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Samenvatting
Coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?" antwoordt 47% van de
respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen". Zie pagina 4.
Op vraag "2 Over welke zaken maakt u zich de meeste zorgen?" antwoordt 49% van de
respondenten: "Lichamelijke gezondheid van mij of mijn gezinsleden". Zie pagina 8.
Versoepeling van de maatregelen en adviezen
Op stelling 5 antwoordt in totaal 33% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
42% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Mee
oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal". Zie pagina 18.
Op vraag "5.1 Kunt u toelichten waarom u vindt dat sportscholen minimaal tot 1 september moeten
dichtblijven?" antwoordt 85% van de respondenten met een toelichting. Zie pagina 23.
Op vraag "5.2 Kunt u toelichten waarom u niet vindt dat sportscholen minimaal tot 1 september
moeten dichtblijven?" antwoordt 89% van de respondenten met een toelichting. Zie pagina 32.
Op vraag "6 Wat verwacht u omtrent het binnen sporten bij sportscholen? Sportscholen:" antwoordt
53% van de respondenten: "Gaan eerder open om binnen te sporten". Zie pagina 44.
Thuiswerken
Op vraag "7 Werkt u momenteel vanuit huis?" antwoordt 28% van de respondenten: "Ja, ik werk
alles vanuit thuis". Zie pagina 47.
Op vraag "7.1 Hoe bevalt het thuiswerken voor u?" antwoordt in totaal 63% van de respondenten:
"(zeer) positief". In totaal antwoordt 14% van de respondenten: "(zeer) negatief". Het meest gekozen
antwoord (40%) is: "Positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan). Zie pagina 51.
Op vraag "7.1.1 Waarom staat u (zeer) positief tegenover thuiswerken?" antwoordt 72% van de
respondenten: "Het bevalt me goed dat ik geen reistijd heb". Zie pagina 53.
Op vraag "7.1.2 Waarom staat u (zeer) negatief tegenover thuiswerken?" antwoordt 77% van de
respondenten: "Ik mis mijn collega". Zie pagina 55.
Op stelling 7.2 antwoordt in totaal 76% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
11% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer mee
eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens". Zie pagina 62.
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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 47% van de respondenten: "Altijd". Zie pagina 59.
Op stelling 9 antwoordt in totaal 69% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
13% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Mee eens".
Dit is ook het middelste antwoord (mediaan). Zie pagina 62.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipPijnackerNootdorp, waarbij 1241 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 TipPijnackerNootdorp 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=1234)

43%

Ik maak mij weinig zorgen

47%

Ik maak mij geen zorgen

9%

Weet niet
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?" antwoordt 47% van de
respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".

Toelichting
Ik maak
mij veel zorgen

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als de mentaliteit en gedrag van mensen echt veranderd en ze afstand
houden en alles en overal alles ontsmetten en mensen alleen producten uit
/van Nederlandse makelij kopen gaan wij de hele goede kant op maar zal
iedereen mee moeten en justitie de wet goed handteerd dat de boetes ook
geind gaan worden , scheelt al een stuk in de mentaliteit.
Als medeorganisator in de culturele sector zie ik het nog niet gauw gebeuren
dat koren weer concerten kunnen geven.
De pandemie is duidelijk niet voorbij; het in veel ergere mate terugkomen
Er is heel veel onbekend, de gevolgen zijn moeilijk voorspelbaar.
Er is te weinig zicht op iets wat het virus effectief bestrijdt of een
behandeling die werkt
Het is ongrijpbaar en je ziet het niet, en dan die anderhalve meter pfff.
Ik ben hartpatient
Ik ben niet heel bang voor het virus, maar ik ben wel bang dat we hier nog
een jaar mee zitten. De 1,5meter maatregels is kansloos. Mondkapjes zijn
ook kansloos (de niet ziekenhuis kwaliteit dan).
Ik ben wat ouder en mogelijk kwestsbaarder. Daarnaast weinig vertrouwen
in de medemens.
Ik heb een chronische stofwisselingsziekte welke mijn afweersysteem
sowieso al aantast.
Ik hoor bij de risicogroep
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Ik krijg de indruk dat sinds de laatste persconferentie/versoepeling vd
maatregelen, er veel mensen denken dat bijna alles weer kan. Ik zie mensen
handen schudden en in de winkels komt men steeds dichter in je buurt. Ook
en misschien vooral bij personeel.
Ik maak me geen zorgen om het virus op zich maar wel om de vele
beperkingen die je opgelegd worden onder het mom van het virus. Ik hou
me eraan omdat ik een boete niet kan betalen maar ben het er absoluut niet
mee eens dat je zo gestraft wordt. Wij doen altijd netjes alles volgens de
regels en wetten maar dat heeft blijkbaar absoluut geen nut want als ze je
vrijheid zonder reden willen afpakken doen ze dat dus nog steeds.
Ik maak me met name zorgen over de 2e golf corona die er aan gaat komen.
Hoe zullen we die beleven?
Ik maak me zorgen over een eventuele tweede golf besmettingen en de
economische impact als een vaccin of medicijn nog lang op zich laat
wachten.
Ik maak me zorgen, maar tussen veel en weinig in.
Ik maak mij veel zorgen omdat ik hoor bij de risicogroep en omdat er toch
heel wat mensen geen afstand houden.
Ik maak mij zorgen omdat mijn vrouw, schoonzus als verpleegkundigen met
Covid patienten werken. Verhalen zijn niet positief.
Ik zie dat bij de versoepeling van de maatregelen veel mensen geen 1,5 mrt
afstand meer houden en 'gezellig' gaan winkelen met het gezin. In de
winkels geven veel mensen het karretje een gooi en gaan lopen door de
winkel. Als je gaat wandelen dan wordt je voorbijgeraced door racefietsers
met zn 2en naast elkaar en andere wandelaars blijven lekker naast elkaar
doorlopen en raken je net niet aan.
Maar als iedereen zich aan de regels houd moet het goedkomen
Me vrouw valt in de risico groep en heb zelf ook astma
Mensen gaan nu er veel minder serieus mee om op straat, in de supermarkt
enz
Mensen worden steeds laxer wbt de 1.5meter afstand
Mijn antwoord zit eigenlijk tussen 'veel' en 'weinig' in, maar die keuze
ontbreekt...
Mijn kinderen werken aan het 'front'. In de zorg. Een als arts en de ander als
begeleider en verzorger van verstandelijk- en meervoudig gehandicapten. Zij
lopen een groot risico.
Mijn man en ik beide doelgroep. Leeftijd en achterliggende problemen
Mijn vader van in de zestig ligt meer dan 7 weken aan de beademing op de
ic met corona. Het was spannend of hij het ging halen, nu gaat het de goede
kant op. Ook mijn moeder heeft een paar dagen op de verpleegafdeling in
het ziekenhuis gelegen. Zelf heb ik het ook gehad, maar niet zo ernstig. Ik
maak mij zorgen om hen en dat anderen het coronavirus niet serieus
nemen.
Naleven regels wordt voor mensen zichtbaar moeilijker
Omdat er steeds nog heel veel onduidelijkheid heerst over het virus in onze
medische wereld
Onze leeftijd - bijna allemaal ouderen in onze omgeving
Raar dat je niet kunt kiezen tussen veel en gewoon zorgen maken..
Veel mensen houden zich niet aan de regelgeving.
Verstandige omgang en verantwoordelijkheid
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Ik maak mij
weinig zorgen
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Voor en nieuwe piek en de schade die het aanricht in iemand die is "hersteld
"
Vooral nu de maatregelen versoepeld worden, worden mensen weer
makkelijker.
Wij zijn tachtigers dus
Zolang er nog geen vaccin is
Zorgen ivm leeftijd, 69; long- en hart-patiënt
Zorgen omdat ik bang ben ivm versoepeling dat virus weer meer terugkomt.
Zorgen omhet financiele, niet zozeer voor rmezelf maar voor vele bedrijven
Zorgen over m'n werk en in hoeverre het nu echt gevaarlijk is.. Hoeveel
%beland er in het ziekenhuis en hoeveel % overlijdt en is dit anders dan
jaarlijks met de gewone griep... Is de zorg terecht of overtrokken?
Zorgen, omdat er weinig gehandhaafd wordt op mensen die in overtreding
zijn. B.v. op het raadhuisplein wordt er regelmatig koffie gedronken door
groepen meer dan 5 personen ook nog de gevaarlijke doelgroep. Hier
wordt nooit op gehandhaafd.
Zou graag de optie ; ik maak mij zorgen
Willen hebben gehad.
Als je gewoon de maatregelen op volgt kan er weinig gebeuren, net wat
Rutte zegt, gebruik je verstand.
De eerste 4 weken meer zorgen dan nu. ook omdat je wat meer weet over
het verloop, leeftijden etc.
Gewoon de regels volgen, verder ligt het niet in mijn handen, dus ga ik mij
ook niet druk over maken.
Goed opletten en uit de drukte blijven.
Ik ben werkzaam in de zorg en heb op veel corona afdelingen gestaan. Hoe
het daar toegeslagen heeft is echt verschrikkelijk. Zelf ben ik niet ziek
geweest ondanks het grote risico dat ik liep vanwege gedoe om
beschermingsmiddelen. Ik maak mij dus wel zorgen om de ouderen en
zwakken maar niet om mezelf en mijn kinderen
Ik heb wel zorgen, maar hou me koest. Voor mij is er ook niet veel
veranderd. Voor de maatschappij/wereld wel.
Ik maak me vooral zorgen over mijn beperkte vrijheid en het verplichte
inperken van mijn sociale leven
Ik maak mij vooral zorgen over anderen, niet over mijzelf.
Ik maak mij weinig zorgen om mijn persoonlijke omgeving omdat ik weet dat
mijn sociale omgeving hier serieus mee omgaat en zich voorbereid. Ik maak
mij natuurlij kwel zorgen om het virus in het algemeen.
Ik neem gewoon de maatregelen. Ik hou 1,5 mtr afstand en als andere
te dicht bij komen zeg ik daar wat van.
Ik probeer de regels vanuit de overheid zo goed mogelijk te hanteren . En
hoop dat een ieder dezelfde instelling heeft .
Ik zorg graag goed voor mezelf. Hier moet veel meer voorlichting over
komen! We kunnen nl. zelf veel meer doen om onze weerstand goed op peil
te houden. Eet gezond : veel groenten,kruiden,fruit, vit. C en D en zink en
andere essentiële voedingsmiddelen. Voeden in plaats van vullen met
allerlei suikers en witbrood.
Inmiddels weet iedereen de hygiëne regels en wordt er goed afstand
bewaard, daar scheelt in hoor veilig we ons voelen
Lww
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Ik maak mij
geen zorgen

•
•
•

•
•
•

Weet niet

•

•

Maar dat komt ook, doordat ik zelf voorzichtig ben geweest in mijn
contacten buitenshuis.
Ik maak mij wel zorgen over het minder sociale gedrag in zijn algemeenheid
op straat en in de winkels.
De 1,5 m afstand wordt regelmatig niet aangehouden.
Mijn zus in Zuid Limburg is er zaterdag aan overleden, ik ben niet bang naar
wel voorzichtig
Niet zozeer voor mezelf maar wel over het effect op de maatschappij,
werkeloosheid, opleidingen, welzijn ouderen,...
Nu verschillende dingen weermogen, lijkt ook dat mensen weer makkelijker
worden.
Over het virus zelf maak ik me niet zoveel zorgen. Wel om de maatregelen
er omheen. Er moet meer duidelijkheid komen
Veel is een groot woord, weinig ook. Ik maak voor mijzelf geenzorgen. Meer
over de consequenties voor onze maatschappij.
Weinig zorgen over het virus zelf, maar de impact die het heeft op de
samenleving agv de genomen maatregelen (sociale onrust) vind ik
dreigender (buren die gewoon feestjes in de tuin houden - en zeg er dan
maar iets van, mede mesn die zich er niks van aantrekt, en geen follow-up
geeft) dan het virus zelf.
Zo lang een ieder zich maar aan de spelregels houdt. En ik zie steeds meer
dat dit niet meer gebeurt....
Het is al gebleken dat de overleden personen meer onder de leden hadden
zoals hartproblemen of in ieder geval op leeftijd waren.
In onze gemeente is aantal besmettingen ook heel beperkt.
Ik geloof dat niet dat het virus erger is dan een griepvirus.
Ik maak mij alleen zorgen over de gevolgen van de Corona maatregelen en
beschouw die als schadelijker en gevaarlijker voor onze persoonlijke
omstandigheden, voor de maatschappij en voor onze (psychische)
gezondheid, die van onzw kinderen, ouders en nog heel veel kwetsbare
mensen in onze maatschappij en over heel de wereld dan het virus zelf.
In heel Nederland zijn maar ongeveer 60 mensen overleden aan het
coronavirus, de rest was al zwak of had onderliggend ziektes. Dus ik maak
mij absoluut geen zorgen.
Over het virus zelf maak ik mij geen zorgen. Wel hoe de wereld er mee
omgaat op een absurde manier.
Vind dat er een vies spelletje gespeeld word , geel veel word er
gecensureerd en weg vemoffeld onder de norm corona. Ik geloof er niet in.
5000 mensen levens kost ons miljarden en wat er nog komen gaat. In 2018
hoorde je niemamd over 6000 doden door griep
De berichten zijn vreselijk, nu maatregelen versoepeld worden lijkt het wel
alsof iedereen denkt dat alles weer kan. Ik weet niet meer precies wat ik nou
en wel of niet moet geloven. Ik denk zelf dat er in het najaar een tweede
golf komt, want overheid heeft die lockdown afgelopen maanden niet voor
niets ingezet. En nu opeens gaat iedereen weer gewoon verder alsof er niks
aan de hand is? Lijkt mij stug
Ik maak me minder zorgen over het virus zelf dan over de impact die het op
de samenleving heeft.
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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=1214)
Lichamelijke gezondheid van mij of mijn
gezinsleden

49%

Lichamelijke gezondheid van familie of vrienden

49%

Financiële situatie

17%

Het onderwijs van mijn kind(eren)

14%

Ouderen en kwetsbare mensen in mijn omgeving

47%

Voorraad in de supermarkten

2%

Zorg en hulp in ziekenhuizen

30%

Andere zaken

15%

Weet niet

2%
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Op vraag "2 Over welke zaken maakt u zich de meeste zorgen?" antwoordt 49% van de
respondenten: "Lichamelijke gezondheid van mij of mijn gezinsleden".

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

1,5 mtr gedrag van andere mensen
2e Corona golf in winter
Afnemende rechten
Afstand houden op straat
Agressie
Algehele economie
Alle antwoorden zijn op mij niet van toepassing!
Alleen kwetsbare mensen in mijn omgeving jong en oud
Balans tussen effecten en maatregelen. Balans slaat erg door maar zorg.
Bedrijven die failliet gaan
Behoud van werk, schade aan economie
Beperking van vrijheid
Besmettingskans
Blijft de samenleving ook economisch deze crisis doorstaan
BSO opvang die volledig open zijn
Consequenties op lange termijn
Corruptie elite
Cultuur, menselijk contact
Dagelijkse gang van zaken
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Dat andere mensen het niet serieus nemen. En geen rekening met een ander houden.
Dat de economie gesloopt wordt is waar ik me echt zorgen over maak. dit gaat allemaal veel te
ver.
Dat de economy niet draaid
Dat de samenleving ontwricht wordt
Dat er gaandeweg minder serieus omgegaan wordt met de beperkende maatregelen
Dat niet iedereen een mondkapje moet dragen
Dat we te veel onterecht beperkt worden.
De agenda die hierachter zit. Dáár moeten mensen zich zorgen over maken!
De anderhalve meter samenleving! Is niet goed voor onze wereld
De Corona HOAX en de economische schade als gevolg.
De economie (2x)
De economie als geheel
De economie; wordt alles straks duurder? En hoe lang blijft de 1,5 m nog? Ik heb behoefte aan
lichamelijk contact.¹
De economische recessie
De economische situatie in. Ederland
De financiële situaties van de economie in pijnacker
De geestelijke gezondheid van iedereen
De gehele economie
De impact op de totale economie
De lange wachttijden voor behandelingen in het ziekenhuis. De bangmakerij van de overheid.
Het openhouden van o ze grenzen, Duitsers mogen wel NL in maar niet andersom
De natuur om ons heen: alles wordt volgebouwd. Je moet steeds verder weg om te kunnen
wandelen in de natuur
De nonchalantheid van steeds meer mensen die niet weten, of hun kop in het zand duwen,
aangaande de gevaren. Het zijn levens waar mee word gespot
De onverschilligheid van de mensen in pijnacker
De onverschilligheid van veel mensen
De schade die het anderhalve meter beleid toebrengt
De scheidt aan corona mentaliteit van sommige mensen
De stilstand van de economie
De toekomst
De verpleeghuizen niet goed beschermd zijn doordat ze geen mondkapje hebben dit heb al
zoveel levens gekost en nog maken ze dat fout Ik ben daar pislink om
De werkloosheid
Dreiging depressie / onrust
Ecomonie.
Economie (16x)
Economie en behoud baan
Economie en klimaatransitie
Economie in algemeen
Economie, mkb
Economisch
Economische crisis
Economische crisis die gaat komen en alle gevolgen van dien
Economische effecten
Economische gevolgen voor NL en bevolking
Economische gevolgen voor vele gezinnen
Economische impact
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Economische situatie
Effect op de economie
Financiële crisis agv deze crisis
Financiële situatie van anderen
Financiële situatie van ondernemers om mij heen
Gedrag van de "Nederlanders"
Gedrag van mensen wie denken dat het bijna voorbij is en het allemaal onzin vinden
Geen
Geen actief mondkapjes beleid
Geen zorgen
Geestelijke gezondheid familie
Geestelijke gezondheid van de mens
Geestelijke gezondheid van mensen
Geestelijke gezondheid van mijn ouders
Gemeente moeilijk bereikbaar
Gevolgen maatregelen op geestelijk welzijn van mijzelf, mijn naasten en alle mensen, plus
beperkte toegang huisarts en ggz
Gevolgen voor de economie wereldwijd
Herstelduur economie (2x)
Het enorme aantal mensen in mijn directe omgeving zoals buren die de dreiging van het virus
totaal negeren en er zelf de spot mee drijven
Het gebrek aan preventievoorlichting
Het gedrag van de groep "onverschilligen"
Het ontbreken van sociale contacten en evenementen. De mens is een sociaal dier
Hoe de burger zich aan de afspraken en regels gaat houden. Verantwoordelijkheid wordt nu bij
een ieder neergelegd. Prima, maar hoe zal het gaan ?
Hoe de maatschappij hier uit komt
Hoe de samenleving verder moet
Hoe de toekomst er uit zal zien als er geen vaccin wordt uitgevonden
Hoe gaat de wereld er uit zien
Hoe iedereen/de wereld hier weer van op gaat krabbelen
Hoe krijg ik mijn onderwijs en examens georganiseerd
Hoe wij er als samenleving mee omgaan!! De 1,5 meter regel grootste waanzin die er
bestaat!....
Hoe zorg je ervoor niet besmet te raken
Houden andere genoeg afstand van mij , wat ik merk dat dat veel minder wordt
Huiselijk geweld en geestelijke gezondheidszorg
Idioten die zich niet aan de maatregelen houden
Ik maak me geen zorgen
Ik maak mij zorgen hoe alles verder moet en of we dan bereid zijn sommige dingen anders te
doen.
Ik maak mij zorgen over de domheid en misplaatste volgzaamheid van veel mensen, wat zich
onder andere uit in het volslagen kansloze hamsteren van wc papier en de massahysterie over
de 1,5 meter afstand.
Ik werk op een corona afdeling, al weken lang en dat nekt mij mentaal. Angst om te werken, te
weinig goede bescchermingsmiddelen.
Infrastructuur van o.a. leveren medicijnen, depressie
Invloed op de tolerantie en democratie in de samenleving
Jongeren (hun toekomst)
Kind werkzaam in de zorg, veilig?
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Klap voor economie/middenstand
Kleine ondernemingen die omvallen
Langere termijn effecten
Locale economie
Lockdown
Maatschappelijke ontwrichting
Maatschappij, sport en cultuur
Manipulatie door overheid, angst zaaien, overdreven regelgeving en machtsmisbruik
Mensen die geen afstand houden en schijt hebben aan de regels
Mensen die nonchalant worden omdat het 'nu toch beter gaat'.
Mensen zich niet aan de maatregelen houden
Mentaal - je voelt je gevangen in een keurslijf
Mentale gezondheid
Mentaliteit.
Middenstanders
Mij valt op dat de mensen op straat lakser worden ikben bang voor tweede piek
Neven effecten lock-down
Niet kunnen sporten
Nonchalance van mensen
Normvervaging
Of ik naar mijn 2e huis kan in Frankrijk
Of mensen zich wel aan de regels zullen houden wanneer er versoepeling komt.
Of we op vakantie kunnen.
Omdat mensen geen afstand houden
Omgang in de samenleving
Ondernememmn
Ondernemers die niet mogen of kunnen werken
Onze rechten die ons ontnomen zijn/worden
Openbaar vervoer (3x)
Oudere zorg
Over de leerlingen waar ik les aan geef..
Over de verruwing van onze samenleving in Pijnacker Nootdorp. Mensen die de hele openbare
ruimte opeisen en geen ruimte geven aan anderen - Mesen die de 1,5 niet respektieren
Over het feit dat de mens zich gek laat maken.
Over wellicht te rigide regels van de overheid
Parken afgesloten worden. Horeca en sportzaken failliet gaan.
Psychische en mentale klachten
Psychische gevolgen
Reizen / grote evenementen
Reizen naar het werk
Sociale afstand, gevoel van leven onder dictatuur
Sociale verwijdering, eenzaamheid, het gevoel onder dictatuur te leven
Thuiswerken
Toekomst
Toekomst van mijn/onze kinderen
Vakantie (2x)
Van alle bovenstaande een beetje
Veiligheid op werkvloer en scholen
Veranderingen in samenleving ten gevolge van 1,5-metersamenleving
Verlies van banen door slechte economie
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•
•
•
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Verplicht vaccineren, uitrol 5G (ggz heeft hier in 2017 een mooi artikel over geplaatst, het is
geen lockdown maar een staat van beleg. Gezonde mensen doe je niet in quarantaine.
Economisch en humaan gezien schiet het zijn doel totaal voorbij. Mondkapjes werken niet,
mensen die niet door corona zijn overleden worden er wel bij opgeteld. Vraagteken na
vraagteken en het wordt steeds ongeloofwaardiger. Mondkapjes werken niet; die blokkeren
nanodeeltjes van 300 of groter. het corona voor zover dat er is schijnt 60 tot 140 groot te zijn.
Een katoenen sjaal werkt niet, maar als het in de vorm van een mondkapje wordt geknipt werkt
het 10% tot 60% (in verhouding tot wat.) En sinds wanneer is barriere verpleging niet meer
nodig. Beschermende kleding mag maar 1x keer gebruikt worden. En als dit wel vaker gebruikt
mag worden dan alleen in ziekenhuizen die barriere ook goed toe kunnen passen. Vele
wetenschappers en artsen met een kritisch woord die monddood worden gemaakt. En 'samen'
doen we dit ook niet want ik kan mij niet herinneren dat er nog referendums zijn in Nederland.
Dit neigt naar een dictatuur, geen democratie.
Vrijwilligers aed boven 50 jaar worden niet meer opgeroepen
Wat misschien komen gaat!
Wat volgend jaar hiervoor betaald moet gaan worden
Werk (2x)
Werkdruk voor mensen werkzaam in vitale beroepen
Werksituatie
Zie met name toelichting hierboven
Zie vraag 1
Ziekelijk gedrag en aggressie van mensen.
Zorg en hulp in verpleeghuizen, bijvoorbeeld Veenhage
Zorg en hulp in verpleeghuizen. Zorgen over mensen die thuishulp nodig hebben.
Zorg voor mijn clienten

