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MANAGEMENTSAMENVATTING 

In mei en juni blijft het aandeel dat 
zich strikt aan de 1,5 meter afstand 
houdt stabiel  
Vier op de tien mensen houden altijd 
1,5 meter afstand. Driekwart houdt zich 
meestal óf altijd aan de maatregel. Het 
aandeel dat afstand houdt bij bezoek is 
een stabiele zes op de tien. Wel geeft 
men aan dat zij het minder belangrijk 
vinden om afstand te houden van 
anderen. Daarnaast lukt het minder 
goed om afstand te houden op perrons 
of haltes in het openbaar vervoer. 

Hoge vaccinatiegraad belangrijkste 
voorwaarde voor loslaten 1,5 meter 
Vier op de tien Nederlanders vinden dat 
de 1,5-metermaatregel losgelaten kan 
worden wanneer de vaccinatiegraad hoog 
genoeg is, en een derde vindt dat dit kan 
wanneer het aantal besmettingen heel 
laag is. Bijna een vijfde geeft aan dat 
deze maatregel zo snel mogelijk 
versoepeld moet worden 

De mate waarin men de handen 
goed wast, blijft stabiel 
Driekwart wast de handen naar eigen 
zeggen meestal of alle keren goed met 
water en zeep. Ook de ervaren urgentie 
en motivatie voor deze maatregel zijn al 
lange tijd stabiel.  

De groep mensen die volledig vanuit 
huis werkt neemt af 
Ruim twee op de vijf mensen geven aan 
dat zij thuis kunnen werken. Vier op de 
tien van hen doen al hun werk vanuit 
huis en de helft doet dit deels. Vanaf 26 
mei is de thuiswerkmaatregel aangepast 
naar ‘werk maximaal de helft van de 
werktijd op kantoor’. Bijna negen op de 
tien van de (deels) thuiswerkenden 
houdt zich hieraan. 

Het aandeel dat drukte vermijdt 
neemt niet langer af 
Sinds begin januari daalde het aandeel 
mensen dat meestal of alle keren drukte 
vermijdt van meer dan acht op de tien 
naar iets meer dan zes op de tien. Dit 
blijft nu stabiel. Sinds de versoepelingen 
van 26 juni is ‘drukte vermijden’ 
aangepast naar ‘elkaar de ruimte geven’ 
in de basisregels. Het draagvlak voor 
elkaar de ruimte geven is even hoog. 

Fors minder mensen dragen een 
mondkapje in het OV 
Het aandeel dat in het openbaar 
vervoer een mondkapje draagt neemt 
verder af, van drie kwart naar twee 
derde. Op plaatsen waar de 
mondkapjesplicht niet meer geldt, 
draagt men ook minder vaak een 
mondkapje. Bovendien nemen urgentie 
en draagvlak voor deze maatregel af. 

Externe peilingen  
Afstand houden en het mondkapje 
blijven gebruiken worden minder vaak 
nageleefd. De toename van sociale 
activiteiten speelt hierbij een 
belangrijke rol.  

Het dragen van een mondkapje heeft 
alleen nog draagvlak op plekken waar 
geen 1,5 meter afstand kan worden 
gehouden, zoals het openbaar vervoer. 
Er is veel draagvlak voor het afschaffen 
van het mondkapje op andere plekken 
zoals op het werk en in musea.  

Belang van testen bij milde klachten 
neemt toe 
Nog steeds weten bijna negen op de 
tien mensen dat ze zich moeten laten 
testen bij zware klachten en acht op de 
tien bij milde klachten. Ruim acht op de 



tien weten dat je je snel kunt laten 
testen. Ten opzichte van eind mei stijgt 
het aandeel dat het (zeer) belangrijk 
om zich (snel) te laten testen indien zij 
milde klachten (zouden) hebben van 
circa zes naar zeven op de tien. Het 
aandeel dat zich uiterlijk één dag nadat 
klachten beginnen zou laten testen 
neemt licht toe naar zes op de tien.  
 
