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Opzet test 

Wat is getest? 
  

Wie hebben getest? 
  

Waarop is getest? 
  Aantal uitingen:  

  

  

Doelgroep: 

Aantal respondenten: 

  

  

Veldwerkperiode: 

1 kernboodschap 

  

  

Representatief voor algemeen Nederlands 

publiek. 

  

  

n=150 

  

  

 11-14 juni 2021 

  

• Waardering + toelichting 

• Boodschap (spontaan + geholpen) 

• Heatmap + toelichting 

• Duidelijkheid 

• Leesbaarheid 

• Beoordeling van de lengte van de tekst 

• Vragen naar aanleiding van de boodschap 
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Samenvatting 
  

De boodschap is overwegend duidelijk, maar mag korter. 

De kernboodschap is duidelijk en goed leesbaar. Gemiddeld scoort de boodschap een 7.5. Nederlanders vinden de boodschap vooral erg duidelijk, informatief en 

belangrijk. Wel vindt meer dan de helft van de Nederlanders (55%) de tekst te lang. Nederlanders vinden de boodschap vaak positief en voor een aantal wekt het 

vertrouwen. Een enkeling heeft genoeg van de coronamaatregelen en vindt het dan ook jammer dat er maatregelen van kracht blijven. 

  

De boodschap wordt spontaan en geholpen goed begrepen. 

Ongeholpen is volgens Nederlanders de boodschap vooral dat het virus nog niet weg is, ondanks dat het beter lijkt te gaan. Daarom moeten we waakzaam blijven door 

ons aan de maatregelen te blijven houden. Ook geholpen vinden Nederlanders de boodschap erg duidelijk (89%). 

  

De boodschap is duidelijk, maar roept enkele vragen op over de maatregelen. 

De kernboodschap roept geen directe vragen op. Wel is het voor een aantal Nederlanders onduidelijk welke maatregelen zijn opgeheven en welke nog in stand blijven. 

Zo is het niet voor iedereen duidelijk of de mondkapjesplicht in stand blijft. De gegeven voorbeelden van het OV en de supermarkt roepen bij een enkeling de vraag op 

of op deze specifieke plaatsen de mondkapjesplicht of een toegangsbewijs geldt. Ook roept de stelling dat er dit jaar geen nieuwe golf verwacht wordt bij sommige 

Nederlanders twijfel op. Zij vinden deze verwachting vooralsnog onzeker.  

  

Over het algemeen vinden Nederlanders de kernboodschap dus duidelijk en roept deze weinig vragen op. Echter zou de Rijksoverheid kunnen overwegen om te 

verduidelijken welke maatregelen zijn opgeheven en welke in stand blijven. Op dit moment is het voor Nederlanders bijvoorbeeld onduidelijk tot wanneer en waar de 

mondkapjesplicht in stand blijft. Tot slot is het aan te raden om de lengte van de kernboodschap in te korten. 
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De boodschap is overwegend duidelijk, maar mag korter 

KPI TOELICHTING TABEL 

In de tabel links worden de scores op de KPI 

vragen getoond. De getoonde scores 

betekenen het volgende: 

  

 

• Duidelijkheid:het percentage van de 

Nederlanders dat de tekst (zeer) duidelijk 

vindt. 

• Leesbaarheid:het percentage van de 

Nederlanders dat de tekst (heel) makkelijk 

te lezen vindt.  

• Lengte:het percentage van de 

Nederlanders dat de lengte van de tekst 

precies goed vindt. 