Toelichting
•

Al begrijp ik zeer goed dat de situatie uit de hand drijgde te lopen eind maart. Ik ben heel bang wat
de mentale uitwerking is van de maatregelen die gelden. De mens heeft behoefte aan fysiek contact.
Maar we leren onze kinderen nu dat dat gevaarlijk is. Je creëert een hele generatie van mensen met
smetvrees en die niemand meer aan willen raken. Dit wordt ingeprend.

•

De schade van het anderhalve meter beleid op bv de geestelijke gezondheid van mensen wordt veel
groter dan wat het virus ooit voor elkaar zou boksen
Door onduidelijkheid van de Haagse regels maken veel veiligheidsregio's hun eigen regels, of leggen
die iig uit naar eigen voorkeur. Hier wordt de democratie met voeten getreden. Willekeur is geen
recht maar onmacht van de wetgever.
Enkele regels zijn in strijd met de grondwet. En dat baart me zorgen.
Er worden miljoenen uitgegeven voor het vinden van een medicijn of vaccinatie, terwijl Corona te
voorkomen is door het immuunsysteem gezond te houden / maken. De basis ligt in de leefstijl
(Voeding, beweging, rust, natuur, zingeving etc.), maar daar wordt totaal geen aandacht aan
besteed. Wellicht omdat niemand iets verdient aan gezonde mensen.
Er zijn nog teveel groepen in onze samenleving die her alleen eten en alles gratis krijgen en de
Nederlandse inhoud niks boeit en alles wat Nederland heet kapot willen maken.
Helaas gaan wij in jaren achteruit met wat wij hebben opgebouwd.
Het gaat over iedereen: niet alleen over ouderen/kwetsbaren. Een virus laat zich niet stoppen door
leeftijd, gezondheid of wat dan ook.
Hoe bruikbaar is het OV als je niet weet of je ergens op tijd kunt komen, b.v. voor een afspraak in het
ziekenhuis. Laat staan de veiligheid van een reis.
Horica, eenzaamheid van sommige mensen ouderen scheidingen en wellicht zelfdoding ivm
schulden en eenzaamheid

•
•
•

•
•
•
•
•
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•
•

Ik ben bang dat veel winkels en restaurants omvallen als ze geen steun krijgen
Ik hoor van mensen die afspreken om thuis te klaverjassen. Als ik dan zeg dat dat niet de bedoeling
is, omdat je allemaal de kaarten aanraakt, is het antwoord: 'ach, zo'n vaart zal het niet lopen' en 'dat
kan ieder toch voor zich bepalen' terwijl dat nou juist NIET kan op dit moment.

•

Ik houd mij aan de richtlijnen van het RIVM, het valt mij op dat bij het boodschappen doen mensen
niet altijd afstand houden, mij tegemoet rijden (met 2 naast elkaar blijven fietsen) terwijl ik zoveel
mogelijk afstand probeer te houden. Ook wordt het steeds drukker op straat
Ik maak me het meest zorgen om de economie
Ik maak me voor mezelf geen zorgen vanwege mijn gezonde leefstijl. Weet u al dat er een
geneesmiddel bestaat voor Corona?
Huisarts Rob Elens uit Limburg heeft daar ervaring mee en heeft al zijn 10 Corona patiënten met
succes behandeld. Zij waren allen na 4 dagen klachtenvrij. Zoekt u maar even via Google op Rob
Elens.
Ik maak mij wel zorgen over de financiële crisis in het algemeen, niet specifiek voor ons zelf.
Ik maak mij zorgen hoe sommige andere mensen zich op een ziekelijke manier en agressief gedragen
jegens andere mensen. Ja deze mensen zijn blijkbaar bang maar de manier hoe ze omgaan hiermee
zegt heel wat over henzelf.
Ik maak mij zorgen over de domheid en misplaatste volgzaamheid van veel mensen, wat zich onder
andere uit in het volslagen kansloze hamsteren van wc papier en de massahysterie over de 1,5 meter
afstand.
Ik vind het eigenaardig dat bij de antwoordopties alleen direct op het individu zelf betrekking
hebbende 'zorgen' staan. Niet de op heel Nederland of de wereld (zelfs niet Pijnacker) gerichte zorg
of betrokkenheid.... kleine wereld?
In het buitengebied is een ernstig tekort aan burgerhulpverleners. Boven de 50 jaar wordt je niet
meer opgeroepen. 70 % van de vrijwilligers is 50 of ouder en de jongeren werken veelal buiten het
woongebied. Overdag zijn absoluut te weinig mensen beschikbaar
In onze omgeving worden steeds meer jaar kontrakten niet meer verlengd . En verliezen mensen hun
baan .
Je ziet dat bij t versoepelen er nu ook meteen veel mensen meteen geen 1,5 m meer aanhouden

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Meer over de consequenties voor onze maatschappij. In mijn specifieke geval ook voor de sport.
Blijven de verenigingen financieel gezond om de verenigingen in stand te houden.
Met de hele familie boodschappen doen. Elkaar geen ruimte geven tijdens passeren. Opeens
allemaal moeten gaan wandelen in een hondenbos waar normaliter nooit iemand komt.
Mijn dochter gaat in september naar de middelbare school en is niet grasg alleen. ze kent er
niemand en dacht veel nieuwe vriendinnen te krijgen. dat is lastig met 1.5m afstandsregels en 1
schooldag per week. kamp schoolfe3sten etc van groep 8 zijnnook gecancelled. met mijn zoon van
14 gaat t wel goed maar ook.hij.zou heeel graag weer naar school gaan.
Mijn dochter zit op het MBO in leidschenveen en er word maar 5 uur per week les gegeven.
Abnormaal weinig
Nogmaals wij zijn tachtigers
Onoplettend gedrag van mensen, naast elkaar lopen en fietsen, op kruispunten bij elkaar staan
praten, jou niet op 1,5 meter afstand passeren
Sommige mensen houden zich niet meer aan verkeersregels
Te veel mensen in een ruimte
Wij als maatschappij kunnen dit aan mits iedereen de adviezen opvolgt en er voldoende
beschermingsmiddelen voor de ziekenhuizen zijn. Er word ook benadrukt dat het gebruik van de
mondkapjes in OV niet zal worden gehandhaafd, zo'n berichtgeving vraagt om problemen.
Zo dat is te uit dat lucht op niemand mag binnen in verpleeghuizen en toch worden ze besmet wat er
binnenkomt is verplegend personeel en dat zij de virussen
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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=1177)

75%

Ik twijfel hierover

19%

Het is niet goed dat deze maatregel is versoepeld

3%

Weet niet

2%
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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=1169)

69%

Ik twijfel hierover

24%

Het is niet goed dat deze maatregel is versoepeld

6%

Weet niet
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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 69% 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=1165)

80%

Ik twijfel hierover

15%

Het is niet goed dat deze maatregel is versoepeld

4%

Weet niet

1%
0%
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40%
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80%

100%

Op vraag "3.3 Iedereen mag weer buiten sporten als 1,5 meter afstand kan worden behouden."
antwoordt 80% van de respondenten: "Het is goed dat deze maatregel is versoepeld".
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Versoepeling van de maatregelen en adviezen
4. Kijkende naar de versoepelingen die op 1 juni worden doorgevoerd. In
hoeverre vindt u het goed of niet goed dat deze maatregelen versoepeld
worden?
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=1157)

71%

Ik twijfel hierover

21%

Het is niet goed dat deze maatregel wordt
versoepeld

6%

Weet niet

1%
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 71% van de respondenten: "Het
is goed dat deze maatregel wordt versoepeld".
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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=1154)

57%

Ik twijfel hierover

31%

Het is niet goed dat deze maatregel wordt
versoepeld

12%

Weet niet
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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 57% van de
respondenten: "Het is goed dat deze maatregel wordt versoepeld".

4.3 Reizigers in het openbaar vervoer dienen verplicht een
(niet-medisch) mondkapje te dragen.
Het is goed dat deze maatregel wordt versoepeld

(n=1154)

47%

Ik twijfel hierover

38%

Het is niet goed dat deze maatregel wordt
versoepeld

10%

Weet niet
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "4.3 Reizigers in het openbaar vervoer dienen verplicht een (niet-medisch) mondkapje te
dragen." antwoordt 47% 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 minimaal tot 1 september
verboden blijven".

(n=1150)

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

13%

Mee eens

20%

Neutraal

23%

Mee oneens

26%

Zeer mee oneens

16%

Weet niet
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40%

60%

80%

100%

Op stelling 5 antwoordt in totaal 33% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
42% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Mee
oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

•

Beter het zekere boven het onzekere nemen. Ik wacht liever wat langer, dan dat
er wellicht een tweede, zwaardere, virusgolf over ons heen komt.
De fitnesstoestellen staan allemaal binnen. De luchtcirculatie wordt geregeld
middels een airco. Ramen kunnen niet open. Mensen verliezen zweetdruppels
tijdens het sporten. En het schoonmaken van de toestellen gebeurd ook niet
accuraat. Sommige mensen lopen gewoon weg zonder schoon te maken. En
mensen halen zwaarder adem waardoor er nog meer virusdeeltjes zouden kunnen
rondvliegen.
Er komen steeds meer aanwijzingen dat het virus zich over aerosols (en druppels)
verspreidt en dat de aeroslen een grote aandeel van de besmettingen
veroorzaken. Samen in gesloten ruimtes met meerdere mensen is daarom een
groot risico. Met namen samen met mensen die geen vaste groep zijn. b.v. een
gesloten groep met vaste deelnemers die niet wisselen lijkt mij veiliger. Dit is in
een sportschool niet gewaarborgd.
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Mee eens

•

Vraag 4.3 klopt niet, want verplichte mondkapjes zijn geen versoepeling, maar een
extra maatregel (wel misschien een gevolg van de versoepeling van het reizen met
het ov, maar dat staat er niet en zou mijn interpretatie zijn). Dus niet te
beantwoorden.
Wat betreft vraag 5: het is goed eerst de gevolgen van eerdere versoepelingen af
te wachten. Gaat het goed dan versoepelen. Zo niet dan niet. Dus maar ingevuld
dat ik het noet mee eens ben te versoepelen per 1 september. Maar meten jullie
dan wel wat je wil meten?

•

Alleen voor kinderen onder de 18 zouden ze wel eerder open.mogen wat mij
betreft.
Ik vind het lastig om hier iets algemeens over te zeggen. Als er voldoende
maatregelen getroffen worden, zou ook binnensporten denk ik mogelijk moeten
zijn. Punt is dat helemaal niet sporten ook niet goed is voor de gezondheid. en wat
is bijvoorbeeld volleybal anders dan voetbal?
Vind het wel belachelijk dat bijvoorbeeld zwembaden wel open mogen.
Vindt wel dat er genoeg ventilatie moet zijn en genoeg ruimte , en meer dan 2
meter afstand tussen mensen die sporten , en zelf hun apparaat schoonmaken na
gebruik en Daan toezicht op houden

•

•
•

Neutraal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afhankelijk van de luchtbehandeling
Afhankelijk verloop
Als ze met mondkapjes qwrkwn alles voor elk gebruik ontsmetten desinfecteren ,
en iedereen geschikte medische handschoenen en hoesjes over schoenen draagt.
Dat ligt eraan of het aantal besmettingen stijgt
Dit hangt erg af van de soort sport, te makkelijk om alles binnen maar te
verbieden. Denk in oplossingen en kansen, niet in problemen.
Er is binnen veel aerosol vorming helaas wat de aanwezige personen kunnen
inademen en daar ziek van kunnen worden helaas. Het is echt niet voor niets.
Mogelijk extra ventilatie / onder druk creëerden
Hangt van het soort sport af, vind pilates anders dan bv cardio e.d
Het hangt sterk af van het aanbod van de sportscholen. Gaat het alleen om
fitnessapparaten die ver uit elkaar staan en vaak worden ontsmet, of vinden er
ook andere sporten (bijvoorbeeld boksen) plaats?
Het is onmogelijk het zo algemeen te zeggen. Er moet meer naar de specifieke
situatie gekeken worden.
Ik denk idd dat het lastig is in een sportschool om afstand te houden. Maar als er
een goed plan ligt denk ik wel dat het kan.
Met een beperkt aantal mensen ,b.v.op gereserveerde tijden ,zouden mensen op
voldoende afstand van elkaar moeten kunnen sporten. Eventueel aangevuld met
hygiënische extra maatregelen.
Mits verantwoordelijkheid niet alles kan
Niemand weet precies hoe het zit. Hopelijk kan het eerder versoepeld worden of is
er extra steun voor deze ondernemers.
Over al deze zaken heb ik gezegd "weet niet" of "geen mening": dit is een risicoafweging waarvoor de gemiddelde burger echt te weinig informatie heeft. Bij de
risico-afweging moeten tegenstrijdige belangen in balans worden gebracht waar
mogelijk. En dat, terwijl er veel informatie (nog) niet voorhanden is. Dat wordt
uiteindelijk dus een politieke afweging, die we door het kabinet moeten laten
maken.
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Persoonlijk vind ik deze lockdown Verschrikkelijk. Vooral het psychologisch aspect
hiervan en de angst die het kweekt bij mensen.
Dit was vooral voelbaar op 5 mei dit jaar 75 jaar “Bevrijdingsdag” ! Hoe
tegenstrijdig wil je t hebben.
Zorg voor goede ventilatie met verse lucht en pomp de lucht niet rond.
Zou wellicht iets meer per onderdeel moeten worden bekeken zoals sportscholen
en welke maatregelen ze kunnen nemen zodat het relatief veilig is

