Publieke raadpleging onder de
inwoners van Lansingerland over
Corona

22 mei 2020

Inhoudsopgave
Samenvatting

2

1. Resultaten

4

Coronavirus

4

Versoepeling van de maatregelen en adviezen

13

Thuiswerken

31

1,5 meter samenleving

40

1. TipLansingerland

47

2. Onderzoeksverantwoording

46

Methodiek

46

Leeswijzer

46

Toponderzoek

47

1

Samenvatting
Coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?" antwoordt 50% van de
respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen". Zie pagina 4.
Op vraag "2 Over welke zaken maakt u zich de meeste zorgen?" antwoordt 48% van de
respondenten: "Ouderen en kwetsbare mensen in mijn omgeving". Zie pagina 7.
Versoepeling van de maatregelen en adviezen
Op stelling 5 antwoordt in totaal 30% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
46% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (24%) is: "Mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal". Zie pagina 15.
Op vraag "5.1 Kunt u toelichten waarom u vindt dat sportscholen minimaal tot 1 september moeten
dichtblijven?" antwoordt 78% van de respondenten met een toelichting. Zie pagina 18.
Op vraag "5.1 Kunt u toelichten waarom u niet vindt dat sportscholen minimaal tot 1 september
moeten dichtblijven?" antwoordt 92% van de respondenten met een toelichting. Zie pagina 22.
Op vraag "6 Wat verwacht u omtrent het binnen sporten bij sportscholen? Sportscholen:" antwoordt
57% van de respondenten: "Gaan eerder open om binnen te sporten". Zie pagina 29.
Thuiswerken
Op vraag "7 Werkt u momenteel vanuit huis?" antwoordt 31% van de respondenten: "Ja, ik werk
alles vanuit thuis". Zie pagina 31.
Op vraag "7.1 Hoe bevalt het thuiswerken voor u?" antwoordt in totaal 69% van de respondenten:
"(zeer) positief". In totaal antwoordt 12% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (48%) is: "Positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan). Zie
pagina 33.
Op vraag "7.1.1 Waarom staat u (zeer) positief tegenover thuiswerken?" antwoordt 70% van de
respondenten: "Het bevalt me goed dat ik geen reistijd heb". Zie pagina 35.
Op vraag "7.1.1 Waarom staat u (zeer) negatief tegenover thuiswerken?" antwoordt 48% van de
respondenten: "Ik mis mijn collega". Eenzelfde percentage antwoordt "Anders". Zie pagina 37.
Op stelling 7.2 antwoordt in totaal 80% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
7% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens". Zie pagina 38.
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1,5 meter samenleving
Op vraag "8 Houd u anderhalve meter afstand van anderen (behalve als, buiten jouw wil om, de
situatie dit echt onmogelijk maakt)?" antwoordt 48% van de respondenten: "Altijd". Zie pagina 40.
Op stelling 9 antwoordt in totaal 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
15% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan). Zie
pagina 42.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipLansingerland, waarbij 529 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Coronavirus
Het coronavirus heeft invloed op onze samenleving.
Een aantal weken geleden is er al een onderzoek uitgevoerd onder de leden
van TipLansingerland naar het coronavirus. We zijn benieuwd hoe u nu tegenover het
coronavirus staat.

1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?
Ik maak mij veel zorgen

(n=529)

39%

Ik maak mij weinig zorgen

50%

Ik maak mij geen zorgen

11%

Weet niet
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?" antwoordt 50% van de
respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".

Toelichting
Ik maak
mij veel zorgen

•
•
•
•

De burger gaat de rekening gepresenteerd krijgen. Hoe dan ook: zorgkosten,
gemeentelijke heffingen, afdrachten aan Europa. De belastingdruk zal
verder toenemen.
Egoisme van medemensen haast herrie opnieuw eb wederom terugkerende
luchtvervuiling
Eigenlijk tussen weinig en veel in, maar zonder deze variant meer naar veel
Ik maak me nu meer zorgen omdat ik nu grote groepen mensen bij elkaar zie
staan zoals bij outdoor valley.
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•

•
•
•
•
•
•
•
Ik maak mij
weinig zorgen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik maak mij
geen zorgen

•

Ik werk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, waarvan
er een heel aantal die bij de risicogroep horen, waar op de woning corona is
geweest. Twee weken lock down en de beperkingen die nog steeds gelden
had en heeft een grote impact op het leven van de bewoners. Ik vrees voor
hun reactie op nogmaals een lockdown als er weer corona komt. Ook is de
vraag is of zij dan binnen blijven. Mijn werk beïnvloed hierdoor wat ik zelf
privé doe, steeds met de gedachte dat ik corona van buiten mee zou kunnen
nemen naar de woning. De zorgen zijn toegenomen doordat ik op dorp en in
winkels, waar ik overigens nog zelden kom, zie dat mensen blijkbaar 1,5
meter afstand houden vergeten of moeilijk vinden.
Mijn man heeft door Corona op het IC gelegen. Ik ben bang.
Mijn partner behoort tot de hoogste risicogroep. Besmetting is voor haar
bijna zeker fataal.
Niet om mij persoonlijk maar met name om de effecten op de economie.
Niet veel of weinig zorgen maar wel genoeg om er iedere dag bij stil te staan
Over hoe lang dit nog gaat duren en de gezondheid van enkele dierbaren
Vooral over de tijd die het kost voordat er een veilig vaccin is, maar ,mn
wanneer we hebben leren leven met de dood en de onzekere economische
toekomst
Vooral zorgen over de impact op de samenleving
Als iedereen zich aan de regels houdt dat gaat t ons allemaal lukken.
De druk op de zorg is lager. We hebben nu weer allemaal gelijke kansen
mochten we zorg nodig hebben. Het virus blijft waarschijnlijk toch nog lang.
Eigenlijk een beetje tussen weinig en veel in.
Eigenlijk gewoon zorgen.
Niet veel en niet weinig
Ik ben bijna 88 jaar oud en blijf thuis. Maak wel een blokje om. Mijn familie
is er niet meer, behalve (klein)kinderen.
Ik maak me nooit veel zorgen, maar ik doe wel voorzichtig
Ik maak mij geen zorgen over het virus, ik ben zelf gezond. Ik maak mij wel
eens zorgen over de maatregelen, specifiek hoelang deze nog zullen duren.
Ik maak mij wel zorgen over 1.5m afstand houden door anderen. Kijk maar
eens naar alle busjes bij Lidl.
Mijn vrouw is "medisch", in dat opzicht maak ik mij wel zorgen.
Over het virus zelf maak ik mij geen zorgen, wel over de neven effecten
(oftewel, de economische gevolgen en wat voor gevolgen dat gaat hebben
op de rest van de mensheid)
Voor mezelf maak ik me weinig zorgen over de kans om ziek te worden,
waar ik me wel ernstig zorgen over maak is de ontwrichtende invloed op de
maatschappij.
Weinig, omdat het virus er is, maar ik zelf voor een groot deel invloed heb in
hoeverre ik mij hieraan blootstel.
Ik ben een positief geteste COVID patiënt. Heb het doorlopen met een paar
dagen goed ziek zijn. Ik ben er dus niet meer bang voor.

5

•

•
•

Weet niet

•

Ik maak mij zorgen om de geestelijke gesteldheid van menigeen. Zeker de
pannenkoek van de gemeente die heeft besloten de kabelbaan in De tuin
van Floddertje buiten werking te stellen mag van mij op de divan. Bedrijven
die openingstijden VERKORTEN ipv verlengen, wat ervoor zorgt dat het
drukker wordt in winkels is ook zoiets bezopen.
Logica is vervangen door angst. De angst regeert en niet de angst voor
corona, maar de angst voor 390 euro boete en een aantekening op het
strafblad. Krankzinnig.
Medisch maak ik me geen zorgen, maatschappelijk/econimisch meer.
RIVM mist data analisten. De data die ze gebruiken is zeer beperkt en kun je
weinig mee
Ik geloof niet dat ik mij veel of weinig zorgen maak. Tuurlijk maak ik mij
zorgen, maar ik ben ook positief.
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Nu het coronavirus in Nederland steeds meer impact heeft op ons openbare leven, hebben
sommige mensen meer zorgen dan voorheen.

2 Over welke zaken maakt u zich de meeste zorgen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=521)

Lichamelijke gezondheid van mij of mijn
gezinsleden

45%

Lichamelijke gezondheid van familie of vrienden

43%

Financiële situatie

19%

Het onderwijs van mijn kind(eren)

17%

Ouderen en kwetsbare mensen in mijn omgeving

48%

Voorraad in de supermarkten

2%

Zorg en hulp in ziekenhuizen

28%

Andere zaken

18%

Weet niet

2%
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Op vraag "2 Over welke zaken maakt u zich de meeste zorgen?" antwoordt 48% van de
respondenten: "Ouderen en kwetsbare mensen in mijn omgeving".

Andere zaken, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afressie, egoisme ongeinteresseerdheid, maatschappij verkilt. Onbekenden groeten niet meer,
mensen houden weinig rekening met elkaar. Ikki, ikke, ikke en de rest kan stikken
Algehele toekomst
Andere mensen houden zich niet aan de regels, dat brengt risico op besmetting dichterbij (ik val
in risicogroep)
Dat bedrijven misbruik van de situatie. Gamma, karwei, kruidvat, plus Koelhuis bah..
Dat de 1,5m samenleving zal voortduren
Dat de maatregelen meer doden veroorzaken dan het virus. Bijv door uitgestelde zorg van
kanker.
Dat er iets heel anders aan de hand is. Een lockdown voor nog geen 6000 doden? Die griep van
2018 had meer slachtoffers
Dat we geleefd worden hoe een ander dat wil. Dat we niet meer onze eigen leven mogen
leiden. Maar niemand mag en kan iemand zijn wetten opleggen hoe te leven
Dat we niets hebben geleerd en straks weer alles bij het oude is
De economie (3x)
De economische schade door corona virus
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De houding van de overheid tav de ondersteuning van bedrijven als bijvoorbeeld KLM, ipv
kleine maatschappelijk relevante bedrijven of burgers. Ik vrees dat de crisis geen aanleiding zal
zijn voor een bewustwording richting duurzaamheid
De impact op de samenleving en de secundaire effecten
De lakse houding voor wat betreft het naleven van regels mbt sociaal distantiëren , het valt mij
op dat met name ouderen zich niet of nauwelijks aan voorschriften lijken te willen houden
De laksheid van sommige mensen vwb hanteren van de maatregelen.
De Nederlandse economie
De sluiting van de grenzen binnen de eu. Hierdoor kunnen we niet naar onze dochter in
Frankrijk die hoogzwanger is.
De tegenstrijdige onduidelijke regels
De toekomst
De toestand van de economie
De zorg aan kwetsbare in de verpleeghuizen
Discipine van de bevolking
Duratie
Economie (4x)
Economie in het algemeen
Economie van Nederland in het algemeen
Economie/dreigende crisis
Economische
Een 2e golf, of ik mijn bedrijf kan voortzetten
Een volgende economische recessie.
Eigen, zoon, schoondochter en kleinzoon gezondheid, zeker omdat de mensen in Berkel beslist
je de ruimte niet geven, alsmede mijn zoon zoekt werk en woning en dat geeft spanning in de
familie, mijn zoon bedrijf naar de knoppenin Bahrain en hij was net op tijd terug in Nederland
Emotionele geestelijke gezondheid van middelbare scholieren en studenten
Familie in het buitenland
Financiële/werk situatie bij kinderen.
Fysieke fitheid van mijn kinderen (minder sport) en mijzelf (fitnessclub dicht)
Gedrag buren
Gedrag van andere mensen
Gedrag van andere mensen die het allemaal niet serieus nemen en zich niet houden aan de
richtlijnen
Geen zorgen (2x)
Geestelijke gezondheid
Geestelijke gezondheid tijdens de crisis
Geestelijke gezondheid van mensen in het algemeen.
Geestelijke gezondheid van mijn kinderen
Geestelijke gezondheidszorg voor iedereen die het nodig heeft
Geestelijke gezondheidszorg, economie, impact andere landen, toekomst, bedreidigingen
kinderen, oorlog
Geloofwaardigheid
Het elkaar niet kunnen ontmoeten, versoepeling van de regels en de drukte op straat
Het gebrek aan bescherming van mensen die werkzaam zijn in verpleeghuizen,
verzorgingshuizen, bejaardenhuizen, wijkverpleging en de thuiszorg
Het leren overleven op alle vlakken en daarin deze ziekte aan kunnen in zorg en ook in
perspectief.
Het stilvallen van mijn bedrujf
Hoelang we opgesloten blijven
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik ben bang dat dit nog jaren gaat duren.
Ik maak mij druk om mensen die de maatregelen niet opvolgen, vooral ook nu de maatregelen
zijn versoepeld.
Ik maak mij eigenlijk geen zorgen
In supermarkten wordt té weinig afstand gehouden . Ook bevoorrading is vervelend tijdens
winkelen !
Lange termijn, economie, werkloosheid
Maatschappelijke gevolgen na paar maanden
Maatschappelijke problemen, cultuursector, verenigingsleven.
Mensen het normaal gaan vinden en geen rekening meer met elkaar gaan houden.
Mensen kunnen niet meer zelf nadenken
Mentale gezondheid
Mentale gezondheid van mensen
Mentaliteit en gedrag van medelanders t.o.v. risico verspreiding virus
Mijn dochter is SEH verpleegkundige en moest hard werken en was slecht beschermd. Te weinig
beschermingsmiddelen, te weinig specialistische verpleegkundigen
Mijn medewerkers. Ik ben leidinggevende van een aantal thuiszorg teams.
van een aantal
Niet
Niks
Nonchalant gedrag door mensen
Of alles weer normaal wordt en ik weer vrienden kan zien
Omgang met anderen, cultuur, voorstellingen, vermaak
Onze vrijheid
Opvolgen van de regels
Overheid maakt misbruik van angstgevoelens onder bevolking.
Psychische gevolgen
Regeldrift
Sociale cohesie
Sociale en maatschappelijke ontwikkelingen
Sportclub en verenigingsleven
Toekomst
Toekomstige gevolgen
Toekomstige recessie
Van alles een beetje en dat komt door teveel tegenstrijdige informatie
Verpleeghuizen
Werk op een veilige manier doen
Wijze waarop men de ernst van de situatie inziet en de algemene leefstijl van nu
Woonruimte voor mensen die in problemen zijn gekomen
Zakelijk
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Toelichting
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