(Deels) gevaccineerd zijn vaker 
genoemd als reden om niet te testen  
Het al (deels) gevaccineerd zijn wordt 
vaker genoemd als belangrijke reden om 
niet te testen. Denken dat de klachten 
niet corona-gerelateerd zijn wordt juist 
minder vaak genoemd dan eind mei.  
 
Kennis over (het gebruik van) de 
zelftest blijft stabiel 
Bijna negen op de tien mensen weten 
dat je bij een positieve uitslag van een 
zelftest ook altijd nog een test moet 
doen bij de GGD. Evenveel mensen 
weten dat een PCR-test van de GGD 
betrouwbaarder is dan een zelftest. In 
mindere mate is men ervan op de 
hoogte dat een zelftest alleen wordt 
gebruikt indien men géén klachten 
heeft. Daarnaast denken bijna drie op 
de tien dat je net zo goed een zelftest 
kunt doen in plaats van een test bij de 
GGD.  
 
Mensen staan positiever tegenover 
de zelftest dan eind mei 
De mate waarin de zelftest als makkelijk 
om zelf te doen, belangrijk, nuttig en 
goed wordt ervaren is gestegen ten 
opzichte van eind mei. Ook de mate 
waarin men de zelftest als betrouwbaar, 
prettig en goedkoop ervaart is gestegen. 
De intentie om een zelftest te gebruiken 
voor een feestje is toegenomen ten 
opzichte van eind mei.   

Ervaren betrouwbaarheid van 
toegangstesten gestegen ten 
opzichte van eind mei 
De meerderheid ervaart toegangstesten 
als betrouwbaar en belangrijk, maar 
ook als minder makkelijk dan een 
zelftest. Een derde van de mensen 
denkt te weten waar ze terecht kunnen 
om een afspraak te maken voor een 
toegangstest. Circa vier op de tien van 
hen denken onterecht dat dit via de 
website van RIVM of coronatest.nl kan.  
 

De meerderheid van de mensen is 
bekend met hoe een toegangstest 
werkt en wanneer je deze test doet. 
Voornamelijk de kennis gerelateerd aan 
het doel van de CoronaCheck-app is 
toegenomen. Echter denkt een kleine 
meerderheid onterecht dat je zelf moet 
betalen voor een toegangstest, je een 
toegangstest moet laten uitvoeren bij 
de GGD en dat je een toegangstest 
doet bij (milde) coronaklachten.  
Zeven op de tien mensen zijn ermee 
bekend dat je naar festivals en 
concerten kan door middel van een 
coronatoegangsbewijs vanaf 1 juli.  
Ongeveer één op de twaalf mensen 
heeft eind juni al eens gebruik gemaakt 
van een toegangstest. 

Zes op de tien Nederlanders 
bekend met CoronaCheck-app 
Driekwart weet dat je de app kunt 
gebruiken om een vaccinatiebewijs te 
tonen. En ongeveer zes op de tien 
weten dat de app te gebruiken is voor 
toegang tot evenementen, het tonen 
van de testuitslag van een PCR-test of 
toegangstest of voor vakanties in het 
buitenland. De helft heeft de app (al) 
gedownload.  

Meeste mensen weten dat je thuis 
moet blijven en geen bezoek mag 
ontvangen bij milde of zware 
coronaklachten 
Het aandeel dat weet dat je thuis moet 
blijven en geen bezoek mag ontvangen 
bij milde klachten is ten opzichte van 
eind mei toegenomen: bijna negen op 
de tien mensen weten dit. Ongeveer de 
helft van de mensen denkt dat je nog 
wel dingen in de buitenlucht kunt doen 
als je een huisgenoot hebt met 
corona(klachten); een stijging ten 
opzichte van eind mei. Ongeveer negen 
op de tien mensen weten dat je moet 
thuisblijven en geen bezoek mag 
ontvangen bij zware coronaklachten of 
als je een huisgenoot hebt met (zware) 
corona(klachten). Dit is stabiel.  

Meerderheid van de reizigers heeft 
geïnformeerd naar reisadvies  
Het kanaal dat hiervoor het meest werd 
geraadpleegd is Rijksoverheid.nl. Een 
kwart bezocht wijsopreis.nl. 
Zes op de tien mensen met 
vakantieplannen kennen de reis app en 
ruim een derde van hen heeft de app 
(al) gedownload.    