Afhankelijk van het beleid van een sportschool en de mogelijkheden om alle
maatregelen te kunnen treffen en veiligheid voor haar leden kan waarborgen
Als 1,5 meter afstand mogelijk is moet ook dat kunnen
Als afstand houden in de sportschool voldoende gewaarborgd is moet het mogelijk
zijn om open te gaan
Als de komende tijd blijkt dat er (bijna) geen besmette mensen meer zijn zou de
datum van 1 sept kunnen worden vervroegd.
Als de zaal groot genoeg is om afstand te houden zie ik geen probleem
Bij alle andere maatregelen (vraag 3 en 4) wordt ook niet getwijfeld of die 1,5 m
gehandhaafd of door de mensen in acht genomen zal worden - en dat zal die ook
niet, net als nu al in de supermarkten waar mesnen toch langs elkaar heen sturen.
Dus als sportscholen een plan hebben, en dat klopt, waarom dan niet ?
Binnen sporten kan gewoon makkelijk des noods ook op 1.5 meter
Buiten sporten mag wel, zie nu grotere groepen mensen hardlopen, wandelen kan
volgens mij ook niet de bedoeling zijn. Extra maatregelen en regels omschreven
hoe een sportschool veilig gebruikt moet worden. kleine sportscholen wel of bij
grote sportscholen meer afstand minstens 3 mtr.
Dat kan met aanpassingen bij de sportschool, thuis omkleden douchen en goed de
hygiëne in acht houden.
Gewoon max 10pers op 2 meter afstand
Graag meer binnensporten maar voorlopig nog zonder publiek.
Het hangt af van:
1. Welke sport
2. Welke doelgroep
Het is absurd dat kinderen op school wel mogen gymen, met zijn 15en maar dat de
balletscholen niet 15 kinderen ballet mogen geven.
Iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Hangt er ook vanaf wat je binnen doet.
Lig je op je yoga mat ver uit elkaar. Of sta je in een zaal actief te zijn en vliegen de
spetters je om de oren.
Ik denk dat als ook sportscholen de regels volgen het niet anders is dan
restaurants
Ik denk dat er ook andere opties mogelijk zijn om binnen sporten veilig mogelijk te
maken.
Ik vind dat activiteiten als bv yoga , tai chi wel al zouden kunnen. Kunnen
gemakkelijk aan de regels voldoen
In de sportschool komen voornamelijk jongen gezonde mensen. De kans op
complicaties is onder die groep erg klein. Terwijl een goede conditie opbouwen
juist goed is voor je weerstand
Kleine groepen wel laten sporten mits 1.5 meter kan
Meer kijken naar uitvoering op maat. Sommige sportscholen kunnen wel open,
andere niet ivm te krappe ruimtes
Met een goed draaiboek moet dit mogelijk zijn.
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Met extra maatregelen moet de veiligheid gewaarborgd kunnen worden.
Mondkapjes beschermt volgens het RIVM niet. Het is een keus die de regering
heeft gemaakt zei de heer Dissel. Echt schijnveiligheid dus. Alleen maar bedoeld
om de vervoers niet in zwaar weer te brengen
Onder voorwaarden moet het mogelijk zijn weer te kunnen trainen
Ook hier zou de 1,5 meter afstand moeten gelden en ik denk dat de hygiëne regels
daar wel scherper moeten.
Ook op 1,5 meter zou dit moeten kunnen
Sporten is belangrijker voor de gezondheid dan uit eten gaan. Met goede
maatregelen moet het lukken om ook binnen te sporten.
Sportscholen mogen voor mij open, thuis douchen, kleedkamers dicht. Alle
contactsporten verbieden, /judo, karate volleybal, basketbal, korfbal.0
Als anderhalve meter gewaarborgd is, evt met soatschermen etc..., dan kan het nu
De contact beroepen mogen wel maar een ruime sportschool waar de afstand veel
makkelijker aangehouden kan worden niet... Totaal willekeurig en dus zeer
ondermijnen voor het ich aan regels houden.
De schade van inactiviteit tov het risico (voor niet risico groepen) is vele mate
ernstiger
Dit slaat nergens op. paniekvoetbal. wel met 30 man in een restaurant maar niet
sporten? sja.... kan hier wel een half uur over doorschrijven :)
Er zijn mensen die om medische redenen moeten sporten om gezond te blijven,
en/of om pijnklachten te verlichten. Zij kunnen nu nergens terecht. Dit is absoluut
niet goed.
Gaat over vraag 4. Ik ben het oneens dat we een (niet-) medisch mondkapje
moeten dragen. 1. het helpt niet. 2. je jaagt mensen op kosten of moeten we met
zijn allen sokken gaan verknippen. Ik vind het onveilig omdat je de gezichten niet
meer kan zien. En het is benauwend. letterlijk en figuurlijk.
Gezondheid draait niet alleen om corona. Er zijn heel veel mensen afhankelijk van
de sportschool voor hun fysieke en mentale gezondheid. Buiten sporten is voor de
meeste helemaal niet toereikend dus geen vervanging.
Ik denk dat het wel al toegestaan moet worden maar dat ze dan de afstanden op
bijv 2 meter zetten en niet op 1.5 meter. En misschien nog striktere naleving en
controle op ontsmetten apparaten. En 1 richting verkeer en alles op afspraak
inplannen en daarop je deurbeleid afstemmen. Wel moet het personeel achter de
maatregelen staan want die moeten de aanpassingen uitvoeren. Wellicht kunnen
bepaalde onderdelen niet worden gedaan , zoals bijv bankdrukken waarbinnen
altijd iemand bij moet zijn om gewichten over te nemen bijvoorbeeld.
Ik vind sowieso het verbieden van normale dagelijkse zaken niet in ons "Vrije"
Nederland passen.
In een sportschool is iedereen individueel bezig, met een max aantal personen
binnen moet dit gewoon kunnen
Maatregelen gaan veel te ver. Hygiëne en afstand zijn belangrijk maar een 1,5
meter maatschappij kost te veel. Gaat ook over toekomst van jongeren.
Met badminton kan je makkelijk 1,5 meter afstand houden maar mogen we toch
niet doen. Buiten badmintonnen voor volwassenen is niet te doen.
Sporten gecombineerd met verstandig eten is noodzakelijk om
gezondheidsklachten te voorkomen.
Sportscholen moeten open kunnen met bijv minimaal 2 meter afstand tot elkaar.
Zodat mensen ook weer gewoon kunnen sporten om hun 'ei" kwijt te kunnen. En
het normale leven weer wat beter op gang komt.
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Sportschoolhouders kunnen de 1,5 meter afstand goed realiseren. De mensen
moeten weer kunnen sporten, dansen ,yoga beoefenen. Goed voor lichaam en
geesr. Het middel ( sluiten) is er ger dan de kwaal. En bij langere sluiting vallen
sportscholen ed om en kan straks niemand meer sporten omdat ze failliet zijn.
Van mij mogen ze ook weer starten met de 1,5 mtr afstand.
Wat een onzin regelgeving. Je mag wel uit eten maar niet sporten? Waar is het op
gebaseerd dat het ene wel mag en het ander niet?
Hoort bij vraag 4 mondkapjes zin schijnveiligheid zolang deze niet door
vervoerders worden verstrekt
Mijn mening zou er niet toe moeten doen. Het virus wordt niet beinvloed door
mening. Ik heb meer behoefte aan wetenschappelijk advies en politieke keuzes
omdat de consequenties vooral bij zorg en economie liggen.
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Vraag 5.1 wordt alleen gesteld 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=365)
Op vraag "5.1 Kunt u toelichten waarom u vindt dat sportscholen minimaal tot 1 september moeten
dichtblijven?" antwoordt 85% van de respondenten met een toelichting.

Toelichting (85%):
•
•
•
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1 5 is eeñ uitdaging voor verschillende locaties
1 grote besmettingshaard, iedereen weet dat de hygiëne daar niet gewaarbord wordt.
1,5 meter afstand is bij binnensporten niet te doen
1,5m maatregelen zijn naar mijn idee niet te handhaven bij een sportschool (hangt ook samen
met type mensen die een sportschool bezoeken)
Acht de risico voor overdracht virus te groot
Afstand houden niet te realiseren bij bv fitness
Afstand tot elkaar is moeilijk te handhaven en er komt veel meer lichaamsvocht vrij!
Al die rondvliegende zweetdruppels lijkt mij geen goede voorkoming van Corona
Alle risico moet vermeden worden, maar er kunnen ook uitzonderingen zijn, zie antwoord op
vorige vraag
Alles moet niet tegelijk open. En hier kan het virus zich makkelijk verspreiden.
Alles om verspreiding van het virus te voorkomen
Als je sport heb je meer dan 1.5 meter afstand nodig , vanwege zweet
Als men mag zwemmen kan men ook veilig sporten
Bang voor besmettingsgevaar
Besloten ruimten. Niet bekend hoe het virus zich in deze ruimten gedraagt
Besloten ruimtes...zweet.hijgen lijkt mij zolang de kennis van verspreiding niet voldoende is niet
verstandig.
Besmetting gevaaar
Besmettingsgevaar
Besmettingsgevaar te groot (2x)
Bewegen kun je overal. Niet al die zweetdruppels en gehijg in één ruimte!!
Bij binnen sporten kan het Covid19 virus zich heel makkelijk verspreiden.
Bij binnensporten, kan door ademhaling en gebrek aan ventilatie corona zich sneller
verspreiden
Bij het sporten ga je zweten en zwaarder ademhalen. Hierdoor zouden virus deeltjes zich over
een groter oppervlak kunnen verspreiden. Dan zou 1.5 meter afstand niet genoeg zijn om veilig
te kunnen sporten. Buiten hoopt dit niet op. En is dit meer verantwoord.
Bij het sporten worden transpiratiedruppels snel verspreid over grote afstand
Bij inspanning haal je meer en dieper adem, dus meer kans op verspreiding
Bij intens sporten ontstaan aerosolen met meer kans op besmettingen
Bij intensief sporten binnen komt er veel vocht vrij en wordt er zwaar geademd. De kans op
besmetting is dan groter
Bij sporten adem je dieper, harder uit. Daarbij zweet je
Bij sporten gaan mensen veel sneller ademen/hijgen waarbij sneller (speeksel) druppeltjes met
virus worden verspreid.
Bij sporten kan je binnen mensen makkelijk aansteken
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Bij sporten komt er ook zweet vrij en wordt er meer in de ruimte gehoest.
Bij zweten is de verspreiding veel verder dan 1,5 meter
Binnen activiteiten geven groter risico op besmetting en verspreiding.
Binnen in sportscholen is er vaak (zeker mbv airco) meer verspreiding, iedereen ademt ook
zwaarder en raakt dezelfde dingen aan.
Binnen is minder bewegingsvrijheid en veel mogelijkheid om het virus te verspreiden via bijv
fitnesapparaten, trapleuningen etc.
Binnen loop je naar mijn idee meer risico
Binnen meer kans op besmetting
Binnen meer kans op verspreiding virus ook op ruime afstand door o.a. zweten
Binnen wordt het virus gemakkelijk verspreid
Binnenruimtes geven meer risico's
Binnensporten betreft ook zaken als zaalvoetbal, volleybal enzovoort. Da geeft m.i. te veel kans
op lichamelijk contact met anderen dan gezinsleden. Sportsscholen waar mensen individueel
kunnen trainen kunne,met de 1,5 meter afstandsregel, m.i. best open
Binnensporten geeft te veel risico's met zweet en zwaar ademen, etc.
Blijft reveel risico
Buiten sporten
Contact mogelijkheid via apparatuur. Verspreiding virus bij lichamelijke inspanning is mogelijk
groter.
Contact momenten
Contact sporten en de ruimten die daar niet voor lenen moeten gesloten blijven. Mogelijk een
vorm van inspectie vooraf. Dat geld trouwens ook voor kappers die zich niet bewust zijn van de
hygiëne regels.
Corona geeft in het begin niet altijd klachten. De aerosoolverspreiding is hoger in gesloten
ruimtes.
Daar wordt geen 1.5 m aan gehouden elk sporthal heeft geen beschikbaar ruimten
De 1,5 meter afstand is niet te handhaven met binnensporten.
De ademhaling is door inspanning veel intenser, waardoor grotere risico's op overdracht
ontstaat
De dreiging van het virus is niet afgenomen sinds de uitbraak, er is nog geen vaccinatie en geen
medicatie. Daarom is versoepeling nu nog net zo gevaarlijk als tijdens de uitbraak
De hygiëne is hierbinnen zeer moeilijk te behouden
De risico’s van aerosols icm met niet natuurlijke ventilatie
De tweede golf komt nagenoeg zeker. In sportscholen bestaan een veel te groot risico op
besmetting onder volwassenen.
De versoepeling gaat naar mijn idee te snel. Mocht van mij wel in kleinere stapjes
Denk teveel zwetende mensen bij elkaar (2x)
Dicht op elkaar, zwetende mensen, meer kans op besmetting
Dichte ruimte, veel meer zweet-, hoest- en speekselbewegingen
Direct contact niet wenselijk
Dit is nogal wiedes!
Dit zijn niet essentiele functies, bewegen kan zeker door dagelijks naar buiten te gaan frisse
neus halen vroeg op de dag
Door sporten gaat men transpireren dat gaat dan in de rondte vliegen
Door zweten en het dus warm hebben kun je gaan hoesten, wat dus weer besmettingsgevaar
opleverd. Druppeltjes blijven toch in de lucht hangen en dus 1,5 mtr geen zin
Echt te veel risico
Een sportschool is in normale omstandigheden al een bron van smerigheid omdat mensen te
beroerd zijn achter hun kont schoon te maken. Dat risico is nu gewoon te groot
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Eerst kijken wat de effecten van eerdere versoepelingen zijn
Eerst zeker weten wat de recente versoepelingen voor effect hebben
Er is een groot risico op verspreiding van het virus in de sportschool en mensen kunnen thuis
ook de oefeningen doen die ze in de sportschool zouden doen.
Er is gekozen voor een gespreide opening van de maatschappij, dan moet je dus niet alles
tegelijkertijd willen openen. Dan kun je nooit herleiden wat tot toename van besmetting heeft
geleid.
Er is nog teveel onduidelijkheid over het virus
Er moet een keuze gemaakt worden welke maatregelen worden versoepeld en alles toestaan
zal voor een grotere 2e golf van besmettingen zorgen dan onze IC's aan kunnen. Sommige
dingen zullen dan buiten de boot vallen. Het zou mooi zijn het beleid aan te passen zodra de
effecten van de huidige versoepeling duidelijk zijn
Er moet goed uitgezocht worden waar de luchtstromen door hijgen en zweten naar toe gaan.
Dus goed om daar de tijd voor de te nemen en de sportscholen gesloten te houden. Buiten
fitness is oké
Er moet naar de situatie ter plekke gekeken worden; wellicht kan het wel
Er moet veel beter gekeken worden naar risico’s van aerosolen in de lucht. Ventilatie systemen
in gebouwen en airco’s. Richtlijnen moeten hierop aangepast worden
Er wordt daarbveel gehijgd en gesputterd dus kwetsbaar
Er wordt getranspireerd en dat kan tot besmetting leiden.
Er wordt veel gezweet en de kans op virusverspreiding is dan groter
Er zijn sportscholen zonder toezicht en personeel. 24/7 sportscholen.
Er zijn sterke aanwiiizingen dat verspreiding door krachtige ademhaling (vochtdruppels)
gemakkelijker plaatsvind. Er wordt onderzoek naar gedaan: ook onder zangers en blazers onder
musici. Ik vind dit een te groot, nu nog onduidelijk risico.
Evenals bioscopen en cafés gewoon ook deze dicht houden, te groot risico
Experts schrijven het voor, ze weten het beter dan ik.
Extra kans op besmettingen door het lichaamsvocht
Extra risico en het kan ook buiten.
Geen afstand kunnen houden en de apparaten kunnen niet de hele tijd gereinigd worden.
Geen goed toezicht.
Geen idee hoe het zich nu echt verspreid, via lucht enz.
Geloten ruimte
Gevaarlijk
Gezondheid gaat voor alles, geen risico nemen
Gezondheid van ouderen gaat voor luxe van sportscholen
Groot besmettings gevaar
Groot risico
Grote kans op besmetting
Grote kans op besmetting. Mensen maken echt niet allemaal de apparaten goed schoon.
Grote kans op verspreiding virus via hijgen en hoesten.
Groter risico op verspreiding virus in gespoten omgeving waar mensen dicht bij elkaar dieper
ademhalen. Overdracht via aerosolen is groot.
Grotere verspreiding aerosolen
Het is beter om zaken stapsgewijs te versoepelen.
Het is in een sportschool niet goed mogelijk om anderhalve meter afstand te houden.
Apparaten en materiaal zou na elk gebruik schoongemaakt moeten worden en dat is geen
doen.
Het is verstandig om geleidelijk te versoepelen en eerst te evalueren wat het effect van andere
versoepelingen is.
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Het virus is nog even sterk als aan het begin van de pandemie. Onderschat hem niet!
Het wordt steeds duidelijker dat overdracht van het virus juist in binnenruimtes waar mensen
zich inspannen vaker plaats heeft
Het zekere voor het onzekere nemen. Ik vind het eigenlijk veel te snel gaan alle versoepeling nu,
het is naar mijn idee te veel ineens wat ineens weer toegankelijk is. Kleinere stapjes, minder
risico!
Het zweten en hijgen en hoesten.
Hoger besmettings gevaar
Iedereen zit aan dezelfde workout apparaten
Ik ben niet deskundig om dit tegen te spreken.
Ik denk dat alle binnen activiteiten waarbij vocht vrijkomt een risico vormen. Zet buiten die
apparaten of ga buiten sporten
Ik denk dat besmettingen binnen sneller gebeuren. Vooral bij zweten in een afgesloten ruimte.
Ik denk dat deze begroeps tak zeer goed een 1,5mtr afstand kan waarborgen. Misschien wel
meer dan ee bioscoop.
Ik denk dat het virus binnen meer kwaad kan dan buiten
Ik denk hoog risico verspreiding: kuchen, zweten, snellere ademhaling etc.
Ik heb het idee dat actieve mensen meer het virus uitscheiden en de airco helpt ook niet mee
denk ik.
Ik hoop dat kids onder de 18 iets meer mogen. dat leudt vast tot iets meer besmettingen. door
streng te blijven naar volwassenen hoop ik dat de vezondheidszorg niet iverbelast raakt en.kids
dus wel weer naar school en sport kunnen.
Ik kom niet in een sportschool dus voor mij niet relevant. Binnensporten in zalen en
zwembaden moeten wat mij betreft tot minimaal 1 september niet mogen.
Ik respecteer de expertise en het hieruit volgende oordeel van het OMT hierover
Ik vind dat we beter even voorzichtig moeten blijven. Dat geld dat niet naar de IC gaat kan dan
gebruikt worden om de sportscholen te laten overdekt. Ook sportscholen buiten is een optie
In de zomer kan er ook buiten gesport worden
In een zaal is het te kleine ruimte in te veel mensen.
In gesloten ruimtes is de kans op besmetting naar mijn mening groter met sporten dan buiten.
In sportscholen hangt toch een andere lucht met die zwetende mensen.
Intensief sporten leidt tot grotere druppelverspreiding
Intensiteit van aerosolen
Is niet te handhaven en schoon te maken al die aparaten
Is te onveilig
Ivm aerozones en wellicht niet goed kunnen ventileren
Ivm met het zweten 4n daar door de c luchtvochtigheid
Ivm met rondvliegend zweet
Je ben relatief dicht bij elkaar, je ademt zwaarder met gevolg meer druppeltjes in de lucht die
potentieel het virus bevatten
Je kunt ook sporten zonder naar een sportschool te gaan; met een mondkapje op lijkt het me
wat moeilijk adenhalen en zonder lijkt het me te besmettelijk met dat hijgen en zweten
Juist prima, zo kun je structureel iedereen laten wennen en voor de veiligheid.
Kans is groot dat 1,5m niet gehandhaafd wordt
Kans op besmetting is dan groter
Kans op besmetting is er groot hoesten zweten enz dicht op elkaar in een ruimte
Kans op besmetting is groot in een niet -geventileerde ruimte dicht op elkaar sporten
Kans op besmetting is hier het grootste....?
Kans op besmetting is zeer groot.
Kijk eerst of het versoepelen van de maatregelen geen tweede golf corona patiënten geeft.
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Komen toch te veel sammen
Laat een ieder weer zijn ding gaan doen als er een vaccin is die stopt, remt of voorkomt.
Lastig om in binnenruimte voldoende luchtcirculatie te waarborgen
Laten we eerst eens kijken wat de effecten zijn van de eerste versoepeling.
Laten we eerst even kijken hoe de versoepeling van de eerste maatregelen verloopt en de
effecten daarvan. De opening van de scholen is noodzakelijk. Het openen van een sportschool
heeft geen prioriteit.
Levensgevaarlijk.. hoog risico op besmetting
Lijk mij meet risico ivm zweten en aanraking sport-apparaten (2x)
Lijkt mij een veel te groot risico
Luchtvochtigheid is hoger door zweten. Zweetdruppels overal en de hygiëne kan niet
gewaarborgd worden. Desinfectiemiddelen hebben inwerking nodig en er kan niet
gesteriliseerd worden.
M.n. bij groepslessen waar in een kleine ruimte meer dan 20-30 mensen samen komen, is het
niet veilig. 1,5m is een wassen neus. Bij reserveren vallen er deelnemers buiten de boot.
Maatregelen moeten gefaseerd worden doorgevoerd om de effecten goed te kunnen meten.
Bovendien is het risico groter in besloten ruimten met dampende zwetende mensen.
Mee oneens
Meer ademuitstoot in een afgesloten ruimte. Kijk naar de verspreiding in het verleden bij de
carnaval, in kerken etc.
Meer druppeltjes lichaamsvocht die minder makkelijk kunnen vervliegen, brengt meer risico’s
met zich mee
Meer onderzoek nodig omtrent verspreiden van virus via zweet
Meer sportattributen dus meer besmettingskans
Men kan daar zeer moeilijk 1,5 meter inachtnemen
Mensen die sporten ademen meer en dieper in en uit.
Mensen gedragen zich niet
Mensen kunnen zich niet goed aan de afstand houden.
Met het airco systeem in de meeste sportscholen wordt er meer virus verspreidt
Met het hijgen kunnen virussen verspreid worden.
Met inspanning, zweten lichaam kuchen makkelijk overdracht. RIVM hebben er toch verstand
van. Advies opvolgen
Met kracht uitademen net als met zingen en hoesten is in afgesloten ruimte geen goed idee
Met z’n allen zweten in een kleine ruimte niet verstandig
Mijn sportschool is in overleg met de gemeente om de toestellen buiten te mogen zetten. Maar
ik blijf het riskant vinden met dat zweten. Vaak moest je wachten totdat jouw fitnesstoestel vrij
kwAm en dan waren de handvatten en zitting nog warm en vochtig van het zweten van de
vorige gebruiker. Ik zal zeker geen gebruik maken van deze faciliteiten totdat het nare virus
definitief is verdwenen.
Moeilijk om afstand te bewaren; zweetdruppels verspreiden risicovol.
Mogelijke snellere verspreiding door intensieve inspanning en de vaak beperkte ventilatie
Niet alleen sportscholen maar zowiezo niets waar je met meerdere mensen in beperkte ruimte
samen zijn.
Niet alles tegelijk verdiepen. Stapje voor stapje zodat de gevolgen beter te zijn overzien.
Niet duidelijk of corona dan makkelijker kan worden overgedragen
Niet elke sportschool kan zich houden aan de rivm regels.
Niet hygiënisch op een sportschool.
Niet iedereen zal de maatregelen van de sportscholen serieus gaan nemen
Nu even kijken wat alle versoepelingen gaan doen
Om ergere verspreiding te voorkomen dmv zweten e.d. en mindere hygiëne hierdoor
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Om verpreiding te voorkomen
Omdat de attributen niet na elk gebruik schoongemaakt kunnen worden, er veel gezweet wordt
in een beperkte ruimte
Omdat de luchtverversing minimaal is
Omdat de optelsom van versoepelingingen een stijging van Corona patiënten kan opleveren die
groot is en we hiermee een drie maands evaluatie periode hebben.
Omdat door de sporters niet schoon gemaakt wordt
Omdat er door gezamenlijk gebruik van apparatuur veel ‘zweet’ wordt uitgewisseld
Omdat er grote kans is dat er een twee corona-golf komt na de zomervakantie
Omdat er mensen komen die zich niet houden aan handen wassen en dus verspreiding kunnen
veroorzaken
Omdat gebleken is dat afgesloten ruimtes een groter risico vormen
Omdat het met kracht uitademen in een gesloten ruimte probleem kan opleveren l
Omdat hijgen en zweten een grotere verspreiding van het virus kan geven
Omdat je bij binnensporten een groter risico loopt dan buiten sporten. Tevens moet je erop
vertrouwen dat iedereen de discipline heeft om de gebruikte apparaten te desinfecteren, ik
denk niet dat iedereen die discipline heeft, tevens zal men weer snel in de vertrouwde
gewoontes vallen
Omdat je binnen veel meer moet desinfecteren en ivm zweten.
Omdat je daar zweet en erg hijgt
Omdat je op een sportschool gaat hijgen en dat creeert besmettingsgevaar
Omdat mensen zweten en vlugger moeten hoesten bij lichamelijke inspanning.
Omdat sporters staan te hijgen en te [puffen
Omdat sportscholen ook een samen komst zijn van mensen, net zoals alle andere openbare
gelegenheden.
Omdat veel zwetende mensen in een kleinere ruimte een bron van ontsmetting kan zijn.
Onbekend of druppels mensen infecteren
Ondanks dat ik het erg mis, ben ik bang voor de verspreiding. Laten we eerst eens aanzien wat
de huidige versoepelingen teweeg brengen.
Onderzoek eerst of binnensporters sproeien met lichaamsvocht.
Onderzoek wijst uit dat verspreiringskans groter is binnen sportscholen
Risico en gevaar te groot
Risico op verspreiding virus
Risico op virusoverdracht in afgesloten ruimte vol sportende mensen is veel te groot.
Risico's onbeheersbaar, oncontroleerbaar en te groot
Risico's zijn te groot
Risicovol
Ruimtes vaak te klein en sommige mensen nemen het virus nog steeds niet serieus
Sporten is veiliger buiten
Sportscholen zijn plekken waar mensen veel hijgen en zweten, het is onverantwoord om
mensen daar te laten sporten. Dat andere bedrijven open gaan ben ik het ook niet mee eens
maar daar is het risico minder groot omdat mensen over het algemeen met bijvoorbeeld
knippen niet hijgen of zweten.
Te dicht op elkaar
Te dicht op elkaar door intensief trainen
Te dicht op elkaar en te druk er naar toe
Te dicht op elkaar, lichaamsvocht...
Te dicht op elkaar, moeilijk te desinfecteren.
Te gevaarlijk ivm te veel mensen in 1 ruimte en druppels in de lucht van zweet en/of adem
Te gevaarlijk.
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Te groot risico (2x)
Te groot risico in een dichte ruimte
Te groot risico overdracht virus
Te moeilijk om contact te vermijden en alles goed schoon te houden.
Te risicovol en er is een alternatief (buiten sporten). Bovendien kan niet alle tegelijkertijd. (2x)
Te veel besmettingsgevaar
Te veel besmettingsrisico
Te veel beweging, zweet, gezucht en gepuf. Daarnaast hoge besmettingskans door aanraken
apparaten/gezicht
Te veel kans op besmettingen
Te veel mensen bij elkaar
Te veel mensen in kleinere ruimte. Veel zweten etc
Te veel plekken waar iedereen aan zit die niet tussendoor te reinigen zijn
Te veel risico (4x)
Te veel risico dat mensen niet goed afstand (kunnen) houden en te weinig bekend over virus
verspreiding via lucht.
Te veel tranpiratie vocht en fiks in en uitademen
Te veel uitwisseling van adem in kleine ruimte. Sportapparaten naar buiten is OK.
Te weinig info over zweetdruppels
Te weinig kennis over gedrag virus (2x)
Tenzij er een goede manier van ventileren is. Is het een te groot risico
Teveel contactmogelijkheden
Teveel gezweet en gehijg
Teveel mensen bij elkaar waarbij zweet en speeksel vrij komt
Teveel mensen binnen bij elkaar
Teveel mensen in een te kleine ruimte, apparatuur bijna niet goed schoon te houden.
Teveel risico
Toch lastig om afstand te houden
Transpiratievocht in de lucht en op de grond Toestellen niet goed te desinfecteren
Transpirerende en heftig ademende sporters hebben een grotere reikwijdte voor verspreiding
virus
Uitstoot van vocht uit mond door krachtinspanning
Vaak te dicht op elkaar
Vaak veel mensen erg dicht op elkaar. Hygiene laat weleens te wensen over in normale
omstandigheden laat staan nu met Covid. Geen vertrouwen in dat t nu dan wel schoner zou
zijn.
Vaak zijn de ruimten te klein.
Van de andere maatregelingen worden er te veel te vroeg genomen, deze maatregel heeft een
prima ingangsdatum
Vanwege de aerosolen die vrijkomen
Vanwege de luchtcirculatie en alle zweet!
Vanwege de risico's
Vanwege gebrek aan ventilatie en wat we nu weten van de virusverspreiding
Vanwege hoge sportintensiteit, ademhaling/verspreiding van druppeltjes en aerosolen.
Apparatuur vaak moeilijk te desinfecteren. Bij boks-scholen, judo, jui-jitsu, karate e.d. worden
onder een noemer geschoven met de fitness scholen. Dat dient apart te worden beoordeeld.
Veel hijgende mensen lang bij elkaar in binnenruimte is ideaal voor het virus. Niet nodig, ga
lekker naar buiten.
Veel mensen die ademen en zweten (2x)
Veel mensen op een kleine ruimte
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Veel te dicht opeen transpiratievocht
Veel te veel risico met hijgende mensen
Veel zweet druppels en adem in de lucht
Veel zwetende mensen binnen is een te groot risico
Veiligheid
Veiligheid en je kan ook buiten of thuis sporten
Veiligheid voorop, al dat transpireren in elkaars buurt kan niet goed zijn in mijn ogen
Ventilatie niet optimaal
Vermoed dat de kans op besmetting binnen groter is, oa zweetdruppels.
Verspreiding
Verspreiding van het virus
Verspreiding van het virus door zweten ligt voor de hand
Verspreiding van het virus gaat binnen makkelijker dan buiten
Verspreiding virus mogelijk
Via het zweet kan het virus overgedragen worden
Via zweet en zware inspannjng verspreidt hee virus zich sneller
Virus zit in de lucht en bij sport komt zweet vrij. Buiten is goed, binnen niet
Volgens de deskundigen is de besmettingskans groot
Voor de meeste sportscholen is het niet haalbaar om de 1 1/2 meter te garanderen.
Vooralsnog onbekend wat zweten in gesloten ruimtes veroorzaakt.
Wanneer mensen, ook op gepaste afstand, sporten hangen de druppels overal in de lucht en
kan er dus kans zijn op besmetting.
Wat doet transpiratievocht
We kunnen beter een maand of wat te laat starten met versoepelingen, dan een maand te
vroeg. Het blijft een gok, dus dan maar zo laat mogelijk.
We weten niet hoe het z
We weten nog steeds te weinig over wanneer iemand besmettelijk is.
Weinig controlle
Word toch meer getranspireerd en dan lijkt mij 1,5m niet voldoende
Wordt anders besmettingshaard
Zelf bij een afstand van 1,5 heb je in een afgesloten ruimte meer kans op besmetting .
Daarnaast is niet iedereen grondig met het schoonmaken van de apparaten.
Zelfs met de hoogste ventilatienormen in gebouwen is de kans op overdracht van ziekten in
dichte sportfaciliteiten groot. De opname van lichaamssappen in de lucht (zweet) is in dit soort
ruimten groot.
Zie boven . Mensen die diep uitademen, kuchen en lichamelijke inspanningen doen - zo kan je
een ziekte via aerosols het allerbeste verspreiden. En welke sportschool wil graag een hotspot
worden? Dan is het faillissement 100% voorspelbaar..
Zolang er geen vaccin beschikbaar is
Zweet
Zweet en gezamenlijk gebruik van de apparaten is besmetting gevaar
Zweet verspreid verder en we weten onvoldoende
Zweetdruppels
Zweetdruppels en actief bewegen. Inspanningshoesten
Zweten
Zweten enzo weinig hygiene
Zwetende en zaar ademende personen zijn juist de mensen die de besmettingen overbrengen

