
Resultaten opiniepeiling na toespraak minister-president Rutte (15 en 16 

december) 

Op 15 en 16 december is een verkorte extra meting van de campagne-effectmonitor over corona uitgevoerd 

door DVJ Insights. Er hebben n=614 Nederlanders van 12 jaar of ouder deelgenomen aan het onderzoek, 

representatief voor die groep. Doel van deze meting was onder andere om het sentiment rondom en het 

draagvlak voor de lockdown, zoals in de toespraak van maandag 14 december aangekondigd, te achterhalen. 

Daarnaast werd de waardering en impact van de toespraak onderzocht. De extra meting is afgezet tegen de 

reguliere meting van de coronamonitor in week 48 en de extra meting op 9 en 10 december. Deze rapportage is 

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

communicatiecovid@minjenv.nl  

Toespraak wordt beter beoordeeld dan persconferentie 

 Zeven op de tien Nederlanders geven aan de toespraak van 14 december helemaal te 

hebben gezien, en nog eens 14% deels. Slechts 1% geeft aan de toespraak niet gezien te 

hebben en niet te weten wat er verteld is. De toespraak trok meer kijkers dan de 

persconferentie van 8 december. Bovendien werd er op 14 december vaker live gekeken 

(78% versus 64%). 

 

 Vier op de tien hebben na de toespraak nog meer informatie gezocht of gezien. Met name 

via nieuwsuitzendingen en online nieuwsmedia en via overheidswebsites. 



 

 Bijna iedereen weet dat er in de persconferentie gesproken is over de lockdown en wat er de 

komende 5 werken niet kan of wordt gesloten. Acht op de tien weten dat er gesproken is 

over de afwegingen die zijn gemaakt om tot de lockdown te besluiten, en zeven op de tien 

over hoe snel het virus rond kan gaan.  

 

 De belangrijkste boodschap is volgens de meesten dat er een lockdown komt / dat we 

moeten thuisblijven (open vraag). 



 

 De toespraak wordt beter beoordeeld dan de persconferentie. Minimaal acht op de tien 

mensen vonden de toespraak geloofwaardig, informatief, duidelijk, relevant en gemakkelijk 

te begrijpen. Ook vindt men de toespraak vaker gepast (75%), begripvol (69%), meelevend 

(61%), persoonlijk (58%) en streng (58%) dan de persconferentie. 

 Bijna twee derde denkt dat vrijwel iedereen of een meerderheid van de mensen in hun 

directe omgeving zich aan de maatregelen gaat houden de komende tijd. Na de 

persconferentie was dit 47%. Driekwart geeft aan dat de maatregelen (zeer) veel helpen bij 

het afremmen van de verspreiding van het coronavirus (was 62%) en acht op de tien denken 

de maatregelen vol te kunnen houden (was 70%).  

 



 Zowel de persconferentie als de toespraak hadden geen invloed op de ingeschatte kans om 

besmet te worden met het coronavirus: een stabiele één op de zeven denkt dat deze kans 

(zeer) groot is. Wel maakt men zich vaker zorgen over COVID-19 (62% versus 54%). 

 Zes op de tien Nederlanders hebben begrepen dat je met maximaal 2 gasten buiten je 

huishouden Oud & Nieuw mag vieren. Bijna een kwart (23%) denkt dat dit met 3 gasten mag 

en 14% weet het niet. 

Meerderheid staat achter de lockdown 

 Na de toespraak van minister-president Rutte vindt men het vaker belangrijk om afstand te 

houden van vrienden en familie (63% versus 52% eind november). Ook is sinds eind november 

het belang van afstand houden bij op bezoek gaan en bezoek ontvangen toegenomen (van 62% 

naar 74%). 

 

 Twee op de drie vinden het goed dat je thuis maximaal 2 personen per dag mag ontvangen. Zes 

op de tien staan achter het maximum van 3 bezoekers op 24, 25 en 26 december.  



 

 De meerderheid neemt maatregelen om Kerst op een veilige manier te vieren. Ten opzichte van 

vorige week gaan mensen vaker afspraken maken met de mensen waarmee ze Kerst vieren 

over afstand houden (73% versus 64%) en handen wassen bij binnenkomst (77% versus 67%). 

Ook geeft men vaker aan zeker thuis te blijven bij klachten (72% versus 64%).  

 

 Zes op de tien (61%) Nederlanders gaan extra aandacht geven aan anderen (was 54%). 



 

 Zeven op de tien (72%) staan grotendeels of helemaal achter de huidige maatregelen 

(lockdown) en nog eens 16% deels. Ruim een tiende (12%) staat hier grotendeels niet of 

helemaal niet achter.  

 Opvallend is dat er een lichte stijging is ten opzichte van eind november in het aandeel dat het 

niet eens is met de stelling dat de Rijksoverheid mensen te veel beperkt in hun vrijheid (van 

15% naar 19%). 

 Verder geven meer mensen aan dat zij de naleving van maatregelen rondom het coronavirus 

zeer belangrijk vinden (53% versus 46%). 

Informatie is duidelijk en logisch 

 Driekwart van de Nederlanders vindt dat de Rijksoverheid hen duidelijk informeert over de 

maatregelen (was 58%). Bovendien vindt bijna twee derde (64%) dat de Rijksoverheid een 

betrouwbare bron is van informatie over het coronavirus (was 54%). Zeven op de tien (71%) 

voelen zich voldoende geïnformeerd door de Rijksoverheid. 



 

 Ten opzichte van de vorige metingen geeft men vaker aan dat de informatie vanuit de 

Rijksoverheid logisch is en elkaar niet tegenspreekt. 

 