Externe peilingen 
Er heerst nog veel onduidelijkheid 
over welke documenten nodig zijn om 
te kunnen reizen. Het covid-
reiscertificaat lijkt een goede 
oplossing maar roept nog wel vragen 
op over de privacy van gebruikers. 

Het draagvlak voor de aanpak van 
de Rijksoverheid neemt af 
Eind juni vinden minder mensen dat de 
overheid de juiste maatregelen treft om 
de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. Dit is ten opzichte van 
eind mei gedaald van vijf naar vier op 
de tien. Ook vinden minder mensen dat 
de Rijksoverheid het goed doet de 
maatregelen stap voor stap te 
versoepelen (van zes naar vijf op de 
tien). Men vindt wel vaker dat de 
Rijksoverheid met de maatregelen 
minder beperkend is. Een stabiele twee 
derde denkt de maatregelen vol te 
kunnen houden.  
 
Vier op de tien mensen vinden de 
versoepelingen precies goed, maar 
eenzelfde aandeel vindt dat de 
versoepelingen te snel gaan. Dat is 
gestegen ten opzichte van de tweede 
week van juni, toen lag dit nog op twee 
op de tien. Opvallend is dat 
gevaccineerden het vaker te snel 
vinden gaan dan niet-gevaccineerden. 
Dit hangt waarschijnlijk grotendeels 
samen met leeftijd.  

Externe peilingen 
Het vertrouwen in de overheid stijgt 
door de versoepelingen. In de 
afgelopen maand is de waardering 
voor de uitvoering van het 
vaccinatiebeleid tevens flink gegroeid. 
Er is brede steun en de zorgen over 
corona dalen, maar er is in mindere 
mate ook twijfel door de opkomst van 
de deltavariant. De steun voor de 1,5-
metermaatregel is nog steeds hoog, 
maar neemt wel af. [onderzoek van 18 
juni of eerder] 

Campagne-uitingen over basisregels 
en versoepelingen blijven achter op 
waardering; herkenning wisselend 
De tv- en radiospot over de basisregels 
en versoepelingen worden door zes op 
de tien mensen herkend. In vergelijking 
met de benchmark wordt de radiospot 
gemiddeld herkend en de tv-spot 
‘museum’ minder goed. Dit kan komen 
doordat deze uitingen pas een paar 
dagen live waren toen de meting werd 
gedaan. De waardering van de meeste 
uitingen en creatieve aspecten van de 
campagne ligt onder de benchmark. De 
campagne weet de meeste 
boodschappen niet zo goed over te 
brengen. De boodschap gericht op 
jongeren komt het minst goed over. 

Externe peilingen 

› Onder de Nederlandse bevolking 
heerst een gevoel van bevrijding na 
de aankondiging van alle 
versoepelingen. Men is het meest blij 
met de afschaffing van de 
mondkapjesplicht.  Vooral jongeren 
tot 25 jaar zijn meer gefocust op het 
weer kunnen uitgaan. De 
deltavariant zorgt bij veel mensen 
wel voor bezorgdheid over de 
toekomst. 

› Een mogelijke nationale corona-
herdenking lijkt onvoldoende 
draagvlak te hebben bij de 
bevolking. Men wil ook geen blijvend 
monument aan deze vervelende tijd. 

› Ondanks dat de meerderheid van de 
ouders hun kind wil laten vaccineren, 
blijkt een derde het niet nodig te 
vinden omdat ‘kinderen niet zo ziek 
worden van het coronavirus’. Hoe 
jonger het kind, hoe lager de 
bereidheid van de ouders en hoger 
de twijfels over de voor- en nadelen. 

› Men vindt het steeds belangrijker om 
te weten of de mensen met wie we 
in contact komen, gevaccineerd zijn. 
Maar vragen of iemand met wie je in 
contact komt gevaccineerd is, ligt 
gevoelig zowel privé als op het werk. 
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Meer informatie of vragen? 

communicatiecovid@minjenv.nl 