Weet niet (15%)
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Toelichting
Toelichting:

•
•
•

•
•
•

Afstand houden bijna niet mogelijk
Binnen sporten vergroot de kans op besmetting omdat door de fysieke
inspanning de uitstoot van de adem verder rijkt dan normaal. Met sporten is het
ook niet handig om een mondkapje te dragen.
De enige reden dat maatregelen nu wel worden versoepeld is een economische,
dit ten koste van mensenlevens. Het zal altijd een balans zijn tussen economie en
levens. Op dit moment wordt economie steeds belangrijker. Sportscholen zijn
echter zo onbelangrijk qua levensbehoefte dat het onzinnig is extra levens op t
spel te zetten hiervoor.
Gedaan
X
Zie antwoord hierboven
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Vraag 5.2 wordt alleen gesteld aan respondenten die op vraag 5 ‘Zeer mee oneens’ of ‘Mee oneens’
hebben geantwoord.

5.2 Kunt u toelichten waarom u niet vindt dat sportscholen minimaal tot 1
september moeten dichtblijven? (n=448)

Op vraag "5.1 Kunt u toelichten waarom u niet vindt dat sportscholen minimaal tot 1 september
moeten dichtblijven?" antwoordt 89% van de respondenten met een toelichting.

Toelichting (89%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 meter afstand is goed te realiseren
1,5 meter is mogelijk
1,5 mtr is prima te handhaven. Prima schoon te maken en te reguleren. Niet anders dan het OV
Afstand houden kan hier ook
Alle sportscholen hebben prima corona-scenario's, veel scholen hebben die zelfs al helemaal in
orde ,et ontsmetten en anderhalve meter
Alle sportscholen worden nu gelijkwaardig gevonden, terwijl er ook sportscholen zijn die
vanwege de aard van de lessen prima de benodigde veiligheidsmaatregelen kunnen nemen
Alleen met een klein aantal personen en voldoende afstand en elk apparaat na gebruik
ontsmetten
Alles open!!
Als aan afstand, hygiëne, groepsgrootte etc wordt voldaan, lijkt het mij net zo veilig als buiten
sporten.
Als alles kan ,kunnen zij ook met de nodige aanpassingen open
Als blijkt dat ze aan de regels kunnen voldoen waarom niet eerder?
Als buiten sporten mag volgens regels hanteer die dan ook voor binnen sporten waar je ook nog
van een verplichte doorgangsroute gebruik kunt maken zodat men maar 1 richting op mag
Als contact beroepen weer kunnen, moet dit ook weer kunnen. Daarbij is sporten goed voor
een goede conditie, welke weer nodig is als je ziek wordt
Als de 1,5 m grens gewaarborgd kan worden, dan kan er gesport worden.
Als de 1,5 mtr afstand gehouden wordt lijkt het me geen probleem als ze open gaan
Als de huidige versoepelingen niet leidt tot een exponentiële toename van het aantal
ziekenhuisopnames in juli m.b.t. corona dan zie ik geen reden waarom deze versoepeling moet
wachten tot 1 september. Verder nemen deze organisaties ook gewoon voorzorgsmaatregelen.
Als de hygiëne goed worden nageleefd kan het prima
Als de situatie het toe laat en de 1,5 kan gewaarborgd blijven zou hetgewoon moeten kunnen
Als de sportscholen zich aan de sociale afstand houden en extra letten op hygiène denk ik niet
dat het een flinke besmettingshaard zal zijn
Als dit intelligent wordt opgepakt moet het goed gaan.
Als dit op afstand kan lijkt het me minder gevaarlijk dan bijv. de kapper
Als een rijschool open mag waar je bovenop elkaar zit dan een sportschool ook
Als een sportschool een goed protocol heeft waarbij de 1,5 meter is gewaarborgd en alles goed
wordt schoongehouden, zie ik geen reden om ze gesloten te houden.
Als er genoeg afstand gehouden word moet het toch kunnen?
Als er goede maatregelen worden genomen en deze nageleefd worden door iedereen, zou het
moeten kunnen
Als er goede maatregelen worden genomen mag wat mij betreft de boel open.
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Als er goede voorzieningen getroffen worden kan het open
Als er net als in de horeca, bioscopen en concertzalen, een reserveringssysteem wordt
toegepast, dan moet het mogelijk zijn om de sportscholen weer open te stellen.
Als er netjes met elkaar rekening wordt gehouden kan het gewoon open
Als er voldoende afstand gehouden word zie ik het probleem niet
Als er voldoende afstand kan worden gehouden moet het kunnen
Als geode hygiene maatregelen worden genomen moeten ze toch wel weer open kunnen, zeker
voor jonge mensen
Als het op een juiste manier geregeld kan worden moet dit kunnen.
Als het verantwoord is volgens de richtlijnen moet het kunnen
Als hier 1,5 meter mogelijk is dan moet ook die mogelijk worden gemaakt.
Als horeca en andere contact beroepen open mogen met maatregelen dan kan de sportschool
dit ook goed organiseren
Als iedereen afstand houdt van elkaar en minder sporters per keer worden toegelaten moet het
lukken. Tevens continu sport attributen schoonmaken.
Als iedereen die niet verkouden of ziek is wegblijft zijn de risico's beperkt en weegt het niet op
tegen de voordelen van de sportschool. Je fitter voelen, stress reductie, overgewicht tegengaan
en ontspanning vinden.
Als je goed ventileert en de toestellen goed schoon houd is er weinig aan de hand
ALs men zich houdt aan de RIVM richhtlijnen is er geen verschil met bv kappers
Als mensen zich dit voelen laat ze dan gewoon sporten, dat is gezond
Als sportscholen kunnen aantonen dat het mogelijk is om afstand te houden moeten ze gewoon
open kunnen.
Als ze aan de eisen voldoen lijkt me dit minder risicovol dan naar de kapper gaan. Ook vind ik
het bijzonder dat dansscholen (zeker voor kinderen tot 12 jaar) niet open mogen
Als ze aan voorwaarde kunnen voldoen, dan kunnen ze toch ook open net als restaurants enz
Als ze goed inrichten en schoonmaken moet het geen probleem zijn
Als ze hygiene en een veilige afstand kunnen bewerkstelligen, zouden ze open moeten kunnen
gaan.
Als ze voldoende ruimte hebben is het grote onzin om ze dicht te houden
Als ze zich ook aan bepaalde hygiene regels houdeN en max aantal bezoekers per keer, moet
het kunnen.
Als zij de 1,5 mtr kunnen waarborgen lijkt mij dat ze open kunnen. Net als scholen, musea,
winkels etc etc
Als zij voldoende maatregelen getroffen hebben, kan dit best, wellicht minder risicovol dan
cafés
Begrijp niet goed de verhouding tussen waarom een zwembad wel open en sportschool niet.
Met maatregelen ook daar prima te doen.
Behandelijk door de kapper is gevaarlijker dan sporten op 1,5 meter. Ook raar dat het in
duitsland wel is toegestaan
Beleid is zeer willekeurig, sportscholen kunnen maatregelen nemen. Ikea is gevaarlijker.
Ben zeer tegen de 1,5m afstand. Zie geen enkele reden dat dit is ingevoerd.
Bij binnensporten kan ook goed afstand worden gehouden denk ik
Bij de juiste maatregelen, is het goed dat mensen weer gaan sporten. Tot 1-9 dichtblijven is niet
goed voor de mensen die willen sporten.
Bij goede maatregelen individuele besluiten, maatwerk
Bij nemen maatregelen moet dit mogelijk zijn
Bij sportscholen kan je ook sporten op 1,5 meter
Bij voldoende afstand zie ik geen gevaar
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Blijf gewoon op 1,5 meter afstand, niet aanraken, niet knuffelen en niet zoenen. Doe sporten
waarbij dat kan!
Branche heeft duidelijke maatregelen getroffen
Buiten 1,5 meter dus binnen ook dan geen probleem, wel goeie hygiene
Buiten sporten is niet anders dan binnen sporten
Contact sporten verbieden.
Daar is afstand meestal goed te waarborgen
Daar is de 1,5 m. ook te handhaven
Daar is hard gewerkt om aan de 1,5 mtr te voldoen. Thuis douchen etc. Is dan toch prima
Dat sportscholen ook voorzorgsmaatregelen kunnen nemen
De doorloop is groot (veel bezoekers per uur) en de ruimte beperkt, laten we maar eerst kijken
hoe de andere versoepeling uitpakt
De inrichting is goed aan te passen dus de regel is niet logisch en dus niet uit te leggen
De orosportscholen zijn professioneel en geen kleine hokjes met zwetende mensen zoals wordt
gesuggereerd. Veel mensen hebben die professionele begeleiding nodig voor hun fysieke en
mentale gezondheid. Denk aan mensen met hartklachten, obesitas, artrose, reuma, herstel van
blessures en operaties
De schade van inactiviteit tov het risico (voor niet risico groepen) is vele mate ernstiger
De sportscholen kunnen schoonmaak middelen bij eemntoestel
Denk dat hier ook 1.5 meter afstand bewaard kan worden
Denk dat onderdeel juiste omstandigheden en met de juiste maatregelen sporten binnen
mogelijk moet zijn
Denk dat veel sportscholen genoeg voorzorgsmaatregelen nemen.
Denk met extra eisen dat dit best mogelijk moet zijn, voor sommige sportscholen. Denk alleen
dat je dan wel oneerlijke marktwerking krijg, omdat de 1 wel open kan en de andere niet
Deze scholen zijn prima in staat om hun cliënten veilig te laten sporten!
Deze zijn mijnninziens goed voorbereid op 1,5 samenlevibg
Dicht blijven is slecht voor de conditie en get gewicht, kortom de gezondheid van sporters gaat
achteruit.
Dit kan ook veiligheid
Dit kan veilig georganiseerd worden. En sporten is gezond.
Dit moet beter bekeken worden. Een harde datum noemen is niet handig met een virusdreiging
Dit zijn vnl gezonde mensen dus hun risico is kleiner.
Domme maatregelen! Mensen die bang zijn dat ze doodgaan mogen thuis blijven.
Door beperkt toegang te geven in de sportscholen neem je de druk weg uit openbare plaatsen
als winkelcentra en recreatiegebieden. Je spreid dan dus de bevolking verder uit en het wordt
makkelijker om niet allemaal op dezelfde dag ergens te willen zijn.
Door de juiste maatregelen te treffen kan het veilig gemaakt worden.
Duurt veel te lang (2x)
Economie en het is wel veiig te maken
Een aantal sporten kunnen ook binnen met 1,5 meter afstand zonder problemen
Een sportschool kan het zo inrichten dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden doordat mensen
zich in kunnen schrijven van tevoren, waarom wel kapper enzo open waar het gewoon niet
mogelijk is
Er is geen verschil met andere sporten, zoals zwemmen etc.
Er is onderling al voldoende ruimte
Er kunnen giede maatregelen worden genomen denk ik
Er mag al zo veel open, wat ook met contact te maken heeft, dus dan moet dit ook kunnen
Er moet gewoon meer onderscheid gemaakt worden. Ga zelf naar Slender-you studio, waar niet
gezweet of gedoucht wordt en de afstand goed te doen is. Toch valt dat onder sportstudio
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Er moet maatwerk mogelijk zijn. Niet alle sportscholen zijn bijvoorbeeld even groot qua
oppervlakte
Er worden heel veel maatregelen genomen als dit niet kan dan kan er veel meer niet
Er zijn goede voorzorg maatregelen te treffen
Financiële schade bij de sportscholen.
Fitness is van groot belang en sportscholen zijn in staat goede voorzorgsmaatregelen te nemen
Flauwekul. Op een sportschool kan je prima de regels naleven.
Geen reden (2x)
Genoeg ruimte
Gewoon openstellen met meet hygiene maatregelen, zoals de rest
Gewoon weer normaal sporten kan gewoon
Gezond om te sporten en samen is dit leuker
Gezonde mensen kunnen makkelijk Corona overleven, om daarvoor de hele samenleving te
ontwrichten gaat te ver
Gezondheidsredenen en met de nodige aanpassingen is men creatief en verstandig genoeg om
dit te bewerkstelligen
Goede maatregelen nemen en dan lekker sporten ook binnen
Groepen komen nu ook bij elkaar tot 30 personen in kantoren en fabrieken. Dus waarom de
sportschool niet als de 1.5 meter maar gegarandeerd is
Had gedeeltelijk open gekund. Qua gezondheid zijn er mensen van afhankelijk. Slechtere fysieke
conditie grotere kans op heftiger krijgen virussen
Het hangt er vanaf hoe men afstand houdt. Met goede maatregelen moet het kunnen. De vraag
is wel of het rendabel is.
Het is beter om gewoon ook te gaan sporten binnen
Het is een hoax
Het is juist goed om te sporten, zeker nu iedereen coronavet heeft
Het is oneerlijk en brengt geen extra risico’s met zich mee als ze open gaan volgens de
richtlijnen
Het is prima te regelen om 1,5 meter afstand te houden
Het is schijnveiligheid; hygiëne en anderhalve meter is belangrijker dan een arbitraire datum
Het is slecht voor de gezondheid en voor het immuunsysteem.
Het komt de gezondheid ten goede als men weer (meer) aan sportactiviteiten kan doen
Het motief dat wordt aangevoerd om sluiting voot te zetten is volkomen onzin.
Het virus treft hoofdzakelijk mensen die oud zijn en al problemen hadden. Een paar jaar
geleden hadden we ook een griepepidemie en toen bleef alles wel open.
Het was is raar dat contact beroepen open mogen en sportscholen niet waar ook de 1,5 meter
gehandhaaft kunnen worden. Misschien wel per school verschillend maar daar kan naar
gekeken worden .
Hier kunnen ook veel hygienemaatregelen toegepast worden en sporten is heel goed voor
lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Hun kunnen met maatregelen ook alles schoon houden en afstand houden. Net als contact
beroepen alles zeer schoon moeten houden. Sportscholen moeten tussen elk toestel ruimte
hebben en max aantal mensen en ieder half uur reinigen
Iedereen met gezond verstand mag al overal komen waarom sporters niet niet ziek geen griep
verkoudheid etc
Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen
Iederen heeft recht op dezelfde rechten.
Ik begrijp niet dat een sportschool een groter risico is dan een zwembad of het ov
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Ik ben het er wel mee eens dat sportscholen dicht moeten blijven. Er is te weinig bekend over
aerosolen en besmettelijkheid van volwassenen. Binnen sporten voor kinderen moet wel
kunnen. Deze vraag is dus wat onhandig en vrij open gesteld.
Ik denk dat als ze voldoende afstand kunnen houden en als de hygiëne regels heel strikt
opgevolgd worden er geen probleem zou moeten zijn ze nog langer dicht te houden
Ik denk dat het veilig genoeg kan, net als contactberoepen.
Ik denk dat met de juiste maatregelen de risico’s beperkt zijn
Ik denk dat naar de kapper gaan of autorijles velen male gevaarlijker is kwa besmetting dan de
sportschool
Ik denk dat ook daar op 1,5 m kan worden gesport en dat dit niet onveiliger is dan het andere
sporten
Ik denk dat ze met de juiste maatregelen best eerder open kunnen
Ik denk dat zij voldoende in staat zijn de 1,5m afstand te handhaven
Ik geloof niet in de maatregelen, dus gezonde mensen moeten gewoon kunnen sporten
Ik heb er vertrouwen in dat iedereen de juiste maatregelen neemt.
Ik verwacht dat de sportscholen de juiste maatregelen zullen nemen om zo min mogelijk risico
te lopen.
Ik vin dat ze open moet
Ik vind 1 september wat extreem. Mensen hebben hun sport ook nodig om gezond te blijven.
Ik vind dat als zeembaden, kappers, stylisten etc open mogen, sportscholen dit ook kunnen
zolang er 1,5 meter afstand is en de ventilatie goedgekeurd is.
Ik vind dat bijvoorbeeld yoga scholen open moeten!
Ik vind dat je op sportschool meer afstand kan houden dan bij kapper of schoonheidsspecialiste
Ik zie de logica er niet van in dat restaurants en cafés ed wel open mogen en sportscholen niet.
Sportscholen zijn goed voor de gezondheid die juist nu zo belangrijk is terwijl restaurant en
cafés ed geen toegevoegde waarde voor je gezondheid hebben.
Ik zie niet in dat sporten met de nodige voorzorgsmaatregelen gevaarlijker zou zijn, dan het
bezoek aan tandarts, fysiotherapeut, zwembad etc.
Impact op de bedrijven en de gezondheid van de sporters (die wordt van binnen zitten niet
beter)
In contact beroep is moeilijker afstand houden dan in ruime sportzaal...
In het openbaar vervoer zit je ook dicht op elkaar. Waarom terrassen wel en sportscholen niet.
Op de scholen word ook gesport met zijn allen.
In sportscholen is 1,5 mtr makkelijk te bewerkstelligen
In sportscholen wordt zeer hygiënisch gewerkt. Men drinkt niet uit gezamenlijke bidons. 1,5
afstand houden is zeker mogelijk. Ieder maakt zelf zijn gebruikte toestellen schoon.
Indien mogelijk kun je 1,5 meter aanhouden tussen apparaten.
Indien mogelijk op 1 1/2 meter afstand moet dit eerder kunnen
Is gewoon mogelijk om afstand te houden en dat verhaal over zwetende mensen berust op
onbegrip van de overheid
Je kan daar ook afstand houden
Je kan in de sportschool toch ook minder mensen binnen laten en op afspraak
Je kunt met de juiste maatregelen ook daar open gaan onzin dat ze dicht blijven! Niet nodig!
Je kunt naast de 1,5 mtr regel ook de toestroom reguleren. Dus sporten op afspraak en een
beperkt aantal mensen toelaten. Waarom kan een biscoop wel open?
Juist in de sportscholen is de "zinloze"1.5meter regel goed te handhaven, dus open die
sportscholen.
Kan goed georganiseerd worden.
Kan met ventilatie en afstand veilig open
Kan onder voorwaarden heel goed met i nacht neming van de juiste maatregelen
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Kan ook makkelijk met 1,5 m
Kappers en rijscholen mogen wel en dan nog wel zonder mondkapje
Kunnen ruim de vreemde 1,5 m regel toepassen
Kunnen starten met reserveren. Minder apparaten en deze gelijk schoonmaken na ieder
gebruik.
Kunnen zich goed aan de rare 1,5 regelen houden
Lichamelijke gezondheid draagt ook bij aan het terugdringen van het virus
Lockdown is een schandalige actie binnen het burgerrecht.
Maatwerk is hier een meer op zijn plaats
Maatwerk is mogelijk kijk naar de plaatselijke situatie.
Meestal gezonde mensen die gaan sporten. En met onderlinge afstand, geen grote groepen
moet dit echt kunnen
Men doe heel veel inspanningen om het mogelijk te maken en het is goed te reguleren bij een
sportschool
Men moet niet zo spastisch doen over de maatregelen.
Men neemt voldoende maatregelen
Mensen gaan dan hutje nu tie op elkaar sporten en zweten. Geen goed idee. Voorlopog lekker
buiten sporten
Mensen hebben een uitlaatklep nodig. Het is goed voor lichaam en geest. Als je sportschool
eigenaren uitleg geeft met zweet meer uit te stoten en daardoor er regels moeten zijn als bv