Basisschoolkinderen krijgen minder dan de helft van de tijd les. Middelbare schoolkinderen
zitten al ruim twee maanden thuis en krijgen geen toetsen. Ze leren dus veel minder. Fysiek en
mentaal gaat iedereen achteruit door de erg strenge regels voor sportclubs.
De zwemlessen van mijn zoon in het elysium zijn nog niet herstart.
Deze crisis gaat in ons land en wereldwijd enorme gevolgen hebben die we nu nog niet eens
kunnen overzien. Het leven en de wereld gaan veranderen. Onder andere op economisch vlak.
Een pandemie past niet goed in ons denkkader, dus grijpen we naar regels om het gevoel van
controle te herwinnen. De angst slaat om in een doorgeslagen regeldrift. De regeldrift tast onze
grondrechten aan en maakt onze samenleving en het contact met onze geliefden kapot!
Ik pleit voor meer middelen voor de zorg. Mijn man is ondernemer in de tuinbouw, dat vraagt
om flexibiliteit en is een uitdaging. Verder moeten inwoners zich verantwoordelijk gedragen,
dan kunnen we met elkaar weer terug naar een betere maatschappij.
In de praktijk van alledag zie je gelukkig veel mensen die zich houden aan regels. Maar ik maak
het regelmatig mee dat ouderen zich niet aan de regels houden, voordringen geen gebruik
willen maken van een winkelkarretje, toch met twee personen gaan winkelen. Ook vind ik het
zorgelijk dat mensen blijkbaar vermaak zoeken in supermarkten, woonwarenhuizen etc.
Jongeren worden door de maatregelen afgesneden van allerlei zaken die hen energie geven.
Vriendschappen/verkering, samen zijn, samen uit, samen op vakantie. Voor jonge
alleenstaanden bestaat hun "gezin" uit vrienden en contacten buiten hun huis. Ik zit met een
geslaagde eindexamenkandidaat zonder feestjes, in een periode waarin er ineens van alles had
gemogen/gekund ware het niet voor de maatregelen. Niet met elkaar chillen nu zonder druk
van huiswerk, niet naar de zevenhuise plas, niet naar festivals, niet op die gezamelijke apres
examen vakanties. Ik denk dat de eenzaamheid en de verveling die tot somberheid leidt, bij
jongeren ernstig wordt onderschat.
Maar dat komt meer omdat ik straks de arbeidsmarkt weer probeer ik te gaan na burn-out
Niet iedereen neemt het heel nauw met de regels helaas.
Om niks
Ons gezin en onze naasten zijn sinds het uitbreken van de crisis heel erg voorzichtig en
terughoudend geweest als het gaat om contacten. Ik maak mij zorgen omdat ik bij de
incidentele keren dat ik mij op straat begeef, merk dat andere mensen nonchalant met de
regels omgaan. Dat ze zichzelf onaantastbaar wanen, moeten ze zelf weten. Maar ik zou er flink
van balen als ik door toedoen van anderen het virus krijg en ziek wordt of mijn naasten,
waaronder mensen in de risicogroep, ziek worden.
Sport is naast onderwijs een ontzettende belangrijke manier voor jongeren om zich te
ontwikkelen. Ik ben bang dat de jongeren door deze crisis relatief zwaarder worden getroffen
dan oudere generaties, doordat hen heel veel ontnomen wordt, waarbij ik in ieder geval denk
dat we niet genoeg durven te differentiëren naar leeftijd.
Zorgen maken is zinloze gedachtenkracht.
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In de persconferentie van woensdag 6 mei is aangekondigd dat een aantal maatregelen of
adviezen versoepeld worden. De eerste maatregelen zijn inmiddels al doorgevoerd.

3. Kijkende naar de versoepelingen die op 11 mei zijn doorgevoerd. In
hoeverre vindt u het goed of niet goed dat onderstaande maatregelen
versoepeld zijn?
3.1 Scholen in het (speciaal)basisonderwijs en de dag- en
gastouderopvang worden geopend.
Het is goed dat deze maatregel is versoepeld

(n=511)

75%

Ik twijfel hierover

19%

Het is niet goed dat deze maatregel is versoepeld

4%

Weet niet

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3.1 Scholen in het (speciaal)basisonderwijs en de dag- en gastouderopvang worden
geopend." antwoordt 75% van de respondenten: "Het is goed dat deze maatregel is versoepeld".
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3.2 Het uitvoeren van contactberoepen (zoals kappers,
pedicures, opticiens, masseurs en rij-instructeurs) is weer
mogelijk, waarbij klanten van tevoren een afspraak moeten
maken en de vraag krijgen over eventuele coronaklachten.
Het is goed dat deze maatregel is versoepeld

(n=510)

71%

Ik twijfel hierover

23%

Het is niet goed dat deze maatregel is versoepeld

5%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3.2 Het uitvoeren van contactberoepen (zoals kappers, pedicures, opticiens, masseurs en
rij-instructeurs) is weer mogelijk, waarbij klanten van tevoren een afspraak moeten maken en de
vraag krijgen over eventuele coronaklachten." antwoordt 71% van de respondenten: "Het is goed dat
deze maatregel is versoepeld".

3.3 Iedereen mag weer buiten sporten als 1,5 meter afstand
kan worden behouden.
Het is goed dat deze maatregel is versoepeld

(n=509)

82%

Ik twijfel hierover

13%

Het is niet goed dat deze maatregel is versoepeld

4%

Weet niet

1%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "3.3 Iedereen mag weer buiten sporten als 1,5 meter afstand kan worden behouden."
antwoordt 82% van de respondenten: "Het is goed dat deze maatregel is versoepeld".
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Versoepeling van de maatregelen en adviezen
4.1 Musea en monumenten mogen weer open.
Bezoekers dienen van tevoren te reserveren om de 1,5 meter
te kunnen waarborgen.
Het is goed dat deze maatregel wordt versoepeld

(n=505)

72%

Ik twijfel hierover

20%

Het is niet goed dat deze maatregel wordt
versoepeld

5%

Weet niet

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4.1 Musea en monumenten mogen weer open. Bezoekers dienen van tevoren te
reserveren om de 1,5 meter te kunnen waarborgen." antwoordt 72% van de respondenten: "Het
is goed dat deze maatregel wordt versoepeld".

4.2 Restaurants, concertzalen, bioscopen en cafés mogen
open en binnen maximaal 30 mensen ontvangen.
Bezoekers dienen van tevoren te reserveren.
Het is goed dat deze maatregel wordt versoepeld

(n=504)

60%

Ik twijfel hierover

29%

Het is niet goed dat deze maatregel wordt
versoepeld

10%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4.2 Restaurants, concertzalen, bioscopen en cafés mogen open en binnen maximaal 30
mensen ontvangen. Bezoekers dienen van tevoren te reserveren." antwoordt 60% van de
respondenten: "Het is goed dat deze maatregel wordt versoepeld".
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4.3 Reizigers in het openbaar vervoer dienen verplicht een
(niet-medisch) mondkapje te dragen.
Het is goed dat deze maatregel wordt versoepeld

(n=504)

48%

Ik twijfel hierover

36%

Het is niet goed dat deze maatregel wordt
versoepeld

10%

Weet niet

6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4.3 Reizigers in het openbaar vervoer dienen verplicht een (niet-medisch) mondkapje te
dragen." antwoordt 48% van de respondenten: "Het is goed dat deze maatregel wordt versoepeld".
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Sommige versoepelingen laten nog even op zich wachten, een voorbeeld hiervan zijn de
sportscholen. Sportscholen blijven wat betreft het binnen sporten minimaal tot 1 september
dicht, buiten sporten op 1,5 meter afstand mag wel al.

5 'het binnen sporten moet tot minimaal 1 september
verboden blijven'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=503)

10%

Mee eens

19%

Neutraal

20%

Mee oneens

24%

Zeer mee oneens

22%

Weet niet

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op stelling 5 antwoordt in totaal 29% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
46% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (24%) is: "Mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

•

•

Bij sportenkomen meer vochtdeeltjes in de lucht met daardoor een grotere kans
van "airborn" Covid-19 virus die zich aan vochtdeeltjes hechten. Bij binnensporten
is de kans ook groter dat dit langer in de lucht blijft hangen en zicht makkelijker
naar een ander verspreid.
Bij buitensporten komen deze ook in de lucht terecht en door de (mogelijke) wind
verspreid dit zich verder dan 1.5M.
Er is geen duidelijkheid of in afgesloten ruimtes door het mechanische
luchtsysteem/aurco virusdeeltjes blijven hangen. Als het zo is, bestaat er een kans
op besmetting. Het is jammer dat aan dit aspect voorbij wordt gegaan in de
discussie.
Sporten schat ik in als een activiteit met verhoogd risico. Als dat binnen gebeurd,
kan dat tot extra risico leiden.
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Mee eens

