
Resultaten peiling versoepelingen en reisplannen week 18 2021 
Van 5 tot en met 6 mei 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 en wensen zijn ten aanzien van versoepelingen en reizen. 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 
 Men ziet het liefst als eerste aankomende versoepeling dat de restaurants weer open gaan, 

maar men verwacht eerder dat de openingstijden van terrassen worden verruimd, 

buitenlocaties opengaan en het maximum aantal bezoekers worden versoepeld.  

 Het merendeel verwacht pas versoepelingen vanaf juni 2021. 

 Bijna de helft is het niet eens met de stelling dat er, ook als er geen daling op de IC’s is, 

versoepeld kan worden. Ook vindt een kleine meerderheid dat er niet meer en niet minder 

maatregelen moeten komen op dit moment.  

 Nog steeds maakt ruim de helft van de mensen zich zorgen over de huidige situatie rondom 

het coronavirus. Binnen het aandeel dat zich zorgen maakt, zijn zorgen omtrent verschillende 

aspecten flink toegenomen, zoals de druk op de zorg en de duur van de crisis. 

 Drie op de tien Nederlanders heeft vakantieplannen. Men wil vooral in de zomermaanden en 

met de auto gaan.  

 Bijna de helft van de mensen vindt dat persconferenties alleen plaats hoeven te vinden als er 

versoepelingen plaatsvinden. Drie op de tien is hier neutraal in en een kwart is het hier niet 

mee eens. 

 

Verschillen tussen versoepelingen die men verwacht en wenst 
Men verwacht als eerst volgende versoepelingen dat de terrassen langer open mogen en het openen 

van buitenlocaties als dierentuinen en pretparken. Ook verwacht men een verruiming van het 

maximum aantal mensen thuis en buiten en verwacht men dat restaurants weer open mogen. Zo’n 

vier tot vijf op de tien mensen verwachten dit.  

Versoepelingen die men het liefst als eerste zou zien zijn respectievelijk het openen van restaurants, 

het maximum aantal bezoekers thuis uitbreiden en het openen van buitenlocaties.   
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Slechts 6% verwacht meer versoepelingen eerder dan 18 mei en ongeveer een op de vijf mensen 

verwacht versoepelingen vanaf 18 mei. Het merendeel verwacht pas versoepelingen vanaf juni 

(36%), juli (13%), augustus (7%) of zelfs na de zomer (18%).  

Men is ook vrij sceptisch over wanneer er helemaal geen maatregelen meer nodig zullen zijn. 11% 

verwacht wel dat er al vanaf de zomer helemaal geen maatregelen meer nodig zullen zijn. Nog eens 

18% denkt dat dit vanaf de herfst het geval is en 32% denkt dat dit vanaf de winter zo zal zijn. Dit is 

ongeveer gelijk met een maand geleden. Vier op de tien mensen denken dat er altijd bepaalde 

maatregelen zullen blijven. 

De meest genoemde maatregel waarvan men verwacht dat die blijvend gaat zijn, is handen wassen. 

Daarnaast wordt afstand houden ook veel genoemd. Testen bij klachten, handen schudden en het 

dragen van mondkapjes worden in mindere mate genoemd.  

Een kwart vindt dat er versoepeld kan worden, ook als er geen daling van het aantal patiënten op de 

IC is. Bijna de helft van de mensen is het hier echter niet mee eens en ongeveer een kwart is 

neutraal. 

Beleid Rijksoverheid: helft wil situatie houden zoals deze is 
Net als een maand geleden vindt iets meer dan de helft van de mensen dat de Rijksoverheid niet 

meer en niet minder maatregelen moet treffen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Het 

aandeel dat vindt dat er (veel) minder maatregelen getroffen moeten worden, lijkt iets te dalen (van 

24% naar 18%) en het aandeel dat vindt dat er (veel) meer maatregelen getroffen moeten worden 

blijft (statistisch gezien) gelijk op ongeveer een kwart.  

Vier op de tien Nederlanders vinden dat de Rijksoverheid de juiste maatregelen treft om verdere 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is iets lager dan een maand geleden, toen lag dit 

nog op bijna de helft.  



De mate waarin men vindt dat de Rijksoverheid mensen te veel beperkt in hun vrijheid met de 

maatregelen, is gedaald naar ongeveer een derde. Een maand geleden lag dit nog op bijna de helft. 

Bijna zes op de tien mensen vinden dat de Rijksoverheid het goed doet door stap voor stap te 

versoepelen. Dat aandeel is toegenomen vergeleken met eind maart 2021.   