2meter afstand en extra goed reinigen, zijn ze daar echt wel toe bereid.
Mensen houden zich nu ook al niet aan de 1,5m regels, dus dan kun je net zo goed de
sportscholen ook al eerder open doen met passende maatregelen
Mensen met een zittend beroep moeten veel bewegen, dat doen ze in de sportschool.
Mensen moeten zelf een keuze kunnen maken om wel of niet naar de sportschool gaan
Mensen moeten zelf keuzes maken. Geef informatie en empowerment
Mensenn worden onrustig Geef strakke regels voor sportscholen met evt hoge boetes n
versoepel t zo snel mogelijk
Mer juiste maatregelen moet dit kunnen( ventilatie, schoonmaak)
Met 1,5 meter afstand moet het mogelijk zijn.
Met 1,5 meter uit elkaar moet dat ook lukken op de sportschool
Met aanvullende maatregelen kunnen ook sportscholen weer open
Met afstand en extra schoonmaak toestel moet het mogelijk zijn
Met beperkte aanwezigen en een goed schoonmaakregelement moet dit kunnen.
Met de anderhalve meter afstand en de ramen open, gaat het heus wel goed. Sportscholen zijn
heel belangrijk voor het immuunsysteem en gezondheid van de mensen.
Met de goede maatregelingen is het volgens mij veilig.
Met de juiste maatregelen (minder mensen tegelijk en voldoende afstand) moet binnen sporten
mogelijk zijn
Met de juiste maatregelen moeten risico's kunnen worden beperkt
Met de juiste maatregelen zou het beheerst open moeten kunnen denk ik.
Met de juiste voorzorgmaatregelen zou dit mogelijk moeten zijn
Met een goede ventilatie kan er best binnen gesport worden
Met goede afspraken moet het lukken
Met goede hygiëne en mastregelen met het kunnen
Met goede maatregelen neemt moet het kunnen (2x)
Met goede ventilatie is dit veilig
Met maatregelen kunnen ook deze gelegenheden eerder open. Ik vind een restaurant met 30
mensen denk ik gevaarlijker dan bijvoorbeeld een sportschool
Met maatregelen zou t vlgs mij moeten kunnen
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Met voldoende afstand kan dat prima, mentaal ook weer goed
Met voorzorgsmaatregel moet het toch kunnen
Met voorzorgsmaatregelen kunnen deze gewoon open.
Met wat aanpassingen moet kunnen
Met weinig mensen en een goede hygiene is dit goed te doen
Meten met 2 maten, je kunt het best veilig organiseren, massage mag wel das toch gek?
Mits de nodige maatregelen genomen moet het eerder kunnen
Moet een tussenweg te vinden zijn, max aantal?
Net als overal proberen 1,5 meter te handhaven en gewoon te gaan draaien
Niet consistent beleid en sportscholen kunnen zich inrichten op de 1,5 meter
Niet correct ten opzichte van andere versoepelingen
Niet per se sportscholen maar sport binnen in het algemeen denk ik dat er maatwerk mogelijk
moet zijn. In sommige gevallen kan het niet maar vaak ook wel.
Niet sporten is ook erg ongezond
Niet sporten is ook niet gezond
Nvt
Om gezond te blijven moeten we blijven sporten
Omdat andere bezigheden, zoals bioscopen en cafés, wel mogen tot max 30 personen. Zelf
afstand in acht houden.
Omdat andere zaken wel open mogen onder voorwaarden.
Omdat daar voornamelijk jonge en gezonde personen komen die niet in risico groep vallen.
Daar komt bij dat het alleen maar goed is om je conditie en dus je weerstand op peil te hebben
Omdat de 1.5 meter gegarandeerd kan worden en sportscholen een goede uitlaatklep voor de
mensen is.
Omdat de anderhalve meter niet werkt. Zeker niet op middel danwel lange termijn.
Omdat de corona een hoax is. Met de griep 2 jaar geleden (9000) doden ook geen sluiting
Omdat de sportscholen hebben laten zien dat daar sporten op 1,5 meter mogelijk is.
Omdat de sportscholen ook gewoon open kunnen. De anderhalve meter kan gehandhaafd
worden door middel van een afsprakensysteem
Omdat er genoeg voorzieningen getroffen kunnen worden om sporten mogelijk te maken.
Omdat er met genoeg ruimte ook binnen gesport moet kunnen wkrden
Omdat fitness best op 2 meter afstand kan worden gedaan.
Omdat het binnen sporten met maatregelen wel kan
Omdat het risico nergens op is gebaseerd
Omdat hier prima 1,5 meter afstand gegarandeerd worden.
Omdat je daar ook eenvoudig 1,5 meter afstand kan houden
Omdat je maatregelen kan nemen waardoor je met afstand moet kunnen sporten.
Omdat men alles heeft aangepast op de richtlijnen
Omdat mensen beweging nodig hebben. Nu zit men thuis in een slecht geventileerd huis
voeding dat lang houdbaar is te nuttigen wat obesitas veroorzaakt. En laat dat nou net de
doelgroep zijn die gezellig op de IC ligt met z'n allen. En mondkapjes gaan dat nog verergeren
want die beperken de zuurstofinname wat; je raad het al, op termijn longklachten oplevert.
Omdat mensen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en er ook best een 1.5 meter
beleid gevoerd kan worden
Omdat sporten goed is voor de mens zowel lichamelijk als psychisch
Omdat we gewoon moeten gaan sporten in sportscholen! Mits er een goede en juiste ventilatie
is!
Omdat zelfs bioscopen etc open gaan. Dus dan zit je met veel mensen in een afgesloten ruimte.
Dan vind ik het raar dat sportscholen niet open mogen.
Omdat zij allerlei goede maatregelen hebben getroffen.
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Omdat zij ook genoeg maatregelen kunnen nemen.
Onder voorwaarden zou openstelling best kunnen. Beperkt aantal gebruikers, extra hygiëne,
etc.
Onderscheid fitness ( is goed te regelen) en groepslessen (kan wel buiten)
Onnodig
Onzin (2x)
Onzin dat alle doden te maken hebben met coronavirus... we slaan echt door we hebben 17.2
miljoen mensen en er zijn er 5500 dood.... kijk eens hoeveel doden er vallen tijdens de
invluenza virus..... meer dan 10000 mensen per jaar.... wat nu lockdown... wat nu 1.5 meter
Onzin, houden aan de regels
Onzin, je loopt overal dicht bij elkaar. In de sportschool kan het veilig
Onzin. Als restaurants, bioscopen, scholen en kappers op kunnen waarom een sportschool dan
niet? Ik sport zelf al jaren thuis dus kom niet in een sportschool maar dit is onzin.
Ook bij de sportscholen is het heel goed mogelijk om afstand te houden, alles goed schoon te
maken etc. etc.
Ook binnen 1,5 meter mogelijk.
Ook binnen de sportschool kan je 1,5m houden
Ook daar is het mogelijk om afstand te houden en het tijdelijk in regelen dat er beperkt aantal
mensen binnen zijn.
Ook daar kan je afstand houden en zorgen voor hygiëne van de apparaten
Ook daar kan men 1,5mtr ruimte creëren, als iedereen meewerkt om die ruimte te geven....
Ook daar kun je je aan de richtlijnen houden. Het lijkt me niet risicovoller dan een kapper
Ook daar moet het mogelijk zijn met maatregelen te sporten.
Ook daar zijn maatregelen te organiseren om met 1,5 m afstand te sporten. Eventueel geen
fitness apparaten maar groepslessen waar mensen in een vak staan
Ook de sportscholen kunnen passende maatregelen toepassen zoals minder sporters naar
binnen en afstand houden
Ook deze mensen .moeten inkomsten hebben
Ook in de sportschool zijn voldoende hygiëne maatregelen mogelijk
Ook met 1,5m is dat in een sportschool mogelijk
Op andere plekken mag je wel binnen bij elkaar zijn, mits je 1,5m afstand houdt. En met buiten
sporten kun je ook zweten en zo, dus goed luchten van de ruimtes en meer schoonmaken dan
lijkt mij dat ze eerder open kunnen.
Op genoeg afstand goed te doen
Open tis goed voor de mens
Ouderen moeten ook sporten en komen ook in sportschool
Overal lopen regelmatig veel mensen op elkaar (2x)
Overdreven anderhalve meter maatregel door stelselmatige bangmakerij door de overheid
Overdreven gedoe
Porten is gezond,
Praktisch nadenken wat wel kan
Preventiemaatregelen zijn eenvoudig. Moet per locatie worden bekeken
Prima te sporten op 1,5 meter
Pure onzin dat corona , macht en politiek spel
Risico is daar veel kleiner dan in een cafe. Als mensen wat gedronken hebben kouden ze zich
niet meer aan de regels.
Risico sportscholen niet wezenlijk anders dan andere 'contactberoepen'
Risico zelfde als bij restaurant enz.
School gym mag al binnen gegeven worden. Restaurants, musea, bioscopen etc mogen wel
open, waarom sportscholen niet?!
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Slecht voor de gezondheid (2x)
Soms kan het eerder, afhankelijk van het soort training
Sport is belangrijk voor fysieke en mentale gezondheid. sportscholen zijn goed in staat
maatregelen te nemen
Sport is belangrijk. Ik groei dicht
Sport is zo belangrijk voor zowel de lichamelijke als geestelijke gesteldheid. Daarnaast geloof ik
niet in de 1,5 meter regel
Sporten bevorderd de gezondheid
Sporten en sociale contacten zijn belangrijk voor.een mensns
Sporten gebeurt meer dan 1.5 meter uit elkaar
Sporten helpt bij een fitte en gezonde levensstijl. Buiten sporten is niet ideaal en niet alle
mogelijke sportmogelijkheden. Ook binnen kunnen er voldoende maatregelen genomen
worden om veilig te sporten
Sporten is belangrijk voor het afweersysteem, het is een onderdeel van gezond blijven. Heb je
gezien hoe druk het is in de parken en op fietspaden? Dan moet gecontroleerd sporten ook
kunnen.
Sporten is belangrijker voor de gezondheid dan uit eten gaan. Met goede maatregelen moet het
lukken om ook binnen te sporten.
Sporten is gezond
Sporten is gezond en belangrijk voor iedereen, door de sportscholen dicht te laten worden er
juist veel mensen ziek. Rugklachten te dik, geen conditie enz boodschappen doen is gevaarlijker
als sporten
Sporten is gezond en goed voor je lichamelijk en geestelijk..Doe aparte tijd voor oudere
kwetsbare mensen
Sporten is gezond en juist bij een sportschool kun je 1,5 meter goed regelen. Het lijkt mij in een
museum een stuk lastiger niet iedereen neemt evenveel tijd voor bijvoorbeeld een schilderij
dus maatregel klinkt tegenstrijdig.
Sporten is gezond en met nodige voorzorgsmaatregelen kunnen sportscholen ook weer openen
Sporten is gezond en moet gewoon kunnen binnen
Sporten is gezond en vermindert stress.
Sporten is gezond. Met afstand gewoon open
Sporten is goed voor de gezondheid
Sporten is goed voor je en ook de sportscholen kunnen maatregels treffen. Het is krom dat je
wel met ze alle naar een winkel kunt om te funshoppen, straten lopen vol en met een kleine
groep op afstand in de sportschool mag niet.
Sporten is juist een afleiding als je angstig en depressief bent.
Sporten is juist nu belangrijk
Sporten is te belangrijk. Met maatregelen moet ook dit weer kunnen.
Sporten op meer dan 1,5 m is goed mogelijk, instrumenten wel steeds ontsmetten natuurlijk
Sporten zorgt voor ontspanning en is goed voor de gezondheid. Als sportscholen met
reserveringen werken zou dat veilig moeten kunnen.
Sporters houden al afstand van elkaar en hebben genoeg afgebakerd dus waarom niet als ook
zij maatregelen hebben genomen
Sporters zijn over het algemeen gezond, dus er zullen voor 1 september echt niet meer
besmettingen zijn dan daarna.
Sportscholen doen zoveel moeite om aan de RIVM regels te voldoen en als hier dan niet naar
geluisterd wordt, is dit zeer frusterend
Sportscholen (met de aanvullende maatregelen) helpen mensen om zowel fysiek als mentaal
gezond te blijven en zijn veelal in de buurt (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld restaurants).
Sportscholen die kunnen aantonen dat zij met aanvullende maatregelen verspreiding tegengaan
moeten openmogen
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Sportscholen doen alles wat mogelijk is voor de 1.50 meter.
Sportscholen hebben vaak juist wel ruimte. En zijn in staat om maatregelen te nemen.
Sportscholen kunnen 1,5m ook waarborgen. Ze kunnen ook werken met max 30 personen en
zorg en dat alles uit elkaar staat en hygiënisch is. Daarnaast kan je zelf ook de apparaten
schoonmaken voor en ma gebruik
Sportscholen kunnen gedoseerd mensen toelaten
Sportscholen kunnen net als musea aantal bezoekers instellen hebben de ruimte om te
spreiden. Daarnaast is het ook goed voor mensen om fit te blijven maar okk voor mensen met
een chrinische ziekte die hun spieren moeten trainen. En wat ik enger vindt zijn dat zwembaden
weer open mogen. Dat vi d ik helemaal niet kloppen.
Sportscholen kunnen net als restaurants en café de 1,5 meter goed hanteren.
Sportscholen kunnen ook 1,5 meter richtlijnen doorvoeren
Sportscholen kunnen ook covid 19 proef werken
Sportscholen kunnen OOK de 1,5 meter hanteren. zonder inkomsten gaan ze nu failliet.
Sportscholen kunnen ook met de regels gewoon open. Voorbeelden zat van gezien op tv
Sportscholen kunnen ook werken met de 1,5 meter afstand. Tevens zijn Dit ook vaak
middenstanders.
Sportscholen kunnen verl maatregelen nemen om de 1,5 meter aan te houden. Lijkt me in een
zwembad een stuk lastiger. Waarom mogen die wel open?
Sportscholen met de ruimte voor groepslessen zouden eerder open kunnen.
Sportscholen moeten we kunnen aantonen de 1 1/2 meter te kunnen bewaren en te
controleren of mensen gezond zijn.
Sportscholen treffen ruime voorzorgsmaatregelingen waardoor ook binnen de RIVM richtlijnen
kunnen worden gehandhaafd.
Sportscholen werken zeer hygienisch
Sportscholen zijn druk bezig maatregelen te nemen voor 1,5 meter afstand en mensen willen
weer "normaal" naar de sportschool
Sportscholen zijn heel goed in staat voor goede hygiene, afstand e.d. te veel betutteling
Sportscholen zijn prima in staat om dit Corona-proof te organiseren.
Sportschoolhouders kunnen de 1,5 meter afstand regelen. Gezondheidvoordelen voor
sportende mensen ook geestelijk. Voortbestaan sportscholen staat oo het spel.
Sportschoven worden onevenredig benadeelt en kunnen wel degelijk ook binnen maatregelen
nemen om 1.4m aan te houden.
Sproten gezond
Thuis maak je ook alles al schoon, waarom niet in de sportschool
Vaak kan binnen ook prima afstand gehouden worden, zoals in de balletschool. Onzin dat deze
organisaties nu financieel hard geraakt moeten worden.
Veel sportscholen hebben al aangepast aan 1,5 meter
Veel sportscholen hebben het prima geregeld om te kunnen sporten met 1,5 m afstand.
Waarom buiten wel sporten en binnen niet?
Veel sportscholen zijn al klaar voor openen met inachtneming van de regels. Zij moeten ook hun
brood verdienen
Veel sportscholen zullen failliet gaan ondanks hun meedenken om alles voor elkaar te krijgen
Virus is onder controle
Volgens mij is het juist nu belangrijk dat mensen beter in conditie komen. Sportscholen zijn
hiervoor uitermate geschikt.
Voor sommige groepen is het noodzakelijk om fit te blijven. Misschien mogelijk via inschrijving
of buiten.
Voorstellen en maatregelen door sportschoolhouders rechtvaardigen een eerdere openstelling
Waarom buiten wel sporten en binnen niet?
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Waarom die niet en rest wel?
Waarom dit onderscheid. De organisaties zelf kunnen dit goed inregelen.
Waarom een kapper wel open met lichamelijk contact met de klant en een sportschool noet?
Met een aantal aanpassingen moeten deze ook prima open kunnen
Waarom een uitzondering voor sportscholen? masseurs mogen wel
Wanneer de juiste maatregelen zijn genomen zou het in mijn ogen mogelijk moeten zijn om de
sportscholen te openen. Eventueel met aanvullende maatregelen
Wanneer er goede en door de gemeente getoetste plannen van aanpak liggen van de
sportschool, moet deze open kunnen. En laat BOA's controleren.
Wanneer mensen geen klachten hebben, dan kunnen ze gewoon sporten. Er is dan niemand die
iemand kan besmetten.
Wanneer restaurants, bioscopen enz open mogen vind ik dat sportscholen ook open kunnen
onder 1,5m restrictie. Ik vind kappers en bv fysio, een veel groter risico
Wanneer zij 1,5 meter kunnen waarborgen moeten zij de kans krijgen om open te gaan
We kunnen als sporters onze apparaten na gebruik toch weer zelf schoonmaken. Net als met de
Mexicaanse griep
We kunnen ons niet beschermen tegen dit virus
We slaan door met zijn allen. Als iedereen het fatsoen heeft om binnen te blijven bij
symptomen dan zijn de risico’s aanvaardbaar. 78% van de geregistreerde doden is 70 jaar of
ouder. Met de oversterfte erbij ligt deze leeftijd vermoedelijk nog hoger. Deze groep kwam
sowieso al niet in de sportschool en moet gewoon thuis blijven
Wel naar t restaurant, cafe, concert. Sporten wordt je fit van , krijg je weerstand van....
Wellicht is het mogelijk met bepaalde maatregelen zoals max. aantal personen?
Werken aan je gezondheid en conditie binnen in de sportschool is zeer belangrijk vooriedereen
Wil sporten
Woden genoeg. Maatregelen genomen
Worden voldoende maatregelen getroffen om veilig te sporten
Ze gaan failliet en als je je ziek voelt ga je niet naar de sportschool
Ze geven zelf aan met een plan alweer vanaf juni open te kunnen en anders zou ik 1 juli doen
Ze hebben voldoende maatregelen genomen
Ze kunnen nu al passende maatregelen nemen
Ze kunnen vaak genoeg ruimte creëren en een goed rooster maken
Ze nemen genoeg maatregelen om 1,5 'm afstand te houden
Zie antwoord vorige vraag
Zie boven (3x)
Zie boven. plus, gezondheid.
Zie bovenstaande afhankelijk dus van haalbaarheid richtlijnen en veiligheid leden
Zie bovenstaande toelichting
Zie hierboven
Zie hierboven. Lijkt op willekeur.
Zie opmerking hierboven. Kan 1,5 meter afstand dan wel
Zie toelichting bij vraag 5 en beter uitleggen waarom de sportscholen tot 1 sept. dichtblijven
Zie toelichting hierboven.
Zie vorige vraaf
Zie vorige vraag (2x)
Zij
Zij kunnen dezelfde maatregelen mbt hygiene treffen als kapsalons etc.
Zij zijn een belangrijk onderdeel om gezond en fit te blijven en zodoende je weerstand op te
bouwen
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Zij zijn er van bewust en hebben er voor gezorgd dat de maatregelen vanuit het RIVM toegepast
zijn. Hun onderneming moet ook gaan draaien
Zijn goede maatregelen mogelijk.
Zorg dat er minder mensen naar binnen mogen maar laat iedereen gewoon sporten
Zwembaden mogen ook open