•

•

Neutraal

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mee
oneens

•
•
•
•
•
•

Ik vind het heel erg jammer dat men niet eerst heeft afgewacht wat de eerst
versoepeling (openstellen scholen e.d)met de verspreiding deed. Maar geheel
onverwachts kappers, fysio en ander contactberoepen mogen weer aan de slag en
op 1 juni mag dat en per 1 juli dat..... Wacht wat als het virus weer opvlamt en we
weer stappen achteruit moeten doen.... Dan is ons een visje voor de neus
gehangen die we vervolgens niet krijgen. Het gaat te snel in mijn ogen!
En voor alleen wonende ouderen maar ook alleenstaande jongeren zijn deze
versoepeling geen positief vooruitzicht, die zitten meer te wachten op wanneer
mag ik mijn kleinkinderen of nichtjes/neefjes weer eens omarmen.
Deze mensen zijn eenzamer dan ooit!
Voor jonge kinderen wellicht eerder.
(Goed ventileren.)
Als sportsscholen goede maatregelen nemen, met voldoende afstand, geen
douches en kleedkamers in gebruik etc en max aantal mensen binnen. Dan is dat
niet anders dan andere voorzieningen. Een groep wielrenners die zwetend met 35
km/u langsraast is gevaarlijker.
Elke sportschool is anders...op maat gesneden maatregelen beter
Ik begrijp het wel. Wel toestemming zou betekenen dat ze allemaal open mogen.
Het is nauwelijks te controleren of dit dan wel goed gaat.
Ik zou wel weer heel graag binnen willen sporten. Het is toch belangrijk om een
goede gezondheid te hebben. Maar in hoeverre dit in iedere sportschool
verantwoord is, vraag ik mij af.
Ik zou zeker niet binnen gaan sporten!
In principe snap ik t, maar er zou meer naar de specifieke situatie gekeken moeten
worden en niet generiek
Niet alles kan tegelijk open, en het is sneu dat dit nu net de sportscholen zijn.
Maar alles gelijk open gooien zou onverstandig zijn
Verboden voor sporten met contact met elkaar of voorwerpen. Vb dansvormen
wel toegestaan.
Verschilt per sport en locatie
Volgens mij is het hierin belangrijk dat er een duidelijke regels komen wat betreft
ventileren. Wat je tot op heden ziet is dat dit niet duidelijk georganiseerd wordt.
Wanneer sportscholen de capaciteit hebben om alle apparaten na gebruik van
elke gebruiker schoon kunnen maken en ze ingericht zijn om de 1,5m regel te
kunnen garanderen, vind ik dat sportscholen vanaf 1 juni weer open mogen.
Wanneer dat niet het geval is, moeten ze gesloten blijven tot 1 september.
Als er een goed protocol is waarom niet gewoon open.
Indien de afstand een andere richtlijnen geborgd kunnen worden zie ik het
probleem niet om binnen te mogen sporten
Ook deze moeten open, met aanpassingen, reservering zodat men de draad weer
op kan pakken. En ipv onbeperkt sporten iederreen bv 2 x per week laten
komen.Desnoods verplicht temperaturen bij binnenkomst.
Sporten wordt gezien als goed voor de fysieke en geestelijke gezondheid van een
persoon. Er worden veel inspanningen verricht om dit binnen de regelgeving nu al
in praktische zin mogelijk te maken, dus probeer het uit met controlemaatregelen.
Voor de jeugd t/m 12 jaar zou het zeker weer moeten kunnen.
Voor jongeren lijkt me dit niet nodig, die moeten er toch 'doorheen' en zijn niet
erg kwetsbaar
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Zeer mee
oneens

•

Zou moeten afhangen van de afstand en hoe inspannend het is met ademhalen.
Dus binnentennis of klimmuur lijkt me geen probleem, maar spinning in een klein
zaaltje wel. Daar lijkt me 1.5m onvoldoende.

•
•
•
•

1,5 m handhaving haalbaar dan open
Angst regeert.
Dan doe je binnen 3 meter....
De meest onzinnige regels worden door angstige beleidsmakers verzonnen.
Beleidsmakers kunnen niet omgaan met risico's. Uit angst nemen ze maatregelen
die uiteindelijk averechts werken.
Het binnen sporten moet gewoon weer kunnen. Zelfs in alle supermarkten is er
geen 1.5 meter afstand (ook een stomme niet uitvoerbare regel) en lopen er
mensen te zweten en gewoon in het openbaar te hoesten
Ik ben pilates en yogadocente en geef les in klein groepsverband max 5 personen.
Ik wil mijn werk kunnen hervatten met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Ik
kom niet in aanmerking voor compensatie.
Ik denk dat sportscholen en anderen clubs instaat zijn om dit nu al te realiseren
met de richtlijnen van de rivm
Juist na zo lange opsluiting is t voor vooral jongeren goed om zich weer te kunnen
bewegen. Dat houdt je gezond het is sociaal en de sportscholen hebben alles
perfect op 1,5m ingericht. Werken met reserveringen en overal poortjes voor
screening of men niet ziek is. Juist de oudere kwetsbare groep komt hier
minder/niet dus gun het de sportscholen en jongeren!! Anders vallen ze om echt
waar!!
Moet eerderopen maar grappig genoeg kent deze paniek enquete maar 1 standje,
paniek of heel veel paniek. Bij geen ENKELE vraag kan je aangeven dat iets ook wel
eerder geopend mag worden. Dit is dus een bijzonder eenzijdige peiling.
Omdat het nergens op slaat
Over het algemeen kun je mijn inziens makkelijker een vrije ruimte in een
sportschool creëren dan in bijv. een kapperszaak. Géén saunagebruik, thuis
douchen/omkleden en na gebruik apparatuur even schoonmaken
Sportscholen zijn goed in staat afstand tussen de leden te houden. Ook sanitair
wel verbieden.
Voor kinderen onder de 12 jaar totaal niet nodig omdat uit international
onderzoek blijkt dat jonge kinderen niet of nauwelijks anderen besmetten.
Fitnessclubs moeten ook open kunnen. Als apparaten verder uit elkaar gezet
worden en iedereen de handvaten schoonmaakt voor of na gebruik, dan zal er niet
of nauwelijks besmetting plaatsvinden. Fitnessclubs dichthouden zorgt voor
overgewicht en meer stress.
Zie hieronder

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
Weet niet

•
•

Hangt van soort sport af
Waarom mogen kappers, bibliotheken, beautysalons (lekker belangrijk, maar niet
heus!!) wel open, en sportscholen niet? Leg mij het verschil maar uit. Bovendien
gaat het supermoeilijk worden om waar dan ook die anderhalve meter te
waarborgen. Dat is nu al overal heel erg lastig. En ik vraag me sterk af of 1,5m wel
voldoende is. Fijne druppeltjes kunnen zich over grotere afstand verspreiden, en al
helemaal in de buitenlucht waar wind is.
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Vraag 5.1 wordt alleen getoond aan respondenten die op vraag 5 ‘Zeer mee eens’ of ‘Mee eens’
hebben geantwoord.

5.1 Kunt u toelichten waarom u vindt dat sportscholen minimaal tot 1
september moeten dichtblijven? (n=149)

Op vraag "5.1 Kunt u toelichten waarom u vindt dat sportscholen minimaal tot 1 september moeten
dichtblijven?" antwoordt 78% van de respondenten met een toelichting.

Toelichting (78%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aangetoond is dat zweterige personen sneller anderen besmetten en dan zeker binnen
Adem uitstoot blijft hangen binnen de muren
Adem, zweet en aanraken apperatuur
Afgesloten ruimte met weinig ventilatie
Afstand houden is niet mogelijk
Als ventilatie in orde is, kan wellicht wel binnen gesport worden.
Altijd druk in de sportschool. Dicht op elkaar . Zweet op de toestellen. Buitensporten kan toch
ook in deze maanden!!
Anderhalve meter weet het niet of dat lukt
Bij maximale inspanning komt er veel lichaamsvocht vrij, in sportscholen zitten mensen dicht bij
elkaar en zijn met elkaar bezig, overdracht van virus is dan groot risico.
Bij sportenkomen meer vuchtdeeltjes in de lucht met daardoor een grotere kans van "airborn"
Covid-19 virus die zich aan vochtdeeltjes hechten. Bij binnensporten is de kans ook groter dat
dit langer in de lucht blijft hangen en zicht makkelijker naar een ander verspreid.
Bij uitstek een situatie waarbij het virus kansen krijgt
Binnen en zweten
Binnen sporten lijkt meer besmetting te geven , ook andere ziektes
Binnen sporten lijkt mij nog niet veilig.
Buiten sporten kan ook
Contact met apparaten en mensen binnen dichter op elkaar zwaar ademend
De hygiëne in sportscholen is over het algemeen niet top. Daarnaast lijkt mij dat als je veel
zwetende mensen in 1 ruimte zet, dit tot meer besmettingen gaat leiden.
De hygiëne op de meeste sportscholen laat te wensen over, zweet adem etc gaat door de
ventilatie apparatuur door het hele gebouw
De luchtcirculatie in dit soort faciliteiten is vaak niet goed geregeld, met meer risico op
verspreiding.
De luchtverspreidiing. Van zweet
De verspreiding van druppels zijn meer aanwezig binnen
Door de zweet en het vele ademen verspreid je makkelijker denk ik
Door het zweten en hard ademen en schreeuwen grotere kans op besmettingen. Maar dat blijft
ook na 1 september zo en wordt door de tweede golf erger.
Eerst afwachten hoe de resultaten van de andere versoepelingen zijn, afhankelijk daarvan
eventueel open
Eerst impact eerste versoepeling afwachten
Eerst zeker weten dat het veilig is
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Er is geen duidelijkheid of in afgesloten ruimtes door het mechanische luchtsysteem/aurco
virusdeeltjes blijven hangen. Als het zo is, bestaat er een kans op besmetting. Het is jammer dat
aan dit aspect voorbij wordt gegaan in de discussie. De aanvullende maatregelen van de
sportscholen helpen hierbij niet. Ik vind het onverantwoord hoe sportschoolhouders hier aan
voorbij gaan.
Er is nog te weinig bekend over mogelijke besmetting door bijvoorbeeld zweten in een
afgesloten ruimte.
Er is nog teveel onzekerheid wat en hoe het virus iemand kan besmetten.
Er komt heel veel vocht vrij bij sporten en alle apparaten moeten na elk gebruik schoongemaakt
en gedesinfecteerd worden. Lijkt me niet te doen.
Er zijn dan te lang sportende (lees zwetende, hijgende, springende enz. mensen bij elkaar in één
ruimte. Al die “uitstoot” blijft hangen, zweven in de ruimte van de sportlocatie. Lijkt mij een
bron van virus verspreiding als men besmet is (je kunt besmet zijn en het niet weten)
Extreem grote verspreidingskans. Eigen ervaring
Geen noodzaak om open te gaan. Sporten kan ook buiten of binnenshuis
Groot besmettingsrisico en veel verschillende contacten
Het is niet hygiënisch te houden zweet/speeksel valt overal ,en niet iedereen maakt even goed
schoon,of meer personeel om schoon te maken en max aantal in de sportschool .
Het virus lijkt zich te kunnen verspreiden via zweetdruppels. Waar veel mensen tegelijk sporten
verhoog je het risico. Er zijn andrre mogelijkheden om (buiten te sportenn)
Hoog besmetting gevaar, maar als ze hun leven willen wagen van mij mag het
Hoog besmettingsrisico ivm intensief sporten
Hygiëne lastig te handhaven
Ik denk dat bij bepaalde sporten de kans op contact met lichaamsvocht van de ander groot is.
Het moet wel zo goed georganiseerd zijn dat dit voorkomen kan worden. Vaak zal dit door
ruimtegebrek niet mogelijk zijn.
Ik denk dat het erg lastig is om in een sportschool steeds te zorgen dat alle apparaten en
plekken op de vloer schoon zijn.
Ik denk dat veel mensen de verantwoordelijkheid van t tussendoor goed schoonmaken van de
apparaten niet aankan. Sporters zien zichzelf als gezond en daardoor onaantastbaar. De kans op
verspreiding door lichaamsvocht (zweet) is zeer groot.
Ik geloof er niets van dat ze 1.5 mtr afstand gaan houden
Ik vind dat na het openstellen van scholen en kinderdagverblijven eerst afgewacht moest
worden wat dat voor gevolgen had. Nu is alles veel te snel achter elkaar versoepeld.
Ik vindt dat er te snel gehandeld wordt ik ben bang dat we later een tweede epidemie krijgen
In een sportschool raakt iedereen alle apparaten aan en vaak zijn het ook redelijk bedompte
ruimtes.
In het praktitijk is 1,5 meter afstand houden moeilijk; bovendien is een sportschool/equipment
behoorlijk vies.
In sportscholen komen veel mensen samen en zweten daar in eenzelfde ruimte. Het lijkt mij een
bron van besmetting als er geen rigoureuze verandering in de sportscholen komt tenzij er een
vaccin is.
In sportscholen maken meerdere mensen binnen korte tijd gebruik van dezelfde materialen. Dit
terwijl zij zweten. Dit werkt volgens mij aflleen Maar snellere verspreiding in de hand.
Inspanning, evt druppels in de rondte blazen.
Ivm het zweten in een afgesloten ruimte
Je gebruikt samen alle toestellen en het is binnen
Je kan niet iedereen de mogelijkheid bieden met 1,5 meter
Je zweet op die apparaten en hoe zorg je ervoor dat de apparaten goed schoon gehouden
worden
Keuze wordt niet voor niets gemaakt door de overheid
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Langere tijd met in een ruimte die mischien besmet is door iemand leverd gelijk weer meer
nieuwe besmettingen op
Logisch, met alle bewegingen en zweet. M i is daarom ook racefietsen , ook individueel,
gevaarlijker dan veel andere sporten ivm slipstream en onvoldoende aandacht.
Meer “blazen” bij hevig inspannen
Mensen gaan niet goed om met de reeds verkregen versoepeling. Er is te weinig discipline.
Mensen staan erg dicht op elkaar en ademen zeer heftig en veel
Mensen vergeten snel de 1,5 m regel. Vind zelfs het dorp druk worden. Denk dat het op een
sportschool slecht te handhaven is.
Misschien nog wel langer, zwetende en puffende mensen verspreiden volgens mij teveel
ellende
Mogelijk onzichtbaar risico
Naar mijn inziens is het onmogelijk om fatsoenlijk afstand te houden en zal er een enorme
drukte ontstaan.
Niet noodzakelijk
Nieuw seizoen
Omdat bij sporten meer druppels vrijkomen en zo eerder besmettingen zich voordoen.
Omdat de toestellen vies van het zweet worden en hygiëne nou niet echt hoog staat bij de
eigenaren.
Omdat deskundige aangeven dat de verspreidingsafstand bij het uitoefenen van een sport
groter is (4 meter). In sport scholen is het houden van afstand denk lastig net als de hygiëne
van de apparatuur bijhouden en ze kunnen de ruimtes veelal niet tot onvoldoende ventileren
wat ook belangrijk is te doen.
Omdat er dan toch weer te veel mensen bij elkaar komen , en de meesten transpireren lekker ,
met het risico dat de druppels in de
Omdat je bij het sporten veel hijgt enzo en ik denk dat 1,5 meter afstand te weinig is om
besmetting te voorkomen.
Omdat mensen in een afgesloten ruimte door middel van hijgen en zweet het virus in de lucht
kunnen brengen. Dat er 1,5 m afstand tussen zit maakt volgens wetenschappelijk onderzoek
niet uit. De druppels blijven erg lang in de lucht hangen waardoor de kans groot is dat andere
mensen toch door de wolk druppels heen loopt.
Omdat mensen zich vaak nog te gemakkelijk opstellen aangaande de hygiëne regels Vooral
jonge mensen
Ondanks 1,5m afstand wordt bij intensief sporten had geademd wat de verspreiding van een
mogelijk virus ernstig kan bevorderen.
Onderzoek, inspanning, grotere kans op besmetting, 1,5m niet genoeg
Overdacht van het virus zal daar makkelijker zijn.
Risico hoger binnen en sportend
Risico verspreiding virus bij heftig ademen tijdens inspanning en beperkte ventilatie
Risico voor verspreiding door zweten
Sport buiten !!
Sporten zorgt voor een snellere ademhaling. Bij binnensport kunnen virusdeeltjes zich makkelijk
verspreiden.
Steeds hele apparaat schoonmaken zal niet/slecht gebeuren.
Stof en speeksel dragen het virus over. Bij sportscholen is het stoffig (oa magnesium) en is er
door zweten en hijgen veel potentie om het virus over te dragen.
Te dicht op elkaar en veel ademen en zweten.
Te dicht op elkaar, te veel uitademing door sporten dus komt verder in de zalen dan met
normaal ademhalen.
Te gevaarlijk
Te hoog risico op nieuwe piek als er teveel maatregelen worden opgeheven.
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Te risicovol (2x)
Te veel lichaamscontact
Te veel transpiratie en ander vocht wat rond dwarrelt
Te zweterig
Teveel op elkaar. Ze gaan echt niet op afstand. Zeker in de vele uren onbemande 24/7
sportscholen.
Teveel risico
Tijdens sporten transpireer je en adem intenser. Is buiten minder risico vol
Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen ziek kunnen zijn zonder symptomen te hebben. Bij
sporten worden er meer virusdeeltjes uitgeademd. Daarbij ook nog de zorg mbt
lunchtcirculatie. Er hoeft maar 1 iemand besmet te zijn en iedereen is binnen een half uur ziek
(zie Japans onderzoek simulatie buffetrestaurant)
Uitademen en transpiratie is risicovol
Vanwege de verhoogde kans op besmetting.
Vanwege grotere kans op besmetting
Veel bewegende en zwetende mensen die elkaar passeren en tegenkomen en het is geen eerste
levensbehoefte
Veel zweet en via uitademen meer kans op verspreiding
Veel zweet en zweetdruppels, lijkt mij gevaarlijk
Veiligheid (2x)
Verspreiding binnen gaat harder dan buiten dus logisch
Voor het verspreiden
We weten nog te weinig van het virus qua verspreiding. Is ook nog geen vaccin.
We weten zo weinig met hijgen en zweet
Zie het als zingen in besloten ruimte
Zolang er geen duidelijkheid is over een tweede golf van coronapatienten, moeten we
afwachten of het mogelijk is
Zolang er geen geneesmiddel en/of vaccin is, moet uiterst voorzichting omgegaan worden met
extra risico’s
Zolang er niet bekend is wat zweet ed van invloed is op de verspreiding is het niet verstandig
Zwevende mensen verspreiden meer