• Waardering:het gemiddelde cijfer op een 

schaal van 1 tot 10 dat men de tekst heeft 

gegeven op algehele waardering.  
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KPI 

TOELICHTING WAARDERING 

duidelijkheid 
% (zeer) duidelijk 

leesbaarheid 
% (heel) makkelijk 

lengte 
% precies goed 

ONBEANTWOORDE VRAGEN 

Duidelijk, maar enkele vragen over de maatregelen 
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HOOFDBOODSCHAP - SPONTAAN 

HOOFDBOODSCHAP GEHOLPEN 

De boodschap wordt spontaan en geholpen goed begrepen 
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Kernboodschap  
We zijn beschermd, maar het virus is niet weg  

 

…% van de mensen is gevaccineerd. En ook de laatste mensen die nog moeten worden gevaccineerd zijn nu snel aan de beurt. De samenleving is nu voldoende 

beschermd tegen het coronavirus. Daarmee hebben we na anderhalf jaar het virus onder controle. We verwachten dit jaar geen nieuwe golf meer. En we hoeven 

ons geen zorgen meer te maken over overvolle ziekenhuizen.  

 

Maar dat wil niet zeggen dat het virus helemaal weg is. De vaccins werken tegen de varianten van het virus die we nu kennen. Dat is goed nieuws. Maar het virus 

blijft onder ons en zal nog lang impact hebben op ons leven. Nog niet iedereen is beschermd. Er zijn nog steeds mensen die wachten op een vaccinatie en er zijn 

mensen die niet gevaccineerd willen worden. Deze mensen kunnen nog steeds heel erg ziek worden. En we weten nog niet hoe lang het vaccin ons beschermt. 

Bovendien weten we dat het virus onvoorspelbaar is. Nieuwe varianten kunnen ontstaan en de kans is aanwezig dat er ook een variant ontstaat waar de vaccins niet 

tegen beschermen. Dat willen we niet. Daarom zijn twee dingen belangrijk:  

  

1.Wij kunnen allemaal zelf zorgen dat het virus minder kans krijgt om zich te verspreiden.   

2.De overheid zal waakzaam blijven en de verspreiding van het virus blijven volgen.    

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat het virus zich niet weer meer gaat verspreiden. We moeten samen blijven zorgen dat we het virus 

zo min mogelijk kans geven om weer op te leven of te muteren. De maatregelen zijn nu opgeheven, maar een aantal dingen blijven belangrijk. Dat doen we voor 

onszelf en voor de mensen om je heen.   

 

Hygiëne is belangrijk. Handen wassen blijft nodig. Kom je ergens binnen, dan was je eerst je handen. Niezen en hoesten doe je in je elleboog. Gebruik papieren 

zakdoekjes en gooi ze na gebruik weg en was je handen. Begroet elkaar met een ellebooggroet en niet door handen te schudden of zoenen op de wang.  

 

Onderling afstand houden is de beste manier om verspreiding van virussen te voorkomen. Geef elkaar de ruimte. Ga op drukke plekken niet dringen. Sta niet tegen 

elkaar aan. Lukt het niet om afstand te houden, ga dan weg en kom op een ander moment weer terug. Op plekken waar afstand houden echt niet kan (zoals in het 

OV en in de supermarkt), geldt meestal een mondkapjesplicht of moet je een coronatoegangsbewijs hebben. En natuurlijk kun je altijd zelf besluiten een mondkapje 

te dragen.  

 

En heb je klachten: Laat je testen en blijf thuis. Ook met een lichte verkoudheid. Zo voorkomen we niet alleen een nieuwe coronagolf, maar krijgen ook andere 

virussen zoals de griep en verkoudheid minder kans.  

 

De overheid blijft waakzaam. We volgende ontwikkelingen op de voet. Als besmettingen in Nederland toenemen of er in het buitenland varianten ontstaan die het 

vaccin kunnen omzeilen dan zien we dat in een vroeg stadium. Zo kunnen we ook in een vroeg stadium al maatregelen nemen om de verspreiding van het virus af 

te remmen.  

 

De afgelopen anderhalf jaar hebben we bewezen dat we dat kunnen. Alleen samen hebben we corona onder controle gekregen. Samen moeten we zorgen dat dat 

zo blijft.  
  



Hoe donkerder de kleur, hoe meer mensen dit hebben gemarkeerd 

als duidelijk 



Hoe donkerder de kleur, hoe meer mensen dit hebben gemarkeerd 

als onduidelijk 