Weet niet (11%)
Toelichting
Toelichting:

•
•

•

Moeten direct open!!!!!!!
Sportscholen is een grote noemer, er vallen veel soorten sport onder. Ik denk dat
bepaalde takken van sport wel open zouden kunnen zoals bv yogascholen. Hier
kan de 1,5m of ruimer prima gewaarborgd worden. Meeste mensen hebben ook
wel een eigen spullen (matjes etc) waardoor ze niet hoofdzakelijk van de school
gebruik hoeven te maken. Dit is ivm hygiëne makkelijker.
Zijn belangrijk
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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=1127)

34%

Gaan eerder open om binnen te sporten

53%

Weet niet

13%
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Op vraag "6 Wat verwacht u omtrent het binnen sporten bij sportscholen? Sportscholen:" antwoordt
53% van de respondenten: "Gaan eerder open om binnen te sporten".

Toelichting
Blijven tot
1
september
dicht om
binnen te
sporten

•
•

•
•
•
•

•

Het ligt heel erg aan de grootte van de sportschool en de mogelijkheden tot 1,5
meter afstand houden. Als ik naar mijn sportschool kijk wordt dit al erg moeilijk.
Misschien zou het werken om een deurbeleid te doen.
Ik begrijp dat het voor sportscholen financieel ongunstig is, en dat de sportscholen
in de persoon van Arie Boomsma een goede lobbyist hebben. Maar alle andere
indoor sporten kunnen nu ook niet plaatsvinden, en kinderen mogen op school
niet binnen gymmen. Het lijkt me dus verstandig als sportscholen hun activiteiten
naar buiten verplaatsen of een andere creatieve oplossing bedenken.
Ik verwacht tot 1 september, maar hoop eerder. Ligt er ook aan of er weer meer
besmettingen komen
Ik zie initiatieven van sportscholen om buiten te sporten. Dat lijkt mij prima!
Is te groot risico, de sportschool kan ook buiten bepaalde diensten leveren.
Laten ze alternatieven zoeken! Het is al zo lang mooi weer -> buiten
mogelijkheden zoeken!
Kijk naar de alternatieven in andere branches. Niet blindstaren op wat nu (nog)
niet kan!
Lokale en frequente inspectie is dannoodzakelijk. Maar ook het lef om te sluiten
als er ook maar iets mis is. Inzet van mysterie sporters / Of het de bevoegdheid
om camerabeelden Uit te kijken verplicht stellen.
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Mits dit nog houdbaar is, steeds meer mensen gaan gelukkig inzien dat we
allemaal voor de gek gehouden worden, met als enige doel de agenda van de
NWO.
Alles wat op het programma staat is hier te zien:
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications
Niet verstandig om binnen te sporten als t niet nodig is
Straks de zomerstop dus eerder open gaan heeft naar mijn idee ook weinig nut.
Veel sporten kunnen ook buiten worden beoefend als men maar creatief is.
Contactsport is niet verstandig evenals fitnes op toestellen die veelvuldig
wisselen.
Afhankelijk van de ruimte die men heeft opstarten
Alleen als aangetoond wordt dat de ruimte groot genoeg is om 1,5m afstand te
houden en dat dat ook gebeurt door het aantal bezoekers te beperken
Als er maar voldoende info is over het risico dat men dan loopt
Als meer mensen (100) bij elkaar mogen komen, lijkt me dat niet minder risicovol
Begrijp dat sortschoolhouders in opstand komen, bgls moj moet het kunnen met
veel aanpassingen
Dat hoop ik, echter ben ik bang dat de achterliggende agenda dit zal voorkomen
De druk van de publieke opinie zal meewegen in het openstellen. Tevens zal
meegenomen worden dat veel mensen de fitness-scholen gebruiken als middel
om fit en gezond te blijven. Dat is een positieve factor en mag zeker meegenomen
worden in de beoordeling.
De druk van het publiek is te hoog en als de sportscholen niet open kunnen, vallen
ze om. De regering heeft al meer keuzes gemaakt vanuit economisch oogpunt.
De MinPres spreekt al met deze organisaties. Rutte wacht op blijvende daling en is
voorzichtig op groei besmettingen.
De overheid zal een afweging maken tussen economie en gezondheid
Denk dat dit in sommige situaties echt ook wel kan
Er is een zeer uitgebreid protocol mbt afstanden, klanten per m2, hygiëne etc.
Alles volgens richtlijnen RIVM. Sportscholen zijn juist een van de weinige bedrijven
die dit heel goed kunnen handhaven. Beter dan vele die gewoon open mogen.
Geen contactsporten tot 1 september maar wel lekker trainen
Hoop het ergens wel, Als het plan klopt, waarom niet ? Juist in zomermaanden
misschien iets rustiger. Anderzijds is het ook een bedrijf, een stukje economie,
waari het gaat om het optimum tussen twee kwaden.
Ik denk dat de sportschoolhouders met een goed voorstel kunnen komen en dat
het OMT daarin meegaat.
Ik vind sowieso het beleid onbegrijpelijk. Waarom mag je niet dubbelen bij tennis?
Waarom konden we niet eerder golfen of andere individuele sporten.
Mits goede regels toepassen
Moeten direct open!!!!!!
Moeten gewoon open voor iedereen.
Omdat wie het hardst schreeuwt in deze samenleving gelijk krijgen.
Tot nu toe zwicht het kabinet onder maatschappelijke druk
Voor de sportschoolhouders is dit hun inkomen. Ik denk dat ze eerder open gaan
met bepaalde regels dan dat ze bijvoorbeeld failliet zoude gaan
Ze verschillen enorm qua inrichting.Sommige scholen kunnen makkelijk open,
anderen echt niet. Er zal maatwerk komen
Zie eerdere toelichting.

45

Weet niet

•

Zouden voor 1 september open kunnen gaan. Wel goede voorzorgsmaatregelen
nemen.

•

Er zijn scholen die eerder open zouden kunnen, maar er zijn ook scholen die wat
mij betreft niet eerder open zouden kunnen m.n. sporten waarbij de 1,5m niet
gewaarborgd kan worden (contactsporten) of waarbij er veel meer afstand dan
1,5m nodig is ivm veelvuldig hijgen en zweten.
Hangt af van het besmettingscijfer en de onderzoeken die lopen naar
besmettelijkheid via aerosolen.
Ik hoop voor hen wel dat het eerder kan en mag
Ik kan hierop geen antwoord geven, ik kan niet in verwachtingen denken
Maakt niet uit wat ik hiervan verwacht
Teamsport kan nog niet maar individueel op bv een stepband zou moeten
kunnen.
Wederom: dit is niet aan de gemiddelde burger.
Zelf bezoek ik de sportschool niet. Liever naar buiten om te hardlopen,
wandelen,zwemmen,fietsen.
Zolang afstand mogelijk is! Oké om open te gaan!
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•
•
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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=1120)

28%

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

15%

Nee, ik werk op locatie omdat thuiswerken niet
mogelijk is

19%

Nee, ik werk alles op locatie

10%

Ik heb op dit moment geen werk

22%

Weet niet
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Op vraag "7 Werkt u momenteel vanuit huis?" antwoordt 28% van de respondenten: "Ja, ik werk
alles vanuit thuis".

Toelichting
Ja, ik werk
alles vanuit
thuis
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Ben gepensioneerd en doe een aantal vrijwilligerstaken als coördinator bij
sportverenigingen, platform bij de gemeente, in ontwikkelingswerp bij midden
en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. De meeste onderwerpen hierbij
kunnen vrijwel volledig vanuit huis worden uitgevoerd.
Ben met pensioen.
De werkgever wil dat graag. Er zijn wel mensen op kantoor i.v.m. printen. En ik
heb er geen moeite mee.
Een enkele keer is een locatie bezoek nodig.
Ik ben gastouder dus werk altijd al vanuit huis
Ik ben zzp'er. Mijn grootste opdracht was op kantoor en staat on hold. Een
andere opdrachtgever is in het gat gesproken en heeft projecten naar voren
gehaald. Mijn inkomen is tot nog geen kwart van voorheen gedaald.
Ik doe mijn vrijwilligerswerk zoveel mogelijk vanuit huis
Mijn werk is thuis; kwekerij.
Mijn werk was voor de coronocrisis ook al bijna allen vanuit thuis
Mijn werkgever verwacht van mij dat ik 1 juni weer naar kantoor kom
Mijn werkgever wil dat we tot 1 september in ieder geval thuiswerken
Werk altijd al thuis
Zie 5.1

•

Als het niet anders kan naar werk

•
•
•
•
•
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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

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben verpleegkundige
Heb een cruciaal beroep
Ik ben verpleegkundige dus is dat niet mogelijk
Ik en mijn gezin vallen onder de risicogroepen. Ik mag van de overheid niet
voor de groep staan.
Ik geef autorijles dus waar valt dat onder.....
Ik heb een cruciaal beroep. Ik ben groentetuinder. Ik ben wel voorstander van
videovergaderingen.
Ik snij paprika's in een kas en dat kan niet thuis. We proberen wel de 1,5 m
zoveel mogelijk te hanteren.
Ik sta voor de klas in het primair onderwijs. Werk sinds een week weer oo
school, eerst vanuit huis.
Ik werk in de techniek en kan dus niet thuis werken.
Ik werk in de thuiszorg
Ik werk in een vitaal beroep met een kritieke functie dus thuis werken is geen
optie.
Ik werk in het ziekenhuis als verpleegkundige
Ik werk met Zwaar Lichamelijk verstandelijk gehandicapten, dus niet thuis.
Niet iedereen kan thuiswerken. Helaas wordt het weer drukker op de weg.
Sommige beroepen niet mogelijk
Spoorwegen, trein past niet in de tuin.
Sta voor de klas.
Werk in covid centrum
Werk in de zorg (2x)
Werk in een apotheek , ben steeds aan het werk geweest
Werk in het onderwijs
Werk in ziekenhuis

•
•
•
•
•
•
•
•

Af en toe werk ik thuis
Ben gepensioneerd maar doe vrijwilligers werk op locatie.
Ben postbezorger, dus werk gaat door. Buiten en op mezelf
Ik ben basisschoolleerkracht
Ik werk alleen op locaties
Ik werk in de thuiszorg
Ik werk in de zorg dit kan niet vanuit huis
Ik werk in een winkel

•
•
•
•
•
•
•

Nee, ik werk
alles op locatie

Forensisch onderzoek moet deels plaatsvinden op het laboratorium. Hierbij is
door het lab besloten dat slechts 1 persoon per kantoor of
laboratoriumruimte is toegestaan. Dit betreft bovendien een cruciaal beroep
waardoor het risico acceptabel is.
Iedereen gaat meer op locatie werken. Voor de werkgelegenheid wordt
terecht gevreesd. Met alle gevolgen.
Ik werk in de jeugdzorg. Helaas worden sommige situaties thuis onhoudbaar
om de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen met alleen
videobellen. Ouders willen/kunnen niet altijd naar kantoor komen ivm
geldzorgen/vervoer.
Werkgever staat thuis werken niet meer toe, dat is niet wat alles doen om
contact te voorkomen. Het is niet anders..
Zoveel mogelijk thuis werken is een verplichting van mijn werkgever.
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Ik heb op dit
moment geen
werk

•
•
•
•
•
•
•
•

Ik werk op een basisschool, dus ben verplicht op locatie te werken
Ik werk samen met mijn zoon buiten op gepaste afstand van mijn klanten
Mijn man werkt fulltime thuis en ik af en toe
Niet mogelijk om thuis te werken.
Thuis werken is niet de oplossing
Werk in de zorg
Werk in de zorg. Dat gaat nu eenmaal niet op afstand.
Zzp er in de kraamzorg.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.o.w.er
Afgekeurd
Aow-er
Ben 100% medisch afgekeurd
Ben 76 jaar
Ben AOW er
Ben gepensioneerd (2x)
Ben gepensioneerd.
Ben met pensioen
Ben met pensioen dus thuis.
Ben met pensioen. (2x)
Ben niet werkeloos, maar ben vrijgesteld van werk.
Gepensioneerd (4x)
Gepensioneerd !
Gepensioneerd 70 plus
I werk niet ben met.pensioen
Ik ben gepensioneerd (2x)
Ik ben gepensioneerd, maar heb in het verleden regelmatig thuis gewerkt. Dat
kon want ik was grafisch ontwerper.
Ik ben gepensioneerd. (2x)
Ik ben met pensioen (3x)
Ik ben met pensioen en ben evengoed heel vaak thuis; maatschappelijke
betrokkenheid en cultuurbeleving buiten de deur staan stil.
Ik ben met pensioen, dus ook deze vraag kan ik zo niet beantwoorden
mijn vrijwilligerswerk staat nagenoeg stil, omdat de locaties niet ingericht zijn
volgens de nieuwe regels, en als steward bij feyenoord ligt natuurlijk alles stil
voor onbepaalde tijd
Ik ben met pensioen, man werkt wel
Ik ben met pensioen.
Ik ben mijn baan afgelopen week kwijtgeraakt door corona. Daarvoor werden
wij verplicht naar kantoor te komen, hoewel thuis'werken goed mogelijk was..
Ik doe vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties. Wat vanuit huis mogelijk
is kan ik blijven doen de rest is (tijdelijk) stopgezet.
Ik ga in juni met pensioen en durf niet meer te werken in de gezondheidszorg.
Ik heb 10 weken geleden zeer waarschijnlijl het Corona virus opgelopen.
Vandaag mag ik eindelijk getest worden. De kans dat ik nog besmettelijk ben is
zeer klein. Een bloedtest om te zien of ik antistoffen heb aangemaakt kan niet
volgens de GGD
Ik geniet pensioen.
Ik werk in de horeca ,dus kan niet werken
Ik zit tussen twee banen in...onfortuinlijk

