
Resultaten peiling n.a.v. persconferentie 13 april 2021 
Van 14 tot en met 15 april 2021 is een verkorte extra meting van de campagne-effectmonitor over 

corona uitgevoerd door DVJ Insights. Er hebben n=623 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 waarin het openingsplan werd gepresenteerd is ontvangen 

en waar de informatiebehoefte ligt. De extra meting is waar mogelijk afgezet tegen eerdere,  

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 
- Persconferenties worden door zeven op de tien mensen (deels) bekeken, vooral live. 

- De belangrijkste boodschap die men uit de persconferentie van 13 april haalt, is dat er geen 

versoepelingen komen. 

- Het openingsplan blijft ook hangen bij een grote groep, daarover heeft men gemengde 

gevoelens. 

- Men vindt het goed dat er een openingsplan is, maar dit moet nog waargemaakt worden. 

Daar heeft men weinig vertrouwen in. 

- De eerste stap van het openingsplan is goed, maar slechts 14% heeft er vertrouwen in dat 

deze per 28 april in gaat.  

- Het draagvlak voor de maatregelen vanuit de Rijksoverheid blijft ongeveer gelijk. 

- Wel is men kritischer geworden over de duidelijkheid en betrouwbaarheid van de 

communicatie vanuit de Rijksoverheid. 

- Fieldlabs zijn goed bekend (86%) en bieden hoop voor de toekomst. Een deel vindt de 

Fieldlab experimenten ook verwarrend. 

Zeven op de tien mensen kijken persconferentie (deels of helemaal), 

voornamelijk live 
De persconferenties worden nog steeds goed bekeken. Ruim vier op de tien hebben de afgelopen 

persconferentie helemaal gezien en nog eens bijna drie op de tien deels. Dat is gelijk aan de 

persconferentie van 8 december 2020, maar lager dan de toespraak van 14 december. Twee op de 

tien hebben de persconferentie niet gezien, maar geven aan wel op de hoogte te zijn van wat er is 

verteld.  

Het grootste deel, bijna twee derde, krijgt de inhoud van de persconferentie live mee, ofwel online of 

via lineaire tv. Daarnaast geeft een kwart aan dit na afloop van de persconferentie in het nieuws te 

zien. Talkshows of social media wordt door zo’n 2 tot 6% genoemd als kanaal om informatie uit de 

persconferentie over te ontvangen. 

Belangrijkste boodschap die men eruit pikt is: geen versoepelingen 
Open uitgevraagd geven de meeste mensen aan dat de belangrijkste boodschap van de 

persconferentie was dat er nog geen versoepelingen mogelijk zijn. Soms met als aanvulling, omdat de 

situatie qua ziekenhuizen en besmettingscijfers dat niet toelaten. Een paar mensen noemen een 

stappenplan of openingsplan.  
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De onderwerpen die men zeker aan bod heeft zien komen waren het openingsplan en de eerste stap 

daarvan. Zo’n negen op de tien mensen geven dit (geholpen uitgevraagd) aan. Ook het blijven 

naleven van de basisregels en de situatie in de ziekenhuizen worden benoemd door bijna negen op 

de tien mensen. De situatie in de samenleving en de uitgebreidere mogelijkheden voor testen zijn 

volgens minder mensen aan bod gekomen in de persconferentie. Iets meer dan de helft van de 

mensen noemt deze onderwerpen. 

 

De persconferentie wordt wisselend gewaardeerd. Zo’n vier op de tien mensen vonden de 

persconferentie duidelijk, informatief, relevant en gemakkelijk te begrijpen. Ongeveer een derde 

vond het bovendien geloofwaardig. Echter vond ook ruim een derde dat het juist niet duidelijk, 

informatief, relevant, geloofwaardig of gemakkelijk te begrijpen was.  

 

De toon van de persconferentie werd sterker als hoopvol ervaren (35%) dan persoonlijk of gepast 

(30%). Ongeveer één op de drie mensen vond de toon begripvol en meelevend.  

Zo’n zeven op de tien mensen verwachten dat het wel lukt om de basisregels, zoals handen wassen, 

afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten, na te blijven de leven de komende tijd. Ook op 



het moment dat er andere maatregelen worden losgelaten. Zo’n 15% geeft aan dat ze verwachten 

dat dit zeker of niet echt gaat lukken.  

Openingsplan roept gemengde gevoelens op: goed dat het er is, maar het 

moet nog waargemaakt worden 
Het gevoel dat men (open uitgevraagd) heeft over de persconferentie is met name scepsis. Enerzijds 

is men blij en vindt men het goed dat er een plan is, maar anderzijds heeft men het gevoel dat dit 

niet de oplossing is en dat de overheid zich hier niet aan zal houden. Men maakt zich daarnaast 

zorgen of het niet te vroeg is voor dit openingsplan gezien de huidige situatie in de ziekenhuizen.  

“Voor mijn gevoel lopen we steeds achter de feiten aan, er is maar 1 echte uitweg en dat is vaccineren.” 

“De vorige routekaart bleef niks van over. Dus ik heb m'n vraagtekens bij de haalbaarheid van dit plan.” 

“Het voelt onrealistisch omdat de overheid steeds de versoepelingen heeft uitgesteld.” 