Weet niet (22%)
Toelichting
Toelichting:

•

De kans dat men toch onvoldoende afstand houdt is groot

21

Vraag 5.2 wordt alleen getoond aan respondenten die op vraag 5 ‘Zeer mee eens’ of ‘Mee eens’
hebben geantwoord.

5.2 Kunt u toelichten waarom u niet vindt dat sportscholen minimaal tot 1
september moeten dichtblijven? (n=226)
Op vraag "5.1 Kunt u toelichten waarom u niet vindt dat sportscholen minimaal tot 1 september
moeten dichtblijven?" antwoordt 92% van de respondenten met een toelichting.

Toelichting (92%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

/
Aanvullende voorstellen kunnen snelheid besmettingen beperken.
Afstand houden is zeer goed mogelijk
Afstand kan daar ook geregeld worden
Alles gaat naar de knoppen, laat degenen die zwak zijn maar binnen blijven of..............
Alles is op 1,5 meter dus waarom binnen sporten dan niet.
Alles word versoepeld maar deze groep niet. deze groep geeft aan het aan te kunnen
Als afstand kan worden gehouden en andere binnendingen mogen wel open is het vreemd dat
deze niet open mogen
Als apparaten verder uit elkaar gezet worden en iedereen de handvaten schoonmaakt voor of
na gebruik, dan zal er niet of nauwelijks besmetting plaatsvinden. Fitnessclubs dichthouden
zorgt voor overgewicht en meer stress.
Als de sportschoolhouder het veilig kan maken moet het mogelijk zijn
Als een sportschool het zo kan regelen dat er met afstand gesport kan worden, natuurlijke
luchtverversing en goede reinigingen, kunnen ze wel open.
Als er een maximum aantal sporters tegelijkertijd binnen zijn en je reserveert tijd moet het
kunnen
Als er voor gezorgd kan worden dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft dan zou het open
moeten kunnen.
Als het gaat over het zweten en de ventilatie in sportscholen zijn de wetenschappelijke
onderzoeken zeer verdeeld. Buiten sporten zou ook slecht zijn voor de mensen die langs lopen
en het zweet eventueel kunnen opvangen.
Als het goed geregeld kan worden qua afstand
Als het nu niet kan ,dan volgend jaar ook niet. Het virus gaat nooit meer weg.
Als men daar 1,5 meter uit elkaar kan sporten, moet dit ook kunnen.
Als men ruimte creeer zodat men op afstand kan sporten waarom dan niet.
Als sportscholen hiervoor voldoende maatregelen kunnen doorvoeren waarom kunnen ze niet
eerder opengaan
Als ze net als cafe's bezoekers naar capaciteit mogen ontvangen zou dat beter zijn
Als zij voldoende maatregelen kunnen treffen is dit voor ons ook beter. Kunnen we weer gaan
sporten, beter voor gezondheid maar ook beter voor de bedrijven anders gaan ze kapot (2x)
Als zwembaden wél open mogen, moeten sportscholen ook weer open gaan. Evenveel risico’s!
Anderhalve meter beter te handhaven dan in cafés
Anderhalve meter is prima te realiseren en sporten is goed voor zowel de lichamelijke- als de
geestelijke gezondheid. De ene gaat naar een terras of restaurant of nagelstudio en de ander
gaat naar de sportschool of de sauna ( die moeten ook snel weer open!)
Angst regeert. Onderbuikgevoelens.
Belanghebbende
Belangrijke voorwaarde voor gezondheid
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Bewegen en sporten is juist goed voor de gezondheid.
Bij goede afstand en hygiene moet het mogelijk zijn. Sporten is gezond..
Binnen Zwembaden zijn open waar het virus lekker door t water kan zwemmen en de
sportscholen waar je afstand kan houden en waar mensen die ziek zijn gewoon thuis moeten
blijven niet open mogen ...
Binnensport moet eerder mogen. Zeker voor jonge kinderen moet dit per direct. Niet sporten
kost waarschijnlijk meer levens.
Binnensporten moet onder voorwaarden kunnen zoals min 1,5m afstand en Max aantal
personen, zoals met zwembaden
Bioscoop enz zijn ook binnen en is ook niet gezegd dat iedereen de 1,5m aanhoud maar die
mogen wel open. Met regels moet het ook kunnen voor sport scholen
Daar kan ook met afstand gesport worden en looppaden
Dat heb ik net toegelicht
De branche heeft plannen klaarliggen om veilig te kunnen sporten, sporten is belangrijk en
anders gaan bedrijven failliet
De maatregelen voor jongeren kunnen best versoepeld worden, jongeren zijn niet bepaald een
risicogroep en kunnen relatied veilig bouwen aan groepsimmuniteit. Bovendien lijkt het me
voor leerlingen beter, zodat de afstand tot school weer wat vermindert.
De oversterfte is ± gelijk aan andere jaren (zie RIVM website)
De sportscholen nemen maatregelen plus iedereen is ook zelf verantwoordelijk om de regels na
te leven. Dus geef alle mensen eigen verantwoordelijkheid
De sportscholen zie ik als gelijke van kappers, nagelstudio's et.
De sportschoolhouder zijn bereid om alles aan te passen. En daar moeten ook met zijn alle
vertrouwen in hebben
Denk dat sporten in sportscholen net als winkelen en horeca te organiseren is. Daarbij is het
een belangrijke uitlaadklep voor veel mensen
Deze hele toestand, is zwaar overtrokken. De hele economie is naar de knoppen, er is paniek
gezaaid, mensen doodsangst aangepraat en deze hele lockdown moet zsm opgeheven worfden
Dit vind ik niet, vraag 5 gaat over binnenstormen, niet alleen over sportscholen! Andere
binnenstormen waar afstand gehouden kan worden zou prima moeten kunnen.
Doordat de sportscholen nu dicht zijn gaat de gezondheid vsn veel mensen naar beneden. Of
wij nu met zijn allen in de rij bij Ikea staan of hardlopen op straat dan kunnen de sportscholen
ook weer open gewone scholen zijn ook open rare redenatie het een wel het andere niet
Draagt bij aan de gezondheid en welzijn van de mensen.
Duurt te lang.. kan ook eerder in aangepaste vorm of met minder mensen.
Eerder open. 50% van 50+ heeft BMI >25. Volksziekte nr1.
Er is door de eigenaren genoeg aangepast
Er wordt voorbij gegaan aan de inspanningen, die sportscholen hebben getroffen om te kunnen
voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. En waarom kan zwemmen dan weer wel?
Er zijn al goede oplossingen bedacht
Er zijn goede protocollen
Er zijn zat sporten waarbij je binnen gewoon 1.5 m kan realiseren
Er zijn zoveel tegenstrijdige berichten.
Gepaste maatregelen helpen (ook buitenland doet het) plus effect op economie
Gezond verstand gebruiken
Gezonde mensen. Afstand bewaren gaat prima
Gezondheid is belangrijk en sporten is daar een onderdeel van
Gezondheid moet prioriteit hebben en er zijn prima waarborgen mbt afstand en hygiëne te
creeeren waar vanuit de geluiden die ik hoor sportschool houders graag aan mee werken.
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Gezondheid, uitlaatklep voor veel mensen, sociale factor. Er werken veel mensen in deze sector.
Niet iedereen kan buitensporten of thuis.
Goed voor je fysieke en geestelijke gezond om te kunnen sporten
Goede maatregelen moet te doen zijn
Het aantal IC patienten is enorm afgenomen. 1 september is pas over 3 maanden. Het lijkt mij
dat deze eerder open kunnen.
Het binnen sporten moet gewoon weer kunnen. Zelfs in alle supermarkten is er geen 1.5 meter
afstand (ook een stomme niet uitvoerbare regel) en lopen er mensen te zweten en gewoon in
het openbaar te hoesten
Het is belangrijk dat je sport. En ze doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te maken
Het is goed te organiseren om ook binnen 1,5 m afstand te houden.
Het is voor veel mensen juist goed om te sporten in deze tijd
Het menselijk lichaam heeft bacteriën nodig om te kunnen functioneren. Ook om immuniteit op
te bouwen dus moet je juist erop uit gaan.
Het staat in sterk contrast met de versoepelingen voor bijvoorbeeld musea en kappers
Het zou met maatregelen mogelijk moeten zijn om binnen te sporten
Iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid.
Ik denk dat de sector goede maatregelen ik kan treffen.
Ik denk dat je dat in juli moet bekijken, wat zijn de effecten van de huidige maatregelen en wat
kan er dan nog bij om de zorg niet te veel te belasten.
Ik denk dat mensen beter naar een sportschool kunnen gaan dan in een restaurant of kroeg
zitten. Daar gaan ze waarschijnlijk drinken en dan nemen de maatregelen niet zo nauw
Ik denk dat met de juiste maatregelen de sportscholen open zouden kunnen
Ik denk dat ook bij sportscholen het mogelijk is 1.5 m afstand te houden, als er bijv een Max
aantal mensen wordt toegelaten
Ik denk dat sportscholen heel goed anderhalve meter kunnen waarborgen en waarom mogen
we wel in een supermarkt lopen met best veel mensen terwijl we de sportschool moeten
mijden en juist deze de toegang strikt in de gaten kunnen houden.
Ik denk dat sportscholen prima maatregelen kunnen treffen om verantwoord sporten mogelijk
te maken.
Ik denk dat ze net als de horeca aangepast open kunnen
Ik denk dat zij ook goed kunnen bedenken hoe zij 1,5 m kunnen waarborgen en het verhoogt de
druk niet op ov.
Ik heb moeite met sporten thuis (doe het niet) en mis het sporten in de sportschool (met hulp
van de coach)
Ik vind dat de beslissing om wel of niet te gaan sporten een combinatie moet zijn van een
sportschoolhouder die goede maatregelen neemt en klanten die zelf verantwoordelijkheid
nemen door alleen te komen als ze fit zijn. Desnoods beginnen we met mensen onder de 30
bijvoorbeeld.
Ik vind dat ook dit per 1 juni gewoon weer moet kunnen met de juiste maatregelen.
Ik vind dat sportscholen op afspraak een aantal mensen kan laten trainen lijkt me minder
gevaarlijk dan naar de supermarkt gaan
Ik zit bij een kleine sportschool. Studio Maxx. Daar kunnen we makkelijk dansen met 1,5 meter
uit elkaar.
In de meeste sportscholen kun je makkelijk op anderhalve meter van elkaar sporten of er
kunnen platic wanden gehangen of geplaatst worden tussen de apparaten.
In een sportschool kan ook de 1.5 meter regel worden nageleefd en tevens kan je ervoor zorgen
dat je in kleine groepen binnen kan sporten
In sportscholen is afstand goed uitvoerbaar
Indien ze aan de regels gehouden wordt, extra schoonmaak wellicht erbij, waarom is een
sportschool dan een probleem?
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Je kan in de sportschool ook anderhalve meter afstand houden. Sportscholen hadden zich heel
goed voorbereid.
Juist in een sportschool kan de 1.5 meter goed gehandhaaft worden.
Juist na zo lange opsluiting is t voor vooral jongeren goed om zich weer te kunnen bewegen. Dat
houdt je gezond het is sociaal en de sportscholen hebben alles perfect op 1,5m ingericht.
Werken met reserveringen en overal poortjes voor screening of men niet ziek is. Juist de oudere
kwetsbare groep komt hier minder/niet dus gun het de sportscholen en jongeren!! Anders