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
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Weet niet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

K ben met pensioen en hoef dus niet te werken
Met pensioen
Mijn bed en breakfast is nu gesloten.
N.v.t.:Ben met pensioen.
Pensioen (2x)
Pre Pensioen
Sinds 1 mei met pensioen.
Wij zijn gepensioneerd
Wij zijn pensionada"s

•
•
•
•
•

Ben 73 jaar.
Ben aow
Ben met pensioen
Ben met pensioen.
Er mist een vraag: kunt u nog werken?
het antwoord is namelijk nee. ik ben creative director in de
evenementenindustrie en dat ligt volledig STIL. ik word wel nog betaald, want
loondienst, maar zoals het er naar uitziet kan ik een jaar of meer mijn werk
niet doen. daar hoor je weinig over op tv: mensen van wie de industrie plat
ligt en dus ook niks kunnen.
Gepensioneerd (3x)
Ik ben gepensioneerd
Ik ben gepensioneerd. (2x)
Ik heb geen betaalde baan. Het vrijwilligers werk wat ik doe is niet thuis te
doen.
Ik werk in de horeca, dus werk ik nu niet
Ik werk niet meer
Mijn man werk thuis. Ikheid mist het contact met zijn collega's. Ik werk door
omstandigheden niet.
Pensioen
Pensioenleeftijd
Werk niet meer, ben met pensioen
Wij lopen allebei in de AOW
Wij zijn gepensioneerd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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=490)

23%

Positief

40%

Neutraal

23%

Negatief

12%

Zeer negatief

2%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7.1 Hoe bevalt het thuiswerken voor u?" antwoordt in totaal 63% van de respondenten:
"(zeer) positief". In totaal antwoordt 14% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
positief

•
•
•

Positief

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik heb een eigen bedrijf en was al gewend veel vanuit huis te werken. Nu vinden
ook interviews en meetings online plaats. Dat werkt goed, maar ik mis daarin wel
het directe contact.
Ik werkte soms al thuis
Op kantoor is het vrij druk, veel lawaai. Nu geen file ,stoplichten, heerlijk je eigen
ritme. En ik kan nog steeds iedereen bereiken via Teams, skype of telefoon.
Als mijn thuiswerkplek beter ingericht zou zijn zefs zeer positief.
Er wordt veel geklust in onze buurt. Dat veroorzaakt soms overlast als je wilt
werken.
Blij dat het werk volle bak doorgaat en ik niet zonder zit. Werk en privé scheiden is
wel lastiger en veel videobellen is vermoeiender dan elkaar spreken op de
werkvloer. Mis mijn collega's
Het verschilt niet zoveel als voor maart, alleen vergaderen we nu digitaal
Het werken an sich gaat me goed af. Alleen de combinatie met de zorg voor ons
kind is zwaar en zorgt er voor dat ik mijn uren niet kan maken.
Het werkt heel effectief en is goed te combineren met mijn 3 jonge kinderen.
Ik kwam al weinig bij mijn bedrijf, ben vertegenwoordiger en bezoek winkels dus
ben gewend mijn eigen tijd in te delen.
Ik werk normaal ook al veel thuis voor bepaalde opdrachtgevers.
Ik werkte al veel vanuit huis
Ik zou meer vanuit huis willen werken, maar dat wil mijn werkgever niet, hoewel
het technisch mogelijk is
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Neutraal

•
•

Maar valt niet altijd mee met kinderen
Tot op heden positief. Straks als de kinderen weer naar school gaan moeten we
met z’n tweeen 100% thuiswerken. Daar hebben we geen geschikte werkplekken
voor dus een uitdaging.

•
•

Clientcontact is lastig per telefoon
Het gaat, maar je mist veel informele overlegjes en nieuwtjes die je normaal wel
meekrijgt
Ik ga uiteraard liever gewoon naar kantoor
Ik mis contact en regelmaat maar ben als de dood op kantoor, iedereen komt
binnenwaaien
Mis direct contact met collega’s ik vind het ook vervelend dat je alleen maar aan je
beeldscherm en telefoon geplakt zit
Positief, maar niet gecombineerd met thuis een kind les te geven of te vermaken.
Alleen niet in alle situaties fijn. Voor sommige items kan je beter rond de tafel
zitten voor bijv. brainstorm sessies. Wel als je in mijn heel de dag via teams
meatings heb gehad, ben ik helemaal kapot. Teveel beeldscherm werk!
Scheelt veel reistijd maar is saai zonder collega's
Thuiswerken kan goed, maar weinig echt contact met werk is vervelend en de duur
is vervelend
Werkt op zich redelijk goed. Mis echt contact met collega's en het combineert niet
altijd even goed thuis.

•
•
•
•

•
•
•

Negatief

•
•
•
•

Zeer
negatief

•

Het werk zelf is relatief goed vanuit huis te doen, maar ik mis de sociale interactie
met collega's
Ik geef les. En achter een pc lesgeven is echt intensief en lastig
Op zich positief maar onmogelijk met vier jonge kinderen er omheen, dus ik kan nu
eigenlijk bijna helemaal niet meer werken en maak me zorgen over mijn pas
gestarte onderneming.
Weinig sociaal
Ik wordt overspannen van de combi zorg voor 3 kinderen en werken vanaf huis. Het
is niet te doen. Ook nog niet met om de dag school.
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Vraag 7.1.1 is gesteld aan respondenten die vraag 7.1 met ‘Zeer positief’ of ‘Positief’ hebben
beantwoord.

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

(n=312)

Het bevalt me goed dat ik geen reistijd heb

72%

Ik kan nu beter mijn eigen tijd indelen

54%

Thuis kan ik me beter concentreren

41%

Ik heb meer quality time met mijn gezin

27%

Ik kan thuiswerken goed combineren met de zorg
voor mijn gezin

34%

Anders

9%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7.1.1 Waarom staat u (zeer) positief tegenover thuiswerken?" antwoordt 72% van de
respondenten: "Het bevalt me goed dat ik geen reistijd heb".

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

Bij thuis werken heb je geen collegas die toch binnen de 1,5mtr komen , veel begrijpen het nog
staads niet echt!
Blij dat het werk door kan gaan, goede voorzieningen
De hond vindt het geweldig
Door een ongeluk heb ik veel last van reizen
Een groot gedeelte van het werk kan prima thuis uitgeoerd worden.
Geen irritatie meer aan diverse collega’s en het is gewoon efficiënter, ik doe meer thuis in een
uur dan op kantoor
Gepensioneerd
Goede Modus om tot effectief thuiswerken te komen gevonden
Iets meer vrije tijd
Ik ben beter beschermd tegen het virus.
Ik had al ervaring met thuiswerken
Ik heb de tijd aan mijzelf. hoef niets en kan alles.
Ik kan aan door werken.
Ik kan geen collega's of cliënten besmetten of zij mij daar ik op 7 woningen werk in de
gehandicaptenzorg en thuis alle middelen heb om veilig te werken en dat ik ook bij risico groep
hoor.
Ik werk al regelmatig thuis.
Ik werk altijd al thuis
Ik werk altijd vanuit huis
Ik werkte al thuis vanwege gezondheid
Ik werkte altijd al thuis
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•
•
•
•
•
•
•

Ik werkte voor corona al half thuis
Ivm werkdruk, nu geen reistijd/minder vergaderringen etc.
Meer tijd beschikbaar, efficiënter werken
Minder acute vragen van collega's
Minder prikkels
Verzoek overheid
Zo kunnen we de kwetsbare gezinsleden beter beschermen

Toelichting
•
•
•

Als je alleen telefoon en computer werk hebt gaat dat heel goed bij timmerman/vrouw of
verplegers ligt dat moeilijk.
Ik ben ZZP en ga maar af en toe naar klanten
Ik werkte al voor de coronacrisis veel thuis
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Vraag 7.1.2 is gesteld aan respondenten die vraag 7.1 met ‘Zeer negatief’ of ‘negatief’ hebben
beantwoord.

7.1.2 Waarom staat u (zeer) negatief tegenover thuiswerken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=69)

Ik mis mijn collega

77%

Ik mis de verandering in mijn omgeving

48%

Ik kan me op mijn

46%

Ik mis het reizen naar mijn werk

14%

Ik vind het thuis saai

19%

Anders
Weet niet

33%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7.1.1 Waarom staat u (zeer) negatief tegenover thuiswerken?" antwoordt 77% van de
respondenten: "Ik mis mijn collega".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 dagen pw kids thuis
Afstemmen gaat beter als je bij elkaar bent
Arbo technisch geen goede thuiswerkplek
Door teveel herrie buren, gillende kinderen en knallende ruzie's moeilijk concentreren
Heb weinig grip op leerlingen, mis het contact ook met ze.
Het is erg inspannend en ik werk meer uren dan op kantoor, pauzes nemen ist moeilijk.
Ik kan niet lesgeven met alle kinderen om me heen. Het is door het lawaai onmogelijk. Mijn
partner werkt in een vitaal beroep. Mijn enige optie is s avonds werken als de kinderen op bed
liggen, maar daar ben ik na drie weken mee gestopt omdat ik totaal overspannen was en de
hele dag zat te huilen met alle kinderen er om heen wn dat leek me niet goed voor hun
welbevinden. Dus terug naar het aanrecht voor het welzijn van mijn kinderen.
Ik mis contact met leerlingen
Ik mis het persoonlijk contact
Ik mis mijn studenten en de afwisseling in het werk. Teveel digitaalbezug, veel digitaalbiverleg,
veel inspannender
Ik moet de kinderen ook thuis onderwijzen op de dagen dat ze niet naar school gaan.
Ik vind het moeilijk om me thuis te concentreren omdat er hier nog drie mensen thuis werken
Ik vind het zeer vermoeiend
Kinderen zijn thuis
Lastig werken met 5 jarige
Meer fysieke klachten door slechtere werkplek
Met kinderen is t niet prettig werken.
Mijn werk als uitvaartverzorger is nu te onpersoonlijk.
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•
•
•
•
•

Mis terloopse gesprekken en thuissutuati niet optimaal wanneer kinderen thuis
Rustplek is nu ook werkplek, dus zodra je niet aan het werk bent, voelt het alsof je nog steeds
op je werk bent
Video overleggen werken niet optimaal alhoewel het steeds beter gaat. Mijn batterij van
telefoon gaat ook snel op. Ook ligt de zorg voor de kinderen bij mij en dat geeft veel stress met
veel overleggen.
Werk en thuis gescheiden houden wordt zo nog moeilijker
Zie hierboven. Combi zorg voor kids en thuiswerken is gekmakend

Toelichting
•

Paar dagen thuis werken is fijn, maar soms ook wel fijn om collega's weer even zo te spreken.

56

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=487)

41%

Mee eens

35%

Neutraal

12%

Mee oneens

9%

Zeer mee oneens

2%

Weet niet
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40%

60%

80%

100%

Op stelling 7.2 antwoordt in totaal 76% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
11% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer mee
eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mee eens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als de kinderen er dus niet zijn en ik geen afspraken heb.
Dat deed ik al 1 dag per week
Dat deed ik al.
Deed ik al
Ik deed dit al voor een groot gedeelte.
Ik werk altijd al 1 dag per week thuis, dit zou vaker kunnen worden
Ik werk door het hele land en zoals nu blijkt is niet altijd een locatie bezoek nodig,
maar kan dit via web meetings worden gedaan.
Ik werkte al deels thuis
Normaal werk ik al een groot deel vanuit huis.
Standaard 1 a 2 dagen per week vanuit huis zou prima zijn.
Dat deed ik al. Maar dan wel zonder de zorg voor 3 kinderen.
Geeft meer flexibiliteit. En de voorzieningen zijn verbeterd.
Ik werk al gedeeltelijk vanuit huis
Ik werkte al 1 of 2 dagen thuis vanwege de concentratie en dat wil ik minimaal
blijven handhaven.
Ik werkte voor dit hele gebeuren al 1 tot 2 dsfen pw thuis
Ik werkte voorheen ook al 1 dag per week thuis, dat zou ik graag blijven doen in
de toekomst
Mits de kinderen dan op school zijn.
Nvt
Voor mij verandert er niets.
Werkte altijd al deels vanuit huis.
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Neutraal

•
•
•
•
•

Mee
oneens

•
•
•

Deed ik al deels
Ik denk dat zodra mijn vriend weer fulltime op kantoor zit ik het thuis werken
minder leuk ga vinden vanwege het beperkte sociale contact.
In het verleden werkte ik reeds gedeeltelijk thuis
Max 1 dag of voor vergaderingen
Werk altijd al thuis :-)
Ik zit in het hoger onderwijs en ik mis het echte contact met studenten. Veel
onderwijsactiviteiten moeten nu noodgedwongen online en hierdoor ontbreekt
vaker de interactie en het echte contact.
Nee werk met cliënten face to face contact is belangrijk
Werk en prive lopen teveel door elkaar en dat is niet goed voor de mens.
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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=1123)

47%

Meestal

40%

Vaak

7%

Soms

4%

Nooit

1%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "8 Houd u anderhalve meter afstand van anderen (behalve als, buiten jouw wil om, de
situatie dit echt onmogelijk maakt)?" antwoordt 47% van de respondenten: "Altijd".

Toelichting
Altijd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Als het niet lukt ,draai ik mijn rug naar de mensen en kunnen ze passeren
Als mensen te dichtbij komen, vraag ik ze afstand te houden.
Behalve tijdens mijn werk. Dan is het niet mogelijk.
Duidelijk
Helaas denkt niet iedereen daar zo over.
Helaas doen anderen dit niet altijd. Vooral fietsers zijn lastig op het fietspad naast de
stoep.
Ik ben er zelf heel bewust mee bezig. Ook omdat ik in de risicogroep zit.
Ik ga zelden van huis maar als dat wel moet wil ik zeker 1,5 meter afstand houden.
Doet de ander dat soms toch niet, dan spreek ik de ander daar op aan.Vraag netjes of
ze een stapje opzij willen gaan.
Ik spreek mensen aan die mij of andere in GEVAAR brengen
Ik wel, maar helaas mensen en vooral oudjes, nemen het niet zo nauw. Die oudjes
denken, ze gaan wel opzij voor mij
In de supermarkt is het lastig om afstand te houden vanwege de smalle paden. En
vaak staan er ook mannen met een lege kar te wachten op hun vrouw, die blokkeren
dan de hele boel. ‘Ga alleen naar de supermarkt’ is niet tot iedereen doorgedrongen
helaas.
Maar andere doen dit nooit
Niet vanwege corona maar uit respect voo8 mijn medemens
Soms moet je wel eens binnen de 1,5 m binnen de werksituatie.
Veiligheid voor jezelf en een ander
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Meestal

•
•

Zie eerdere toelichting, vooral buitensporters hebben er maling aan.
Zoveel ik erop kan sturen wel.

•
•
•
•

Bijna altijd, heel soms vergeet je het even en kom je toch iets te dichtbij
Buiten maakt t me niet zoveel uit hoor. Binnenshuis wel.
De volgorde van de opsomming klopt niet.
Het is niet altijd goed opgeslagen in het brein. D.w.z. soms bemerk ik het achteraf als
ik de 1,5 mtr. vergeten was
Hoewel ik het ontzettend moeilijk vind, ik ben iemand die ook hecht aan lichamelijk
contact, even een knuffel als iemand niet lekker in zijn vel zit bijvoorbeeld... Dit mag
nu allemaal niet.
Ik houd zoveel mogelijk de afstand aan maar in sommige gevallen is het niet altijd
mogelijk
Ik probeer het zelf altijd wel. Valt me wel op dat veel mensen er totaal maling aan
hebben en gewoon dichtbij komen. Met name in supermarkten.
In de supermarkten is het sowieso ondoenlijk omdat de Paden over het algemeen
niet zo breed zijn. De mensen op hun gemakje een artikel uitzoeken waardoor je vrij
dicht op de mensen langs moet lopen. Hier in de Lidl zijn zelfs de medewerkers te
beroerd om een stapje opzij te doen. De pallet wordt in de winkel neergezet en de
medewerker werkt vanaf dat punt de vakken bij. Ik wacht totdat ze naar hun vak
lopen, maar als ik zelf een artikel wil pakken en een medewerker moet daar ergens in
de buurt zijn, dan lopen zij rakelings langs mij heen. Of zij gaan gezellig met klanten
midden op het pad staan te praten waardoor je weer helemaal terug moet om via de
andere kant het artikel te kunnen pakken. Ook viel mij laatst op dat bij de Lidl kassa 1
en 2 tegelijk open waren. De medewerkers zitten wel netjes achter plastic. Maar de
rij voor de kassa’s stonden tegen elkaar aan omdat kassa 1 een bocht naar links
heeft. Pas bij de lopende band is er wat meer ruimte.
In enkele situaties, bijv. in supermarkten is 1,5m moeilijk te realiseren als men in
paden moet passeren. Buiten kan het ook voorkomen dat passeren op kortere
afstand gebeurt. Buiten is die situatie minder risicovol aangezien de verspreiding van
druppels en aerosolen sneller oplossen op korte afstanden. Sowieso is bij passeren
als men niet praat of fors ademhaalt het risico van de druppeltjes etc. uiterst gering.
In mijn beroep is 1.5 m afstand onmogelijk.
In onze buurt zijn we overgegaan tot groepsimmuniteit zodat we elkaar beter kunnen
helpen. Ik houd me in winkels aan de regels omdat ze dit graag willen.
In principe altijd, alleen is het soms onvermijdelijk dat anderen soms erg dichtbij
komen
In supermarkten is het onmogelijk. Dat is ook waarom ik me irriteer aan de regels die
blijkbaar wel voor de ene geldt maar niet voor de andere.
In winkels is kortere afstand soms onvermijdelijk
In winkels niet altijd mogelijk
Is niet altijdte voorkomen
Maar net name ouderen doen dat zelf niet in de winkel. Dat maakt het wel lastig.
Maar soms maken mensen het om mij heen onmogelijk
Op mijn werk, ik werk met mensen met een verstandelijke beperking, is het niet
mogelijk om deze afstand te bewaren.
Probeer mij hier altijd aan te houden, helaas gaat het weleens fout
Soms doe ik automatisch iets en dan vergeet ik de 1,5 meter. Bijv als ik een product
zie liggen wat ik nodig heb.
Soms maak je onbewust een foutje
Soms vergeet je het als je ergens mee bezig bent.
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Soms vergeet je het maar denkt een ander er gelukkig wel aan.
Ssss

Vaak

•
•
•
•

Is niet altijd uitvoerbaar. Nederland is hierop niet ingericht.
Met eigen familie niet, Voor de rest probeer ik het wel maar is niet altijd haalbaar
Niet omdat ik het wil maar omdat ik anders en boete krijg.
Vanwege mijn werk (gehandicaptenzorg) en thuis kan ik geen 1,5 m afstand houden.
Ik doe mijn best maar vaak vergeet ik het dan in het openbaar.