“Goed dat er nagedacht is over een plan, ik denk alleen dat het zich niet zo makkelijk laat uitrollen. Met een toename van de 

cijfers gaan we weer op slot. Lastig om mensen dan nog de maatregelen na te laten leven.” 

“Hopen dat het inderdaad mag vlotten allemaal, het plan zal ongetwijfeld weer niet zo goed in elkaar zitten qua uitvoering - 

hopelijk wordt er geleerd van fouten en wordt de boel goed opgepakt en kan alles weer een beetje normaal gaan lopen op 

relatief korte termijn.” 

“Ik vind het een beetje vreemd. Het gaat altijd zo, het zijn gewoon andere woorden voor dezelfde ideeën. Ook heb ik er 

weinig vertrouwen in dat alles opengaat. Zeker omdat de situatie in de ziekenhuizen dat helemaal niet toelaat.” 

Het gevoel dat men (geholpen uitgevraagd) heeft bij het openingsplan is met name informatief, 

relevant en duidelijk. Bijna vier op de tien mensen vinden dit. Eenzelfde aandeel vindt het plan 

hoopvol, motiverend om de basisregels vol te houden en dat de juiste stappen erin zitten.  

Er is verdeeldheid over het openingsplan. Een aanzienlijk deel van bijna vier op de tien mensen 

vinden het plan echter niet geloofwaardig en lastig te begrijpen. Dit wordt door een even groot 

aandeel niet als oplossing gezien. Daarnaast is er een grote groep neutraal. 

 



Ook scepsis over eerste stap per 28 april 
Bijna vier op de tien mensen vinden de eerste stap in het openingsplan goed, verantwoord en de 

juiste stap om mee te beginnen. Een kleiner deel van twee op de tien mensen vinden deze eerste 

stap te groot. Daarentegen vindt zo’n 36% deze eerste stap juist te klein.    

 

Men heeft er weinig vertrouwen in dat de eerste stap ook echt genomen gaat worden per 28 april 

2021 (14% (heel) veel vertrouwen). Ruim de helft heeft hier weinig of geen vertrouwen in en een 

derde is neutraal.   

Draagvlak maatregelen gelijk, afname in duidelijkheid van communicatie 
Net als twee weken terug vinden vier op de tien mensen dat de overheid de juiste maatregelen treft 

om de verdere verspreiding van corona tegen te gaan. Datzelfde geldt voor het aandeel dat vindt dat 

de Rijksoverheid met de coronamaatregelen mensen te veel beperkt in hun vrijheid.  

Het aandeel dat vindt dat de Rijksoverheid het goed doet door de maatregelen stap voor stap te 

versoepelen, neemt toe van iets minder dan de helft naar iets meer dan de helft.  

Het aandeel dat vindt dat de Rijksoverheid duidelijk communiceert over de coronamaatregelen is 

echter afgenomen van 60% naar 52%. Ook het aandeel dat vindt dat de Rijksoverheid een 

betrouwbare bron van informatie is over het coronavirus lijkt licht af te nemen (van 49% naar 44%), 

maar dit is geen significante daling.  

Ruim zes op de tien mensen vinden dat de Rijksoverheid niet te veel en niet te weinig communiceert 

over de situatie rond corona. Eén op de tien vindt dat de Rijksoverheid te veel communiceert en een 

kwart juist dat er te weinig wordt gecommuniceerd. Dat is gelijk aan vorige week. Wel is het aandeel 

dat vindt dat de Rijksoverheid te veel communiceert vergeleken met begin maart 2021 flink 

afgenomen van 25% naar 10% nu.  

Ook in de beoordeling van de communicatie over corona vanuit de Rijksoverheid is polarisatie te 

zien. Ongeveer een derde vindt dat de communicatie tegenstrijdig en onlogisch is, een even groot 

deel vindt dit juist niet. Dit zit hem vooral in dat de overheid eerdere beloftes niet heeft 

waargemaakt, zoals het beëindigen van de avondklok als eerste versoepeling. Daarnaast noemt men 

dat de overheid de nevenschade in de maatschappij te weinig in de overwegingen meeneemt of dat 



het onlogisch is dat er wel veel mensen in de supermarkt tegelijk mogen winkelen, maar overige 

winkels gesloten zijn. Ook is men kritisch over (de haalbaarheid van) het vaccinatieprogramma. Over 

het algemeen heeft men het gevoel dat er licht aan het einde van de tunnel wordt geboden, maar 

dat de tunnel steeds langer wordt. 

Qua informatiebehoefte met betrekking tot het openingsplan wil men het vooral weten als er iets 

wijzigt in het plan (65%). Daarnaast heeft ruim een derde behoefte aan algemene informatie en 

welke veranderingen persoonlijk relevant zijn (29%).  

Fieldlabs goed bekend en bieden hoop voor een deel 
Een ruime meerderheid van 86% heeft iets gehoord of gezien over Fieldlab experimenten. Van deze 

mensen vindt bijna de helft de experimenten hoopvol voor de toekomst. Vier op de tien mensen 

vinden de experimenten echter verwarrend en ruim een derde vindt het niet verstandig om 

experimenten te doen met de huidige situatie van besmettingen en ziekenhuisbezetting.  

 