vallen ze om echt waar!!
Kan met 1,5m maatregel open
Kappers mogen wel open maar sportscholen niet, dat is raar...
Kijk naar de media, alle sportscholen hebben een aangepast beleid, kom op zeg
Kijkend naar de sport die ik beoefen;boulderen, moet dit zeker kunnen. Op de muur moet je die
afstand al houden en op de grond is dit gemakkelijk toe te passen. Kortom: er moet per situatie
bekeken worden of de locatie open kan en of er een plan ligt.
Kinderen dragen de ziektes over die gaan nu naar school. Alles zsm open doen het virus valt
allerzins mee. De economie moet weer opgestart worden hoe langer je wacht hoe meer je
kapot maakt
Kunnen makkelijk 1.5 meter aan
Kunnen we alsjeblieft kappen met deze waanzin?
Maak de samenleving niet kapot. Geef meer eigen verantwoordelijkheid!
Meeste kunnen goede maatregelen treffen
Mensen die niet ziek zijn en niet tot de risico groep behoren moeten de vrijheid hebben om te
sporten
Mensen nemen zelf verantwoordelijkheid. Niet nodig om alles tegen te houden, mits de
maatregelen indoor uitgevoerd kunnen worden.
Met afstandhouden en adekwate ventilatievoorzieningen kunnen sommige sportscholen wei
geopend worden
Met de goede maatregelen zou dit sneller moeten kunnen
Met de juiste maatregelen kan je prima, op afstand, binnen sporten
Met de nodige maatregelen moet het volgens mij eerder open kunnen
Met een goed protocol moet het mogelijk zijn om te openen
Met goede maatregelen moet het kunnen
Met goede ventilatie, weinig mensen tegelijk en goede hygiene is het m.i. beter om mensen
weer te laten sporten, diet vanwege de fysieke en geestelijke gesteldheid
Met in achtneming van de voorschriften zouden sportscholen eerder open kunnen. Goed voor
het welzijn van de mensen
Met inachtneming van 1,5m en extra hygiëne moet dat lukken. Sport in eigen sportschool
verminderd de stress. Hardlopen is geen optie, en de tuin heb ik ook wel gezien....
Met maatregelen moet mogelijk zijn scholen te openen
Met protocol kan het veilig, zie contactberoepen
Met strikte richtlijnen is versoepeling mogelijk net als in andere sectoren.
Met weinig mensen en veel ventilatie en schoonmaken vind ik dat het zou moeten kunnen. Ook
een deel naar buiten verplaatsen.
Mits er afdoende maatregelen genomen zijn open stellen
Moderne, ruim opgezette sportscholen kunnen heel goed de maatregelingen toepassen.
Moeten juist open gaan
Mogen open, met maatregels
Moment gaat toch komen en zorgt voor rust voor de beoefenaars
Naar mijn inzicht worden er voldoende maatregelen genomen on veilig te kunnen sporten.
Zeker in verhouding tot de andere versoepelingen.
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Nederland moet naar het Zweedse model het huidige beleid is economisch totaal
onverantwoord
Niet nodig
Niet significant risico. Eigen verantwoording
Nooit is bewezen dat het virus overdraagbaar zou zijn door transpiratie. Het is goed voor
lichaam en geest om weer ontspanning te vinden in sporten.
Omdat dat kan ook op afspraak dus net als cafe's en anderen horeca gelegenheden
Omdat de zwembaden ook open mogen
Omdat er wel buiten gesport mag worden vind ik het niet eerlijk.
Omdat het goed mogelijk is 1,5 meter afstand te houden en sporten bevorderd de gezondheid
Omdat het onzin is
Omdat in sportschool prima contactdoos gesport kan worden. Alleen te hard sporten waarbij
getranspireerd wordt , heb ik twijfels
Omdat j
Omdat je genoeg afstand kan houden en na elk toestel kan schoonmaken
Omdat ook daar prima aanpassingen zijn te treffen en ik van mening ben dat fysiek kunnen
uitten, van (positieve) invloed kan zijn op het terugdringen van huiselijk geweld
Omdat sporten gezond is en zonder een gezond lichaam kan je geen virus bestrijden
Omdat sporten juist goed is voor de gezondheid. Ik train zelf bij een Crossfitbox en daar
gebruiken we ook geen luchtfilter systeem, etc.
Omdat we toch een keer normaal.moeten gaan leven. Bescherm je ouderen en kwetsbare. En
bouw immuuniteit oo
Omdat ze maatregelen hebben genomen
Onduidelijke regels
Onzin regel. Sportscholen kunnen prima maatregelen nemen
Ook binnen 1.5-2 meter afstand is prima te doen
Ook dat kan gereguleerd worden. Bovendien geldt het nu ook voor bijvoorbeeld
zaalvoetbal/hockey/turnen voor kinderen. Voor de categorie <12 jaar kan het m.i sowieso
versoepeld worden. Die kinderen zweten niet of nauwelijks en dragen het virus ook niet of
nauwelijks over. Zeker is gymzalen is er bovendien veel ruimte voor een beperkt aantal
kinderen.
Ook hier kan 1,5 m afstand gehouden worden met een maximaal aantal bezoekers. Dus geen
reden om gesloten te blijven.
Ook hier kun je goede afstand bewaren
Ook in een sportschool kan je anderhalve meter hanteren. Het schoonmaken zal wat lastiger
zijn, maar moet te doen zijn met elkaar.
Ook in sportscholen kan op een creatieve manier worden gewerkt waardoor een veilige afstand
kan worden bewaard. Groepslessen zoals spinning en yoga kunnen makkelijk gegeven worden,
wel met minder mensen tegelijk dan voorheen en via een reserveringssysteem ( iets dat veel
sportscholen toch al hanteren). Fitness zou ook via een online reserveringssysteem kunnen om
te voorkomen dat te veel mensen tegelijkertijd komen sporten.
Ook zij moeten obv beperkte capaciteit open kunnen mits er voldoende gedesinfecteerd kan
worden
Op afspraak, met afstand en met desinfecteren moet kunnen als mensen geen klachten
hebben. Waarom het zwembad wel? Ik vind het verschil niet logisch. Beide sporten beoefen ik
persoonlijk trouwens niet
Op afstand moet het mogelijk zijn.
Overal mogen mensen samen komen als er 1,5 meter afstand is en alles wordt schoongemaakt
waarom niet
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Restaurants, biosscopen enz wel en dat valt dan niet te regelen voor ern fitness o.i.d.? gewoon
onverklaarbaar en meet je met twee maten. laat de crwativiteit ook over aan deze
ondernemers.
Slecht voor financiële situatie vd sportschool houders, tevens is sporten op gepaste afstand heel
eenvoudig te realiseren!
Sport is goed voor de gezondheid
Sport is goed voor geest en lichaam
Sporten geeft lichamelijk en geestelijk een goede boost aan de gezondheid
Sporten heeft wetenschappelijk bewezen een positief effect Op het immuunsysteem wat
belangrijk is om beter uit De strijd te komen tegen het virus.
Sporten is belangrijk voor de gezondheid zowel geestelijk als lichamelijk
Sporten is gezond (2x)
Sporten is gezond een gezond lichaam heeft meer weerstand. Sporten verminderd stress.
Minder stress is beter voor de weerstand.
Sporten is gezond, dus ga lekker sporten met zn allen. Wanneer je ziek bent ga je niet sporten
Sporten is gezond, zonde dat dit beperkt wordt. Ik denk dat sportscholen goede regels maken
over het afstand houden en hygiëne als ze weer open gaan.
Sporten is goed voor de gezondheid en ook hier is anderhalve meter met maatregelen goed te
handhaven
Sporten is goed voor lichaam en geest. Sportscholen kunnen zelf de maatregelen in hun bedrijf
handhaven. Een handhaver regelmatig laten controleren zorgt ervoor dat ook zij hun deuren
kunnen openen
Sporten is juist gezond
Sporten is lichamelijk en geestelijk gezond
Sporten vergroot de weerstand en verbetert de gezondheid
Sporten wordt gezien als goed voor de fysieke en geestelijke gezondheid van een persoon. Er
worden veel inspanningen verricht om dit binnen de regelgeving nu al in praktische zin mogelijk
te maken, dus probeer het uit met controlemaatregelen.
Sporters zijn gezonde mensen, geen risicogroep
Sportscholen doen er alles aan om mensen op veilige afstand te laten sporten. Het is goed voor
je geest en voor je lichaam.
Sportscholen hebben het goed op orde qua hygiëne en afstand
Sportscholen zelf zijn creatief genoeg maatregelen te treffen en mensen die gaan sporten zijn
zich bewust van de noodzaak hiervan
Sportscholen/binnen sporten kan vaak ook gewoon met de 1,5m en voldoende schoonmaak.
Sportschool waar wij zelf kunnen trainen heeft voldoende aanpassingen gedaan om op 1,5 m
afstand gerbuik te maken van de toestellen, ik zie hier minder problemen ontstaan als op een
terras na het nuttigen van de nodige glazen alcohol
Veel sportscholen kunnen gemakkelijk de 1.5m grens behouden. Vooraf reserveren van
tijdsblokken is ook zeker mogelijk.
Veel te lang
Vergelijkbaar met kappers, als ze aanpassingen doen moet ook dat lukken.
Voor minderjarigen moet de sportschool eerder open gaan
Waarom de restaurants wel met een maximaal aantal mensen en de sportscholen niet
Waarom het restaurants en musea bijvoorbeeld wel en sportscholen niet
Waarom kan kappers dan wel open ? En massage ?
Waarom wel naar het café op een terras maar niet binnen sporten
Waarom zou een kapper wel triage kunnen doen, een bioscoop wel afstand inbouwen en een
sportschool niet. Ik zie het verschil niet genoeg
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Wanneer afstand gewaarborgd blijft en andere openbare voorzieningen wel eerder open
mogen, vind ik het onterecht om sportscholen gesloten te laten
Wanneer er goede maatregelen getroffen worden qua hygiëne en aantal mensen dan kan het
best denk ik.
Wanneer sportscholen goede maatregelen hebben getroffen kunnen ze denk ik best eerder
open, dan vallen ze in mijn beleving onder dezelfde situatie als restaurants, zij het wel met extra
voorzorgsmaatregelen omdat mensen daar puffen en zweten
We moeten weer normaal gaan leven. Dit brengt teveel schade op op alle fronten
Wie zegt dat het virus op 1 september nog rond waart? Minimaal 1 september moet dus indien
mogelijk ook eerder kunnen.
Ze hebben aangegeven dat ze het aankunnen
Ze hebben laten zien dat het nu al binnen kan met extra maatregelen.
Zei kunnen makkelijk de 1.5 meter binnen handhaven en denk dat het verstandig is dat mensen
weer kunnen sporten
Zeker in de sportscholen is 1.5 meter ook mogelijk thuis touch en en thuis omkleden met sportk
lkefing
Zelfkeuze voor de sporter met gezond verstand
Zie 5
Zie boven
Zie extra toelichting hierboven
Zie hierboven
Zie volgende vraag
Zij kunnen vlgs mij met strenge regels en gefaseerde hoeveelheid sporters best open. Heel
belangrijk nu t sporten in deze lockdown situatie.
Zo gaan de zaken failliet, terwijl aangepast gewoon b open kan
Zo lang iedereen een beetje afstandelijk houd is er niks aan de hand
Zolang 1,5 meter gehandhaafd wordt, zie ik het probleem niet.
Zolang er gewerkt wordt conform de maatregelen (handen wassen en 1,5 meter afstand) kan
alles weer open. Ook sportscholen
Zou mogelijk kunnen zijn als 1,5 meter gewaarborgd kan worden