Soms

•

Bij familie en collega's niet. Maar daarbuiten probeer ik minimaal 2 meter afstand te
houden. Helaas lukt dat niet altijd.
Dit is gewoon onzin en niet bewezen.
In 2018 6000 doden niemand die.toen ook 1.5 meter.afstand hield.
Ik hou alleen afstand als het mij uitkomt.
Ik respecteer anderen die de 1,5meter willen aanhouden. Zelf doe ik dat niet, ik
knuffel en kus mijn (volwassen) kinderen en schoondochter.
Ik werk in de zorg. We krijgen veel waardering. Maar als alles voorbij is zijn we dit
snel weer vergeten en dat is jammer
In de praktijk, zoals bijv werk, is dit niet altijd mogelijk
Het is simpelweg te druk in Nederland
In mijn beroep is het onmogelijk om op 1,5 meter afstand te blijven met collega's en
klanten. In privé situatie probeer ik er rekening mee te houden.
Is niet te regelen
Liever niet dan wel.

•
•
•
•
•
•
•
•
Nooit

•

Anders bouw ik geen weerstand op.Ons immuunsysteem is gemaakt om bacteriën en
virussen uit te wisselen, stopt dit, dan worden we allemaal sneller ziek
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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=1120)
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Mee eens

40%

Neutraal
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Mee oneens
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Zeer mee oneens
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Weet niet
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Op stelling 9 antwoordt in totaal 69% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
13% 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
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•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 meter afstand is de basismaatregel die bovendien controleerbaar is. Handen
wassen/persoonlijke hygiëne is net zo wezenlijk, alleen minder te controleren.
Behalve voor kinderen onder de 18
De 1,5 meter samenleving is een goede oplossing TEGEN de verdere verspreiding
van het coronavirus. We moeten zoveel mogelijk besmetting voorkomen zolang er
nog geen vaccin of geneesmiddel is. Dat gaat alleen door het contact tussen
mensen te beperken, dus door de 1,5 meter maatregelen.
De vrijgekomen druppeltjes bij hoesten, praten etc, vallen op de grond, tenminste
als de wind meewerkt
Dit een handen wassen is voldoende.
Extra maatregelen vind ik in sommige situaties gewenst, waarvan je weet dat het
er druk is/wordt. Dus bv het dragen van mondkapjes in supermarkten of in drukke
winkelstraten en winkels. Ik denk dat daar waar er drukte is of ontstaat er grotere
kans is op besmetting.
Geeft elk ander virus ook geen kans.
Gezien de verspringing van de infectie door aerosols en druppels is dit de
allerbeste maatregel.
Het is een oplossing TEGEN de verdere verspreiding
Ik hoop dat het voldoende is.
Ik vertrouw de adviezen, maar leuk is het niet.
Ik zie wel dat het in het centrum drukker wordt en de 1.5m in de winkels toch wat
verslapt
Maar bewezen is ook al dat dit geldt voor andere virus ziektebeelden
Maar dit volhouden is wel een dingetje, zeker als er een tweede golf komt
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Naast de 1,5 meter afstand ben ik ook van mening dat handenwassen van
toepassing blijft.
Tip meer instruktie filmpjes gebruiken en deze dagelijks op een vast tijdstip
vertonen op TV, nu interpreteren mensen het naar eigeninzicht
Wanneer iedereen zich eraan houdt en dat gebeurd niet altijd.
We zien dat het werkt. Het is een kleine moeite dat een groot probleem kleiner
maakt. Dus waarom zou je het niet doen....
Zoveel mogelijk veiligheid in bouwen
Al denk ik niet dat dit erg lang vol te houden is.
Daar waar het mogelijk is zonder economische schade moeten we proberen zoveel
mogelijk afstand te bewaren om zo de beroepsgroepen waar dit onmogelijk voor is
toch de mogelijkhijd te geven om weer open te gaan. Beloon ook kleine goede
initiatieven. Niet alle regels moeten uit Den Haag of van RIVM komen.
Dat is iig de info die ik nu krijg. Ook dit vind ik geen vraag van mening maar van
wetenschappelijke kennis.
Eens, maar het is voor delen van de maatschappij wel funest. Ook dat moet
afgewogen worden.
Het is een voorwaarde, maar dan moet wel iedereen zich eraan houden. Ik merk
dat bij elke versoepeling van de maatregelen meer mensen teruggaan naar
'normaal' en zich niet aan de 1,5 meter houden. Dan heeft het weinig zin.
Het lijkt te helpen, maar eigenlijk weten we nog te weinig van het virus; zie de
verspreiding onder de koren of gewoon bij het praten
Ik ben geen specialist en kan niet oordelen of dit een goede oplossing is. Ik ga
hierbij uit van de deskundigheid van de specialisten (waaronder RIVM) en
vertrouw daarop.
Ik ben het er mee eens, maar vind het niet leuk. Zou graag mijn ouders een dikke
knuffel willen geven.
Ik denk dat we vooral grote groepen moeten mijden.
Ik denk niet dat de 1,5 meter per defi n itie de oplossing is maar het zorgt er wel
voor dat mensen alerter zijn
Ik heb het idee dat er nog veel niet bekend is. Maar afstand houden helpt.
In de kroeg lastig maar in supermarkt en bij de bakker en drogist een Eureka.zeker
op straat...
Is goed mogelijk en zal helpen
Jammer alleen dat veel mensen zich hier niet aanhouden is sporters En fietsers en
winkelende mensen
Maar dan moet je wle weer met meerdere mensen mogen zijn, de regels moeten
veel duidelijker! Er is te veel twijfel over wat er nu wel mag over samenscholing
bijvoorbeeld met een groepje op afstand samenkomen, thuis of in de publieke
ruimte. Zolang de afstand gehouden wordt moet dit gewoon kunnen, en moeten
mensen hier niet op beboet worden. Het kan niet dat je een boete krijgt omdat de
regels zo onduidelijk zijn. Daarnaast wordt een groot deel van de vrijheid nu
ontnomen, hier moet echt verandering in komen.
Maar dat kan je geen jaren volhouden.
Maar er moet ook echt beter onderzoek gedaan worden naar effect
besmettingsgevaar via aerosolen in de lucht. Zeker in tandartsen praktijken!
Maar is niet nog heel lang vol te houden
Maar wel tijdelijk graag. Er moet een oplossing gevonden worden dat we weer
dichterbij anderen dan ons eigen huishouden kunnen komen, zonder elkaar daarbij
ziek te maken.
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Maar wel tijdelijk zo lang geen vaccinatie beschikking is
Met de kennis van nu een prima besluit. Kan veranderen als we meer weten van
het virus. (2x)
Mits men zich daaraan houdt
Niet alleen 1,5 mtr afstand, maar ook hygiënemaatregelen, vermijden van grote
groepen en drukte etc.
Niet alleen afstandhouden. Ook zo veel mogelijk binnen blijven en thuiswerken
helpen
Versoepeling voor mensen die inmiddels immuun zijn moet wel kunnen
Voldoende ruimte vind ik sowieso belangrijk. Ik zou het ook op prijs stellen als de
supermarkten looproutes aangeven. Nu loopt het maar door elkaar heen en kijken
wij elkaar geïrriteerd aan als we elkaar moeten kruisen. De jeugd houdt hier
sowieso geen rekening mee. Ook zal ik het prettiger vinden om handschoenen te
dragen en een mondkapje. Maar dat hoeft hier niet.
Voor dit moment; ik hoop en verwacht dat op termijn we weer "teruggaan naar
het oude normaal"
Voor nu blijkt het te werken, maar nog te weinig informatie bekend over het virus
Vraag is een beetje raar gesteld. Het is natuurlijk TEGEN de verdere verspreiding.
Wat niet wil zeggen dat we dat dan ook voor de rest van ons leven zouden moeten
doen!!! Maar natuurlijk is het voor nu een goede oplossing en laten we hopen dat
er snel een medicijn of vaccin is, waardoor dat niet meer nodig is!
Zeker voor binnen, niet voor buiten
Zolang er nog niet gevaccineerd kan worden.
Allemaal schijnveiligheid wat mij betreft. Als je eens nagaat aan hoeveel dingen je
zit waar een ander ook aanzit is de 1,5 meter onzin.
Denk niet zaligmakend, maar ook de wereld moet weer gaan draaien...
Het blijft in sommige gevallen lastig (collega’s op kleine werkruimte, dit kan niet
anders) en het wordt er niet gezelliger op. Ik vind het ook stress geven om steeds
die afstand in de gaten te houden
Ik merk vaak dat mensen zich niet houden aan 1,5 meter afstand
Ligt aan de context. Werkgerelateerd, familie, vrienden, ov?...
Mondkapjes moeten voor iedereen verplicht worden.
Mondkapjes zijn ook nodig. Daarnaast geen horeca openen en geen samenscholing
Naar mijn mening is vooral het handen wassen met zeep van belang. Mijn advies
zou zijn om bij het winkelcentrum wasbakken te maken zodat mensen hun handen
kunnen wassen voor het boodschappen doen.
Voor het tegengaan van het virus is het goed, voor de economie en de bedrijven is
het een totale ramp. daarom neutraal. Jammer dat dit niet goed in de vraagstelling
terugkomt daardoor wordt de vragen teveel geframed om op het
gezondheidsaspect. Er is nu een onbalans en verliezen veel mensen hun baan en
ontstaan er andere ziekten, ook psychische.
Als mensen zich eraan houden dan is het een goede regel, maar mensen houden
zich er niet aan.
Buiten zal dat weinig effect hebben. Binnen wel.
Dus maak een onderscheid.
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Denk dat een 1,5 meter samenleving niet mogelijk is. Het is onrealistisch om te
denken dat mensen dit gaan volhouden. Tevens is er geen school die dit kan
waarmaken zonder vergaande verbouwingen. Winkel straten zijn niet ingericht en
de rest van de maatschappij ook niet. Het is in mijn optiek een illusie om dit als
nieuwe standaard te introduceren.
Die 1.5m moet niet zo hard afgedwongen te worden met precies aantal
centimeters en draconische (kostbare) aanpassingen overal, en zou zeker geen
aantekening op strafblad moeten inhouden tenzij iemand doelbewust iemand
anders te dicht nadert en handelt met duidelijke intentie tot infecteren (of daartoe
insinueren). Zie meer heil in mensen te wijzen op opbouw passieve / para
imuniteit (vitamine C, D etc) en daar meer onderzoek naar. Meer zoals zweden.
Dit helpt iets, er zijn zoveel andere besmettingsmogelijkheden.
Geen handen geven, veel handen wassen en al bij zeer geringe klachten
thuisblijven zijn veel belangtijker
Gelezen dat het virus buiten minder verspreid dan binnen. Binnen goed ventileren
en de lucht naar buiten laten blazen en niet circuleren.
Goed contactonderzoek is een betere oplossing dan de samenleving zo verkillen.
Handen wassen, geen handen schudden, in je elleboog hoesten, niezen; hele
goede en begrijpelijke maatregelen die vast en zeker nut hebben, maar
krampachtig in alle situaties de 1,5 meter willen doordrukken is belachelijk en niet
realistisch. Mondkapje in het openbaar vervoer, prima, niet naar musea,
bioscopen, concerten en restaurants of cafe's ook prima. Maar ik wil wel gewoon
door de supermarkt langs andere mensen kunnen lopen en niet het gevoel hebben
dat ik in een maatschappij leef die helemaal paranoia geworden is en waarin
mensen bang zijn voor elkaar. Vrijheid is altijd belangrijker dan gezondheid, en het
lijkt me minder erg om te overlijden aan Corona dan om te leven in angst en onder
de benauwende omstandigheden van de afgelopen maanden. Maar natuurlijk
houd ik me zoveel mogelijk aan de regels uit respect voor zorgpersoneel, ouderen
en anderen die ongevraagd extra risico zouden kunnen lopen. En het zou mooi zijn
als voor iedereen de eigen verantwoordelijkheid meer op de voorgrond stond. Een
beetje zoals in Zweden, want ik vraag me nu af in wat voor maatschappij ik beland
ben, ik ken Nederland zo niet, het lijkt wel een politiestaat.
Heel veel mensen houden zich hier niet aan, komen toch te dichtbij
Het is een tijdelijke maatregel maar zeker geen oplossing. En vaccin is een
oplossing.
Het is tegennatuurlijk en we "vergeten" het snel.
Het was een goeie maatregel, maar nu bijna alles is versoepeld gaat iedereen
gewoon naast elkaar lopen.. bijv: in alle supermarkten loopt iedereen gewoon vlak
bij elkaar wat weer voor een golf met corona kan zorgen..
Ik denk dat dit geen optie is; het is niet uitvoerbaar. Alleen een vaccin kan de
verspreiding tegen gaan.
Ik geloof Martin Gaus, dat het buiten weinig uitmaakt en dat er binnen
geventileerd moet worden. Meer afstand is vooralsnog wel handig binnen.
Ik snap dat het voor nu nodig is. maar ik zou het niet de nieuwe standaard willen
noemen. ik wil niet dat mijn kinderen groot worden in een wereld waarin geen
fysiek contact mag/kan zijn. Mensen hebben fysiek contact nodig. af en toe een
knuffel of even een arm om je schouder doet soms wonderen.
Is maar een zeer klein deelaspect van de oplossing
Mensen houden zich er niet aan.
Misschien tegen verspreiding van Corona, maar verder is het voor onze
samenleving erg ongezond en nadelig. Middel is erger dan de kwaal.
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Mondkapjes en goed handen wassen en evt. handschoenen aan is een veel betere
bescherming
Voor even wel maar niet als het "nieuwe normaal"
Voor nu is het prima, maar voor de lange termijn niet. Kleine groepen (tot 10)
zouden wat mij betreft op den duur bij geen ziekteverschijnselen geen afstand
hoeven houden. Het risico zit meer in grote groepen. Voorwaarde is wel dat
iedereen getest kan worden bij een vermoeden van corona.
17 miljoen mensen op 1,5 meter is niet mogelijk on nedereland
Corona is een hoax, je spreekt pas over een pandemie met miljoenen doden ipv
300.000
De 1,5 meter samenleving is een illusie! Het wordt niet nageleefd en niet
gehandhaafd. Je kunt er op deze manier net zo goed mee stoppen. Wel zou
iedereen een mondkapje moeten dragen. Dat helpt wel.
De economie trekt geen 1,5 meter maatschappij. En het wordt teveel
doorgetrokken.
De enige oplossing is om de zwakke doelgroep te isoleren of zelf een keuze te
laten maken wat zij hierin willen en voor de Coronahysterischen, lekker binnen
blijven.
De schade van elkaar niet mogen aanraken, opzoeken, niet meer uitgaan is zo
enorm. Vooral voor ouderen en alleengaanden
De vraag is onjuist, alsof de afstand juist het verspreiden vergroot, dat zal niet de
bedoeling van de vraag zijn
Deze corona virus is gewoon een griep met zeer sterke complicaties voor ouderen
en de zwakke medemens. Dit is elkaar jaar zo.
2018 in Nederland 850.000 besmet met griep waarvan 9.444 mensen zijn
overleden. Hiervan is de grote meerderheid ouderen en zwakke medemensen.
De overheid misbruikt dit voor hele andere doeleinde.
Hoop in maart 2021 dat dit kabinet wordt afgestraft voor deze mislijkmakende en
duivelse bedoelingen.
Een goede oplossing is een goede voeding met veel vitamines en gezonde
levenswijze. en handen wassen na het toiletbezoek Die 1,5 meter is een farce. Dat
helpt niet. De treinen en metro's waren voorheen (voor de corona) te vies omdat
ze op het schoonmaken hadden bezuinigd. Vroeger (mijn vader was Machinist)
werden te treinen elke dag gereinigd. Als we daar nou weer eens mee beginnen.
Schoon OV, Gezond eten. veel (buiten) sporten voor de vitamine D. Gezonde
beweging. Dat helpt. Niet die 1,5 meter. grapjurken. Je moet je lichaam goed
verzorgen zodat je zelf goed tegen virussen kan strijden. En ik ben niet bang voor
de dood. Als het mijn tijd is, is het mijn tijd. Het coronavirus is een heftig virus. Dat
ontken ik niet. Maar op dit moment is de wereld ziekelijk bezig, zorgt voor
massahysterie, gaat met het virus om als een kip zonder kop en maakt meer kapot
dan het virus zelf.
Grootste kolder die er is, schijnveiligheid in mijn ogen
Hebben we al onderzoek waaruit blijkt dat het werkt? En aerosols dan?
De mens is een sociaal wezen en het afstand houden is onmenselijk.
Heeft geen toegevoegde waarde
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Het is nooit wetenschappelijk onderbouwd c.q. bewezen dat dit helpt, men doet
een aanname dat dit werkt. Daarnaast zorgen al deze schijnmaatregelen ervoor
dat ons immuunsysteem nog verder verzwakt wordt, met als gevolg dat nog meer
zieken straks. Dit komt niet door dat "virus" maar door de maatregelen. Kijk naar
de landen waar geen lockdown gehouden is, daar zijn de cijfers niet anders als in
de landen waar deze wel gehouden is. Daarnaast wordt iedereen die de laatste tijd
overleden is aan een ziekte, maar óók positief getest is op COVID-19 (Certificate Of
Vaccination Identification - Artificial (1) Intelligence (9)), toegeschreven aan te lijst
met Corona doden. Mensen doe aub zelf onderzoek en stop met het luisteren naar
de WHO, RIVM en de MSM welke allemaal betaald worden door o.a. Bill Gates,
met maar één doel!
Het is toch zo ernstig en dodelijk? Dan is het toch helder dat de 1,5 meter
maatschappij geen zin heeft. Nogmaals mensen die bang zijn mogen thuis blijven!
Ik denk dat dit niet houdbaar is
Ik werk vanaf het begin van de corona crisis gewoon in mijn winkel met duizenden
klanten per dag en wisselend personeel. 1,5 meter afstand is zo goed als
onmogelijk, zeker als klanten een advies over een "gênant" probleem willen.
Niemand van mijn collega's of ik hebben gelukkig klachten gehad. Ben van mening
dat goede hygiëne en geen direct lichamelijk contact net zo goed werkt als de 1,5
meter! Bovendien doen we dit om o.a. de ouderen te beschermen. En dat zijn voor
een groot gedeelte juist degene die de RIVM regels aan hun laars lappen.
In onze drukke maatschappij en steden is dit onmogelijk, je kan ook niet
verwachten van bedrijven dat ze dit volhouden. Een restaurant kan nog maar 40
procent van zijn inkomsten verdienen zo maar moet wel personeel betalen en
goederen kopen. Ze draaien alleen maar verlies zo. Hele branches gaan ophouden
te bestaan zo ik vraag mij af of het dit allemaal waard is
Niet meer dan een tijdelijke work-around
Onpersoonlijk, stressvol en onnodig. Doe alleen voor doelgroep
Onuitvoerbaar en wacht het virus tot 1 juni in het openbaar vervoer?
Schijn veiligheid en onmenselijk.
Zie 5.1 en docu. van Klinisch Ethicus Dr. Erwin Kompanje: Coronabeleid is
inhumaan. Schande dat dit gebeurd!
De vraagstelling is fout. Daarom weet ik niet goed welk antwoord ik moet geven.
Deze maatregel is tegen (en niet voor) de verspreiding van het virus. Ik ben het
ermee eens dat het een goede maatregel is, maar ik vind het niet leuk.
Het zou kunnen helpen het virus minder te verspreiden, maar de psychische
gevolgen zijn voor iedereen enorm
Niemand weet nog wat goed is.
Te veel meningen voor en te veel meningen tegen.
Voor buiten is het niet nodig om 1,5 meter afstand te bewaren. Frisse lucht is zo
wie zo goed voor de mens. Ga vaak naar buiten ook als het regent. Binnenshuis
wel raadzaam om 1,5 m afstand te houden, tenminste voorlopig totdat we meer
weten over dit virus. Hopelijk duurt dit niet al te lang meer.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipPijnackerNootdorp
Telstar Uitgeverij
Coronavirus
Versoepeling van de maatregelen en adviezen
Thuiswerken
1,5 meter samenleving
19
1241
2,7% (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 ±2,7%.
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.
Telstar uitgeverij heeft een openbare hyperlink geplaatst op haar communicatiekanalen.
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. TipPijnackerNootdorp
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 hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Telstar Uitgeverij en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp
vergroten. Via het panel TipPijnackerNootdorp.nl kunnen alle inwoners in de gemeente PijnackerNootdorp hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tippijnackernootdorp.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.
TipPijnacker-Nootdorp.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.
TipPijnacker-Nootdorp.nl maakt het gemakkelijk
om zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Sociale media en politie in Pijnacker-Nootdorp’,
‘N470’ en ‘Randstadrail’.
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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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