijken op TV. 

1% geeft aan kaarten te hebben om in het stadion te gaan kijken. Eén op de tien mensen weet nog 

niet of ze het EK gaan kijken en een derde gaat het EK niet kijken.  

Van de mensen die aangeven te gaan kijken, geeft de helft aan met hun gezin te gaan kijken. Een op 

de vijf gaat dit met vrienden kijken en een even groot aandeel met familie (buiten het gezin). Dit blijft 

stabiel. 

Net als twee weken geleden, geeft driekwart van de mensen aan thuis te gaan kijken. Eén op de tien 

geeft aan dat ze bij anderen thuis gaan kijken. 5% geeft aan op een terras te gaan willen kijken. 10% 

weet nog niet waar ze het gaan kijken.  

 

 

 