Weet niet (8%)
Toelichting
Toelichting:

•
•
•

Geen taak van gemeente of overheid, nog van Boa's met Stasi gedrag
Wanneer sportschoolhouders goede maatregelen in acht nemen moet dit
kunnen. Dus bijvoorbeeld kleine groepen. Veel ruimte tussen apparaten. Hangt
van individuele omstandigheden sportschool af
Ze kunnen natuurlijk een pasjes systeem invoeren. Dat er niet te veel mensen te
gelijk aanwezig zijn.
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Sportschoolhouders vinden het onterecht dat ze vooralsnog tot 1 september dicht moeten
blijven. De branche komt met aanvullende voorstellen om het risico op verspreiding van het
coronavirus tijdens het sporten te beperken.

6 Wat verwacht u omtrent het binnen sporten bij
sportscholen? Sportscholen:
Blijven tot 1 september dicht om binnen te
sporten

(n=493)

31%

Gaan eerder open om binnen te sporten

57%

Weet niet
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Op vraag "6 Wat verwacht u omtrent het binnen sporten bij sportscholen? Sportscholen:" antwoordt
57% van de respondenten: "Gaan eerder open om binnen te sporten".

Toelichting
Blijven tot 1
september
dicht om
binnen te
sporten

•
•
•
•
•

Gaan eerder
open om
binnen te
sporten

•
•
•
•
•
•
•

Hebben jullie wel eens die zwetende en puffende mensen gezien, denk daar
best aan besmettingsgevaar
Ik hoop dat ze dichtblijven tot dat er duidelijkheid is en voldoende veiligheid
kan worden gegarandeerd. We gaan wel buiten sporten.
Ik hoop eerder.
Lastig qua hygiëne met kleedkamers, apparatuur na elke gebruiker
schoonmaken etc
Sport buiten!!
Als de regels nageleefd worden kan opening mogelijk sneller
De branche is goed in staat om haar verantwoordelijkheid te nemen. We
moeten ons niet meer laten leiden door angstige regelmakers.
De druk van zowel de sportschoolhouders alswel het sportende publiek is
groot
Denk dat de politiek bezwijkt onder de druk die wordt uitgeoefend.
Denk dat sommige dingen wel open gaan zoals yoga scholen
Het moet gewoon! Je kunt ook binnen maatregelen treffen en bijv spinning
lessen nog niet geven maar body pump of fitness kan prima! Dit is nodig om
gezond te blijven zeker voor alle jongeren!
Ik verwacht dat de lobby zo sterk is dat het kabinet uiteindelijk toch instemt
met eerdere opening.

29

•
•

Weet niet

•
•
•
•

Sportscholen zullen anders zonder toestemming gaan openen. Iedereen doet
nu maar wat, zorg voor duidelijkheid en eenduidigheid.
Wel onder strikte voorwaarden waar niet alle sportscholen aan zullen kunnen
voldoen ik de praktijk.
Afwachten hoe het de komende weken gaat lopen zou ik zeggen
Hangt af van de effecten versoepelingen nu
Ik vaar op wat ik hoor vanuit wetenschap en bestuurders. En ik begrijp dat
hierover nog onvoldoende duidelijkheid is.
Zelfde toelichting als vraag 5 Tevens vraag ik mij af of iedereen in staat is zijn
verantwoordelijkheid te pakken. Je ziet toch we hele grote verschillen per
persoon of huishouden wat betreft het na leven van de 1,5 meter en het
uitnodigen van mensen/vrienden.
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Thuiswerken
Het kabinet versoepelt een aantal corona-maatregelen, maar houdt wel het advies overeind
om zoveel mogelijk thuis te blijven werken.

7 Werkt u momenteel vanuit huis?
Ja, ik werk alles vanuit thuis

(n=491)

31%

Ja, ik probeer zoveel mogelijk vanuit thuis te
werken. Af en toe ga ik naar het werk.
Nee, ik werk op locatie omdat thuiswerken niet
mogelijk is

14%
21%

Nee, ik werk alles op locatie

9%

Ik heb op dit moment geen werk

22%

Weet niet
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Op vraag "7 Werkt u momenteel vanuit huis?" antwoordt 31% van de respondenten: "Ja, ik werk
alles vanuit thuis".

Toelichting
Ja, ik werk alles
vanuit thuis

•
•
•
•
•
•
•

Ja, ik probeer
zoveel mogelijk
vanuit thuis te
werken. Af en
toe ga ik naar
het werk.

•
•
•
•
•
•

Nee, ik werk op
locatie omdat

•
•
•

Alleen in uiterste noodzaak bezoek ik mijn klanten.
Dat deed ik altijd al
Ik ben gepensioneerd, maar mijn bedrijf in het buitenland mag ik nog niet
bezoeken en de bestuurlijke zaken doe ik geheel vanuit huis
Ik ben met zwangerschaps verlof, werk alleen hoognodig nog vanuit huis
Ik heb bedrijf aan huis, werkte altijd dus al thuis. Mijn man werkt nu ook thuis
ipv op kantoor.
Ik werk niet meer, gepensioneerd.
Wij hebben kantoor aan huis, dus er verandert niets voor mij
50/50
Een groot deel van mijn uren kan het thuis. De uren die dat wel kunnen werk
ik thuis
In mijn werk is er niets veranderd. Werk vanuit huis en heb veel afspraken op
locatie. Enige nadeel is dat de kinderen de dupe worden omdat die in de
autobmoeten wachten tot mijn afspraak op locatie klaar is.
Wanneer noodzakelijk ga ik naar kantoor en houdt ik mijn aan de
voorschriften van het RIVM.
Werk in de zorg dus ga 2 dagen naar het werk om cliënten te zien en werk 2
dagen thuis
Word nu verplicht vanaf 2 juni alles op kantoor te doen echter geen oppas
voor de kids
En 1 dag in de week thuis.
Ik werk als verpleegkundig teamleider in een verpleeghuis
Ik werk in de zorg (3x)
31

thuiswerken
niet mogelijk is

•
•
•

•
•
•

Ik werk in het onderwijs
Ik werk met mensen met een beperking. Vanuit huis werken kan niet altijd.
Ik werk met op een woonlocatie, weliswaar verl op kantoor maar contact met
bewoners en begeleiding is nodig. Ook toen er corona op de locatie was, alle
veiligheidsvoorschriften in acht nemend. Af en toe kies ik voor mijn
thuiswerkplek.
Vrachtwagenchauffeur
Werk in ziekenhuis als verpleegkundige
Echtgenoot werkt thuis
Zo zou de situatie zijn. Ik werk normaal als audicien maar ik heb COPD en wil
niet binnen 1,5 m werken. Daarom heb ik mij (tegen de wil van mijn
wergever) ziekengemeld

Nee, ik werk
alles op locatie

•
•
•
•
•
•

Ik ben taxi chauffeur dus moet wel op pad. (2x)
Ik ben verpleegkundige
Ik werk in het verpleeghuis
Vitaal beroep
Werk in het ziekenhuis, dus thuiswerken valt niet mee
Wij hebben een eigen tuinbouw bedrijf. Helaas gaat het hier niet goed mee.
Doet de gemeente hier nog wat mee? Koop lokaal worden wij wel vergeten!!

Ik heb op dit
moment geen
werk

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gepensioneerd
Gepensioneerd.
Huisvrouw
Ik ben gepensioneerd
Ik ben gepensioneerd. Vrijwillergswerk voor de bibliotheek doe ik wel on line.
Ik ben met pensioen
Ik heb momenteel ouderschapsverlof
Ik heb op dit moment geen werk klinkt erg negatief, waar zijn de
mogelijkheden 'afgekeurd of huismanager'
Ik heb zwangerschapsverlof
Ik werk op het vliegveld waar momenteel geen werkzaamheden zijn omdat er
geen vluchten vertrekken.
Met pensioen, dus niet tellen als werkloos
Mijn werk ligt volledig stil, dus kan niks doen
Momenteel thuis vanwege geen opdrachten
Pensionado.
Scholier

•
•
•
•
•
•
•

Er zijn ook een paar mensen die al met pensioen zijn, daar ben ik er een van
Heb twee maanden rare klachten
IK ben gepensioneerd.
Ik zit al anderhalf jaar in de ziektewet en ben dus sws veel thuis.
Pensioen
Pensioengerechtigd
Wij zijn gepensioneerd. wij hebben ons aow

•
•

Weet niet
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Vraag 7.1 wordt gesteld aan respondenten die op vraag 7 ‘Ja, ik werk alles vanuit thuis’ of ‘Ja, ik
probeer zoveel mogelijk vanuit thuis te werken. Af en toe ga ik naar het werk.’ antwoorden.