Zorgen over druk op de zorg en duur crisis flink toegenomen 
Nog steeds maakt ruim de helft van de mensen zich zorgen over de huidige situatie rondom het 

coronavirus. Zorgen gaan (zowel open als gesloten uitgevraagd) met name over de druk op de zorg 

en de duur van de coronacrisis, twee derde maakt zich hier grote zorgen over. Zorgen hierover zijn 

ook flink toegenomen vergeleken met een maand geleden, toen maakte vier op de tien zich zorgen 

over de druk op de zorg en de helft over de duur van de coronacrisis. Ook op een aantal andere 

aspecten zijn de zorgen toegenomen. Zo maakt ongeveer de helft zich grote zorgen over de ernst van 

de ziekte, de wijze van verspreiding en andere varianten, waar dat een maand geleden nog rond drie 

op de tien lag.  

Aandeel ‘maak ik me grote zorgen over’  

1. Druk op zorg: 66%+ (begin april 40%) 

2. Duur van de coronacrisis: 64%+ (begin april 50%) 

3. Ernst van de ziekte: 58%+ (begin april 34%) 

4. Wijze van verspreiding: 50%+ (begin april 29%) 

5. Andere varianten: 48%+ (begin april 24%) 

6. Financiële gevolgen bedrijven: 45%  

7. Welzijn NL: 39%+ (begin april 25%)  

8. Vaccinatiebeleid: 38% 

9. Achterstanden schoolgaande kinderen: 35%  

10. Mentale gezondheid: 33%  

11. Zelf besmet: 32%+ (begin april 24%) 

12. Omgeving besmetten: 30%+ (begin april 20%)  

13. Welzijn familie buitenland: 27%  

14. Financiële gevolgen voor mijzelf: 20% 

Drie op tien Nederlanders heeft vakantieplannen, vooral in zomer en met 

auto 
Drie op de tien Nederlanders heeft vakantieplannen voor de komende maanden. Iets meer dan de 

helft heeft dat niet en 15% weet het nog niet. Van de mensen met plannen geeft de helft aan binnen 

Nederland en/of binnen Europa te blijven. 15% geeft aan buiten Europa op vakantie te willen gaan. 

De meeste mensen (42%) willen in augustus op vakantie, maar ook juli (32%), juni (26%) en 

september (24%) zijn populaire vakantiemaanden. Ongeveer één op de tien mensen wil in mei of 

later dan september op vakantie gaan. Bijna de helft heeft al iets geboekt en iets meer dan de helft 

dus nog niet. De meeste mensen willen met de auto op vakantie (62%). Ruim een derde wil met het 

vliegtuig.  



 

Wanneer buitenlandse reisadviezen zouden worden aangepast, zou men daar het liefst via het 

nieuws (39%) of via een persconferentie (37%) over geïnformeerd worden. 

Helft vindt persconferenties alleen nodig bij versoepelingen 
Een kwart van de mensen vindt dat de Rijksoverheid te weinig communiceert over het coronavirus, 

terwijl één op de tien mensen juist vindt dat de Rijksoverheid te veel communiceert hierover. Bijna 

twee derde vindt dus dat de Rijksoverheid niet te veel, maar ook niet te weinig communiceert over 

het coronavirus. Dit is stabiel vergeleken met een maand geleden. 

Bijna de helft van de mensen vindt dat persconferenties alleen plaats hoeven te vinden als er 

versoepelingen plaatsvinden. Drie op de tien is hier neutraal in en een kwart is het hier niet mee 

eens. 

Nog steeds vindt ruim de helft van de Nederlanders dat de Rijksoverheid hen duidelijk informeert 

over de maatregelen ten aanzien van corona.  

Bijna de helft van de mensen vindt de Rijksoverheid een betrouwbare bron van informatie over het 

coronavirus. Dat is al een aantal weken stabiel.  

Ingeschatte effectiviteit nog steeds het hoogst voor thuisblijven bij klachten 
Thuisblijven bij klachten, vaccineren en drukte vermijden worden gezien als de meest effectieve 

maatregelen om de samenleving sneller te kunnen openen. Minstens zeven op de tien mensen 

vinden dit. Ook andere maatregelen zoals testen bij klachten, hygiëne maatregelen en thuiswerken 

worden door vijf tot zes op de tien mensen gezien als effectief om sneller meer mogelijk te maken.  

De gepercipieerde effectiviteit van hoesten en niezen in de elleboog en toegangstesten zijn 

afgenomen vergeleken met een maand eerder. 



 

Nog steeds is iets minder dan de helft van de Nederlanders 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 (44%), realistisch (40%) en hoopgevend (39%). 

 