7.1 Hoe bevalt het thuiswerken voor u?
Zeer positief

(n=221)

20%

Positief

48%

Neutraal

18%

Negatief

12%

Zeer negatief

0%

Weet niet
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Op vraag "7.1 Hoe bevalt het thuiswerken voor u?" antwoordt in totaal 68% van de respondenten:
"(zeer) positief". In totaal antwoordt 12% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (48%) is: "Positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
positief
Positief

•

Doe ik al jaren

•
•
•

Als gastouder werk ik altijd al van uit huis
Kan tijd. Rijer indelen, kan tussendoor ontspannen door een flink eind te fietsen
Thuiswerken met kinderen (die ook thuisonderwijs) moeten krijgen, vond ik
stressvol. Nu de kinderen weer meer naar school gaan is thuiswerken op zich
prima. Al mis ik wel het sociale contact met collega's en is overleggen op kantoor
net even wat fijner. Maar voor 80% werkt het wel goed.
Ik merk dat de kinderen ook fijn vinden dat ik thuis ben als ze uit school komen.
Thuiswerken op zich gaat goed. Wel lastig te combineren met kids die thuis
onderwijs volgen en veel hulp/ sturing nodig hebben
Wel soms pittig met twee kleine kinderen
Werkte al regelmatig thuis

•
•
•
Neutraal

•
•
•
•

Als docent op een school in Rtd zuid merk ik dat deze kinderen meer contact op
school nodig hebben dan het gemiddelde kind op een andere school.
Als mijn kind fulltime naar school gaat, is thuiswerken efficienter.
Heerlijk om reistijd te hebben. Maar werk en privé lopen nu helemaal door elkaar
en ook nog school spelen tussendoor.
Het gaat opzich goed maar het duurt erg lang. Dat maakt het toch moeilijk.

33

•
•

Negatief

•

•

Combi homescholing en lesgeven aan kids is zeer intensief en je komt aan beide
niet goed toe.
Digitaal vergaderen vind ik geen prettige manier van werken en is m.i. een korte
termijn oplossing.
Kinderen gaan maar twee keer van 8.30 tm 14.00 naar school hierdoor kan ik maar
twee keer 4 uur werken en de andere 24 uur dan?
Kwa reistijd geeft het me heel veel rust maar er is echter ook een keerzijde. Als
alleenstaande moeder ben ik op dit moment 24/7 thuis. Privé en werk lopen nu erg
in één. En ik spreek weinig mensen meer, sociaal isolement. (2x)
Thuiswerken in combinatie van alle andere taken is veel en stressvol!

•

Ivm verlof pas 2 dagen thuis gewerkt

•
•
•

Weet niet

Ik werkte al vaker thuis. Doordat je nu volledig thuiswerkt ontstaat er toch afstand
en onthechting. Een team kun je niet optimaal laten werken op afstand via Zoom,
Skype etc.
Vanaf 16 maart thuis werken valt in het begin niet mee. Het gemis van collega's
heeft een enorme impact.
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Vraag 7.1.1 wordt alleen gesteld aan respondenten die op vraag 7.1 ‘Zeer positief’ of ‘Positief’
antwoorden.

7.1.1 Waarom staat u (zeer) positief tegenover thuiswerken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=154)

Het bevalt me goed dat ik geen reistijd heb

70%

Ik kan nu beter mijn eigen tijd indelen

53%

Thuis kan ik me beter concentreren

31%

Ik heb meer quality time met mijn gezin

24%

Ik kan thuiswerken goed combineren met de zorg
voor mijn gezin

31%

Anders

14%

Weet niet
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Op vraag "7.1.1 Waarom staat u (zeer) positief tegenover thuiswerken?" antwoordt 70% van de
respondenten: "Het bevalt me goed dat ik geen reistijd heb".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen ander dak boven m’n hoofd. Anno 202 heeft ons bedrijf snelle netwerken en voip
Doe veel meer in minder tijd doordat ik niet word afgeleid
Een zegen om niet in een kantoortuin te hoeven werken
Eigen toilet, geen besmettingsgevaar
Geen reiskosten voor ov
Hoef ook niet meer te reizen voor een vergadering van slechts 1 uur.
Ik heb een prima plek en de aard van het werk leent zich er ook voor
Ik kan doorwerken zonder risico te lopen.
Ik kan muziek opzetten tijdens het werk
Ik was al 2-3 dgn per week thuis aan het werk
Ik weet dat het tijdelijk en noodzakelijk is
Ik werk al vanuit huis
Ik werk als aow'er nog een aantal uren, dus mijn mening is misschien niet helemaal van
toepassing op het geheel
Ik werk altijd al thuis, bedrijf aan huis
Ik werk bijna altijd vanuit huis
Ik werkte altijd al vanuit huis
Veiligheid met corona
Veiligheid voor gezondheid
Voorsmijt niks veranderd
Werkte hiervoor ook al thuis
Wil niet besmet raken en vindt het te vrijblijvend op de werkvloer
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Toelichting
•
•
•
•
•
•
•

Binnenkort ga ik wel weer voor eerste bespreking naar kantoor. Soms praat het makkelijker als
je elkaar face to face ziet
Enige kanttekening is dat ik het lastig vindt mijn grenzen te bewaken. Ik maak graag dingen af
en zit dan snel langer te werken. Dus de reistijd gaat vaak op in langer werken.
Ik werk al jaren vanuit huis
Ik werk al thuis. Mijn andere baantje bij de post mag ik nog niet uitvoeren tot nader order.
Ik werkte al vanuit huis, maar bezocht vaak mijn klanten. Die bezoeken beperk ik nu tot het
minimum en overleg veel per telefoon en/of beeldbellen.
Kantoor aan huis
Thuiswerken deed ik ook voor Corona
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Vraag 7.1.2 wordt alleen gesteld aan respondenten die op vraag 7.1 ‘Zeer negatief’ of ‘Negatief’
antwoorden.

7.1.2 Waarom staat u (zeer) negatief tegenover thuiswerken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik mis mijn collega

48%

Ik mis de verandering in mijn omgeving

30%

Ik kan me op mijn

41%

Ik mis het reizen naar mijn werk

11%

Ik vind het thuis saai

15%

Anders
Weet niet

(n=27)

48%
0%
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40%
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Op vraag "7.1.2 Waarom staat u (zeer) negatief tegenover thuiswerken?" antwoordt 48% van de
respondenten: "Ik mis mijn collega".Eenzelfde percentage antwoordt "Anders".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buitendienst functie
Combi homescholing en lesgeven aan kids is zeer intensief en je komt aan beide niet goed toe.
De kinderen
Fysieke vergaderingen zijn werkbaarder dan digitaal.
Ik ben psycholoog en kan met face to face contact beter therapie geven.
Ik beweeg te weinig thuis en krijg RSI klachten
Ik heb face to face contacten nodig om een betere inschatting van mensen te kunnen maken. Ik
ben een screener.
Ik werk in het voortgezet onderwijs. Het contact met de kids is minstens zo belangrijk als de stof
die zij zich toe moeten eigenen.
Inhoudelijk moet ik nu alles met video/calls doen wat veel zwaarder is dan face2face contact
Kan bedrijf I h buitenland niet bezoeken
Mis de leerlingen
Teveel mensen in huis
Thuis moet ontspannen en relaxt zijn. Nu kan er veel stress en onrust zijn.
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7.2 'in de toekomst zou ik graag deels vanuit thuis blijven
werken'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=219)

44%

Mee eens

36%

Neutraal

13%

Mee oneens

5%

Zeer mee oneens

2%

Weet niet
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Op stelling 7.2 antwoordt in totaal 80% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
7% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Zeer mee
eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•

Mee eens

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neutraal

•
•
•

Als de kids naar school is thuiswerk goed te doen
Dat doe ik al 2 dagen in de week
Ik vindt wel dat er belasting technische maatregelen moeten komen om een
goede werkplek thuis in te kunnen richten
Ik werk al jaren 2 dagen per week thuis ik ben van plan om dit meer te doen
Niet volledig, maar werken op kantoor zal meer elkaar ontmoeten worden.
1 of 2 dagen per week (van de 5) zou fijn zijn. Ik werkte al 1,5 jaar 1 dag per
week thuis. Ik verwacht dat dat nog iets meer zal worden.
Als de kids gewoon normaal naar school kunnen
De mogelijkheid om af te wisselen is wel prettig.
Ik mocht al zoveel thuis werken als ik wil
Maar alleen als de kinderen naar de opvang kunnen
Maar kan helaas met mijn beroep niet.
Met de kanttekening dat de kinderen weer normaal naar school gaan.
Thuiswerken met het hele gezin thuis werkt niet.
Met twee kleine kinderen en werkend voor een bedrijf in zwaar weer is de
werkdruk en vooral focus op zaken lastig
Ondanks het gemis van collega's zou dit een goed alternatief kunnen zijn. Goed
voor milieu ook nog een keer
Dit werk kan niet thuis gedaan worden.
Ik zie wel mogelijkheden om een combinatie te doen.
Ligt eraan of mijn baan dat toelaat.
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Mee oneens

•

In het onderwijs is contact met leerlingen essentieel om te komen tot echte
dialoog en onderwijsleergesporekken

Zeer mee
oneens

•

Ik werk in het middelbaar onderwijs als docent en als decaan.
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1,5 meter samenleving
Voorlopig ziet het er naar uit dat we minimaal 1,5 meter afstand moeten bewaren tot andere
mensen.

8 Houd u anderhalve meter afstand van anderen (behalve
als, buiten jouw wil om, de situatie dit echt onmogelijk
maakt)?
Altijd

(n=490)

48%

Meestal

39%

Vaak

7%

Soms

4%

Nooit

1%

Weet niet
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Op vraag "8 Houd u anderhalve meter afstand van anderen (behalve als, buiten jouw wil om, de
situatie dit echt onmogelijk maakt)?" antwoordt 48% van de respondenten: "Altijd".

Toelichting
Altijd

•
•
•

•

•
•
•
•

Andere mensen (met name ouderen en lager sociaal milieu doen dit niet!)
Het minste wat je kunt doen
Het valt mij op dat gelukkig een grote groep meneren zich aan de regel houdt.
Je ziet helaas nu wel steeds meer ongeduldige personen die toch even snel er
tussendoor willen piepen.
Ik vind dat de supermarkten een strenger deurbeleid kunnen voeren: bijv 3
scholieren die voor 1 zak chips naar binnen willen....
Een gezin van 3 , en maar 1 winkelwagen...., waardoor er steeds 1 persoon dicht
langs de mensen loopt.
Kunnen we niet spreken dat er een maximum is , wat in een winkel toelaatbaar is?
Ik kom zelden op dorp of in winkels, alleen als het niet anders kan. Merk dat veel
anderen het daar erg lastig vinden afstand te houden. Daar heb ik moeite mee. Ik
ben naar kapper geweest gisteren, daarvan spijt want moest verplicht haren laten
wassen volgens hun protocol wat volgens mij juist meer risico geeft want de kapster
praat over gezicht van klant heen terwijl deze met hoofd achterover in de wasbak zit.
Kapper werkt zonder mondkapje.
Ik probeer altijd maar in gedachten of afleiding gaat wel eens niet zoals ik had gewild
Jammer dat heel veel mensen dit vergeten
Maar op straat en met name in de winkels (vooral in de supermarkt) houden mensen
onvoldoende afstand
Mensen nemen het niet serieus. , ik ga dus bijna niet meer naar buiten. Ik kan
eigenlijk niet eens de voordeur meer gebruiken want de stoep is te smal.
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•
•
•
Meestal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Vaak

•
•
•

Soms

•
•
•

Weet
niet

•

Mensen zijn niet gemaakt om op anderhalve meter van elkaar te leven, ik hoop dat
dit snel voorbij is, dit is echt niet goed voor een mens.
Tijdens werk niet mogelijk.
Zou ook fijn zijn als anderen dat óók zouden doen
Alleen niet binnen gezinsverband
Als leerkracht kleuters niet mogelijk de 1,5m te houden
Behalve bij m’n eigen huishouding.
Ik ben er zeer alert op in winkels etc. Ik merk de laatste weken dat veel mensen het
wat minder nauw nemen.
Ik krijg alleen niet die afstand, mag in Berkel blij zijn als ik 30 cm krijg dus kom alleen
nog even in Bergschenhoek, handhaven daar beter door winkeliers
Ik probeer er overal op te letten en vind ook dat iedereen in onze gemeente echt
rekening met elkaar houdt dat is fijn
Omdat het te duur is om het niet te doen
Op mn werk kan dat niet altijd
Probeer het altijd te doen, maar lukt niet altijd omdat andere er niet aan meedoen
Soms is het lastig. Plekken zijn soms toch nog wat te druk. Bijvoorbeeld de
supermarkt. Al probeer ik wel op tijden te gaan als het rustiger is.
En vanuit routine sta je soms toch ineens te dicht bij een familielid (ouders) of een
collega.
Vrijwel altijd. Soms in de supermarkt nog moeilijk haalbaar.
Ik blijf veel thuis, winkel als het niet anders kan.
Ik heb geen zin in een bekeuring, maar vind het wel vaak overdreven
Geen handen schudden en omhelzen is makkelijker
In mijn werk is 1,5 meter niet mogelijk. Ook de supermarkten zijn vaak te krap en
mensen houden zich daar regelmatig niet aan de regels
De supermarkten vind ik irritant. Dit zijn onbekende mensen die te dicht in de
nabijheid komen. Men vind het moeilijk om te wachten of om iets te vragen.
Ik werk in één tandartspraktijk daar is het niet mogelijk 1,5 meter afstand te houden
maar dragen wel goede bescherming
Op openbare plekken probeer ik zover dat gaat mij eraan te houden. Maar met
vrienden en familie hou ik mij er niet aan. Zorgen dat je weerstand goed is, is veel
belangrijker dan dat belachelijke, ‘nieuwe normaal’ of ‘de 1.5 meter samenleving’
Volgens een groot aantal wetenschappers is de 1,5 meter samenleving in de
buitenlucht klinkklare onzin.
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9 'De 1,5 meter samenleving is een goede oplossing voor de
verdere verspreiding van het coronavirus'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=488)

23%

Mee eens

40%

Neutraal

19%

Mee oneens

8%

Zeer mee oneens

6%

Weet niet
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Op stelling 9 antwoordt in totaal 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
15% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•

•
•
•
•
•

1.5m is een basis. Uitgaande ervan dat niemand in je omgeving niest/hoest etc....
Als iemand dat wel doet, komt het in de lucht en is 1.5m niet voldoende; zeker
niet als er een briesje/wind staat in JOUW richting.
Dat is iets om ook rekening mee te houden.
Verder vind ik het lastig om mijn kinderen met anderen te laten spelen, wetende
dat ze mogelijk het virus met zich mee brengen naar binnen en mij OOK kunnen
besmetten.
Ik pleit voor testen voor iedere burger, zodat ze weten of ze het hebben gehad of
niet, zodat diegenen die weten dat ze het hebben gehad, zonder het doorgehad te
hebben (lichte griep? ) zich ook geen zorgen meer hoeven te maken.
De praktische uitwerking hiervan is echter vaak heel ingewikkeld. De samenleving
is hier nog niet op ingesteld.
Jammer dat er nauwelijks gehandhaafd word, in het centrum en in b.v. park
floddertje houdt men zich niet aan de 1.5 meter.
Mag 2 meter geroepen worden omdat er veel mensen zijn die 1,5 meter niet
kunnen inschatten. Meer campagne allen versoepelen als men 1,5 meter
aanhoudt anders gaat het niet door...
Merk wel dat sommige mensen de 1,5 m regel nog slecht in hun systeem hebben.
Blijf daarom liever zoveel mogelijk thuis.
Zeer mee eens, jammer genoeg niet haalbaar op mijn werk met mensen met een
verstandelijke beperking. Zonder beschermende middelen mensen wassen en
aankleden. Mensen die afstand tot elkaar en de begeleiding houden erg moeilijk
vinden/dit steeds vergeten.
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Mee eens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
Neutraal

•

•
•
•
•
•

Als iedereen zich hieraan houdt
Deze vraag is taaltechnisch fout. Het is een oplossing TEGEN de verdere
verspreiding
Doch is het haast onmogelijk van kleinkinderen voldoende afstand te houden. Ook
denk ik dat als ik mijn dementerende moeder in het verpleeghuis straks mag
bezoeken wil knuffelen en aanraken (zij hebben dat zo nodig)
Door oa deze afstand te houden als een van de maatregelen blijkt uit de cijfers dat
het aantal patiënten afneemt.
Helaas houden er weinig mensen zich nog aan deze maatregel merk ik.
Helaas word het niet serieus genomen door vele mensen. Door de versoepeling
worden mensen nog slordiger.
Het geeft een sterk effect maar 100% is onmogelijk bv in supermarkt
Het is wel heel lastig, vervelend en niet des mensen. Moet daarom niet langer
duren dan absoluut noodzakelijk.
Het voorkomt het niet helema, maar wel de snelheid waarmee het zich verspreid
wordt geremd
Ik ga af op de adviezen die deskundigen geven
Ik hecht geen waarde aan de afstand in CM's, wel aan het feit dat we niet zo op
elkaars lip bewegen. Afstand-nabijheid was al jaren grenzeloos en iedereen in
elkaars space, Wat dat betreft bevalt een beetje afstand houden van elkaar mij
prima.
Ik lees, dat bij zingen en hard praten virussen in druppeltjes in de lucht blijven.
Zingen en kerkgang zijn dat riskant, lijkt mij
In combinatie met andere maatregelen zoals handen wassen en hoesten niezen in
je elleboog.
Mensen moeten wel worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid
Niet alleen. Handen wassen
Vooralsnog wel om te voorkomen dat de intensive cares overspoeld worden. Ik
denk echter dat de bescherming straks meer gericht moet zijn op de kwetsbaren.
Wel moet er met familie wat meer ruimte komen. Want liefde en een knuffel
maakt iedereen sterker
Zolang er geen beter alternatief is....
1 meter samenleving zou beter zijn. Bij 1.5 meter zijn veel bedrijven niet rendabel.
Het leven van veel ondernemers wordt onnodig kapotgemaakt. En ook
belastingbetalers draaien uiteindelijk voor een groot deel van de schade op.
Ouderen en kwetsbare mensen kunnen zelf kiezen om niet naar restaurants en zo
te gaan. Veel oudere mensen geven zelf aan liever in zelfisolatie te gaan dan te
zien dat hun kinderen banen verliezen of hun bedrijf kapot zien gaan.
De globalisering moet gewoon afnemen in alle vormen en minder vlees en vis
consumeren zodat het vlees en vis dat wel geconsumeerd wordt van betere
kwaliteit is
De regering had eerder voor beschermende kleding moeten zorgen. Zijn te laat in
aktie gekomen. In het begin op alle punten gefaald.
Dit is niet haalbaar, nu wel omdat de noodzaak groot is, maar dit gaat op den duur
toch niet meer lukken. Het is namelijk niet in ons aard om afstand te houden tot
medemens.
Lastig de 1.5 meter verkom je denk ik geen besmetting omdat het ook in de lucht
blijft hangen na bijv hoesten .
Ik denk dat belangrijker is dat je thuis blijft bij klachten
Laten ze nu eens met harde feiten en bewijzen komen
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Mee
oneens

•

Nooit helemaal te handhaven

•

1,5 moet niet doel zijn... maar niet besmetten met doel zijn. Op 2 meter kun je nog
besmetten en in andere situatie besmet je op 1 meter nog niet. En/ of mensen zijn
ook helaas vaak onhygienisch met het aanraken van dingen...
Anderhalve meter is niet genoeg. Op diverse manieren kunnen op die afstand
druppeltjes zich toch verspreiden.
Dit kan niet oeverloos gehandhaafd blijven. We moeten ooit weer terug naar
normaal. Dit kan niet het nieuwe normaal zijn. Bedrijven zullen kapot gaan als dit
altijd 1,5 mtr blijft. Maar ook mensen zullen dit niet kunnen blijven volhouden. We
moeten toch straks weer gewoon elkaar kunnen begroeten en knuffelen, troosten.
(2x)
Er moet snel een vaccin komen
Het is geen “1,5 meter ziekte” . Het is slechts een voorzichtige
voorzorgsmaatregel. Het beperkt de verspreiding misschien, maar het risico op 1,5
meter is niet nul
Het is geen oplossing. In het normale leven is het niet mogelijk dit steeds vol te
houden. Het is te druk in Lansingerland. Kijk maar eens naar het ov. Bvb de
randstadrail. Alsiedereen weer naar zijn werk of school gaat kunnen we 1,5 meter
echt bijnanergens meer volhouden.
Ik ben geen fan van 1.5 meter samenleving, het indiceert dat het zo zal blijven. Het
is raar om bijvoorbeeld vrienden te zien en naar ze te zwaaien van 1.5 meter, ik
hoop dat de maatregel snel weer kan worden ingetrokken.
Ik denk dat 1,5 meter niet voldoende is gezien het feit als iemand niest of hoest de
druppeltjes veel verder nevelen dan 1,5 meter
Mensen houden zich er toch minder aan
Minder dan 1,5 meter is ook afdoende
Suggereert een definitieve situatie, enkel als tijdelijke maatregel een goede
oplossing
Tijdelijk, mee eens.
Maar niet tot in het oneindige als dit niet meer nodig is. Immuniteit opbouwen
moet ook door gaan.
We zijn niet consequent in het afstand houden, als je alleen gaat fietsen, om even
je gedachten op wat anders te zetten, kom je steeds echtparen tegen die naast
elkaar blijven fietsen waardoor de 1,5 m niet van toepassing is.
En wat denkt u van wielrenners die veel te hard over te smalle fietspaden rijden!

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•

•
•
•
•
•

De 1,5 meter samenleving is een farce. Het nut ervan is omstreden. Wij moeten
100% van de beslissingen nemen met 50% van wat wij weten. Maar met de 50%
die wij weten nemen wij beslissingen die de economie kapot maken en onze
vrijheden beperken.
De Corona maatregelen zijn bedoeld om de samenleving te ontwrichten en
hebben niets met gezondheid te maken
Mensen houden dit niet vol. Repressie gaat niet helpen. Compassie wel. Zeker met
jongeren. Geen giga boetes aan pubers
Mss effectief, maar sociaal zeer ongewenst, alsof je medemens ineens niet meer
mag ontmoeten
Overal is het 2 meter , denk je nou echt dat t virus zegt..... ho ik ben nu 1,5 meter
dus ik doe niks meer
Volgens een groot aantal wetenschappers is de 1,5 meter samenleving klinkklare
onzin. Terug naar het oude normaal biedt meer perspectief!
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•
•

Weet niet

•

Volgens mij vinden in de buitenlucht bijna geen besmettingen plaats. Dus buiten
moet alles weer mogen. Binnenshuis wel 1.5 m houden.
Zorgen dat je weerstand goed is en je conditie. De ouderen beschermen en verder
zo snel mogelijk weer echt normaal doen! Hysterische gedoe, ik kan er met mijn
pet niet bij. Gelukkig worden ersteedsmeer mensen wakker, de sensuele ook, lijkt
wel of ik in China woon Ipv Nederland
Dit is een veel te complex probleem om in 1 stelling uit te vragen. Ik ben voor een
verdere verspreiding, in ieder geval onder jonge mensen. Zelden worden zij ernstig
ziek. Laat de mensen die het risico niet willen lopen zichzelf isoleren en de andere
mensen weer grotendeels hun leven leven....
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipLansingerland
Telstar Uitgeverij
Coronavirus
Versoepeling van de maatregelen en adviezen
Thuiswerken
1,5 meter samenleving
19
529
4,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
22 mei 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±4,2%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Telstar Uitgeverij.
Op 15-05-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 20-05-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipLansingerland
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Lansingerland
vergroten. Via het panel TipLansingerland.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Lansingerland hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tiplansingerland.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipLansingerland.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipLansingerland.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘N209, ‘Alcohol’ en ‘Randstadrail’.

4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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