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Samenvatting
Het coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?" antwoordt 65% van de
respondenten: "Ik maak mij veel zorgen". Zie pagina 3.
Maatregelen
Op vraag "2 Welke hygiënemaatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt
91% van de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep". Zie pagina 5.
Op vraag "3 Bent u voorstander of tegenstander van het vorderen van mondkapjes uit andere
branches?" antwoordt in totaal 73% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal antwoordt
6% van de respondenten: "(sterk) tegenstander". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Voorstander". Zie pagina 8.
Op vraag "4 Werkt u momenteel thuis in verband met het coronavirus?" antwoordt 64% van de
respondenten: "Ja, ik volg het advies op en probeer zoveel mogelijk vanuit thuis te doen". Zie pagina
10.
Op vraag "5 Wat vindt u van de maatregelen die genomen zijn om verdere verspreiding van het
coronavirus te voorkomen?" antwoordt 48% van de respondenten: "Uitstekend". Zie pagina 12.
Op vraag "6 Hoe staat u tegenover een volledige lockdown?" antwoordt in totaal 40% van de
respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 36% van de respondenten: "(zeer) negatief". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal". Zie pagina 15.
Het coronabeleid
Op vraag "7 Welk scenario heeft uw voorkeur?" antwoordt 70% van de respondenten: "Maximale
controle krijgen". Zie pagina 18.
Supermarkten
Op vraag "8 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus in?"
antwoordt 61% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan". Zie pagina 20.
Informatievoorziening
Op vraag "9 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 89% van de respondenten:
"(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 5% van de respondenten: "(ruim) onvoldoende". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Ruim voldoende". Zie pagina 22.
Op vraag "10 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 70% van de respondenten: "(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 17% van de
respondenten: "(ruim) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende". Zie pagina
24.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHellevoetsluis, waarbij 249 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Het coronavirus
Afgelopen december brak er een nieuw virus uit in China, genaamd het nieuwe coronavirus.
Volgens het RIVM (Rijksinistituut voor Volksgezondheid en Milieu) kan het virus zorgen voor
koorts en luchtwegklachten. Inmiddels heeft het coronavirus Nederland bereikt en zijn de
eerste besmettingen op Voorne-Putten een feit waarvan tot op heden één persoon in
gemeente Hellevoetsluis.

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

(n=249)

65%

Ik maak mij weinig zorgen

31%

Ik maak mij geen zorgen
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Weet niet
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?" antwoordt 65% van de
respondenten: "Ik maak mij veel zorgen".

Toelichting
Ik maak mij •
veel
zorgen
•
•
•
•
•
•
•

COPD patient dus wel een beetje bezorgd ook om anderen maar vooral ook
zorgen over de komende tijd, de maatregelen en de duur ervan en de effecten op
de samenleving daarna.
De maatregelen die Den Haag neemt gaan niet ver genoeg. Mensen zien de Ernst
niet en lopen te veel op straat (pleintjes jeugd)
De onbekendheid en risico's
Dichter en schoonzoon in onderwijs. Dochter en schoonzoon in de zorg
werkzaam. Twee puberkleinzoons. En wijzelf o leeftijd. Uiteraard zorgen met ook
nog zoveel zich onverantwoordelijk gedragende mensen om je heen
Heb zwakke gezondheid.
Hoe zal het gaan als ik of mijn familie de ziekte krijgt.
Ik ben ongeneeslijk ziek...dus zeer kwetsbaar...
Ik denk dat het coronavirus nog door veel mensen wordt onderschat. Ik denk dat
de maatregelen die de overheid van ons vraagt nog lang niet door iedereen
serieus worden genomen.
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•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
Ik maak mij •
weinig
•
zorgen
•
•
•
•
Ik maak mij •
geen
zorgen
Weet niet
•

Ik maak me veel zorgen omdat er toch nog mensen zijn die het allemaal niet zo
serieus nemen , en denken ? Het zal wel aan mijn deur voorbij gaan .
Dat zorgt ook voor grote ergernissen buiten de deur, mensen die geen afstand
houden, dat is zorgelijk.
Ik maak me vooral zorgen over mensen die het nog steeds niet snappen en de
ernst van de situatie niet inzien.
Ik maak me zorgen, niet overdreven veel
Ik maak me zorgen, veel zorgen, maar ben benieuwd naar de blijvende
veranderingen die ook door de pandemie zullenkomen in de economie etc.
Ik maak mij heel veel zorgen over het virus omdat ik in de risico groep val en
omdat er geen acute zorg meer is op voorne putten. Ook maak ik mij zorgen
omdat mensen zich niet aan de richtlijnen houden en omdat er zo weinig
beademing apparatuur en bedden zijn in Nederland.
Mensen nemen het niet serieus. En vervolgens gaan ze asociaal hamsteren.
Ik weet nog niet waar dit gedrag gaat eindigen.
Mijn vrouw heeft een ernstige longziekte en het virus krijgen kan terminaal zijn.
Natuurlijk maak ik mij veel zorgen en vooral als je ziet dat mensen zich niet
houden aan de maatregelen. Het lijkt wel of het gezien wordt als extra vrije tijd
om gezellig met de kinderen naar de speeltuintjes te gaan, fijn dicht bij elkaar en
niet de anderhalve meter afstand in acht nemen.
Niet alleen voor de gezondheid van mijn dierbaren om mij heen. Ook voor de
baan van mijn man. Dit gaat hem zijn baan kosten wanneer dit langer duurt.
Schuld van onze slappe hap regering
Vooral met verspreiding van het virus mens en die alle regels aan hun laars
lappen
Vooral zorgen over de ouderen,zelf blijven we vooral thuis maar er zijn teveel
mensen nog onvoorzichtig.
Wat staat ons te wachten? krijgen we hier wat ze nu in Italië meemaken en hoe
gaat de gemeenschap daarop reageren...
Wij zijn allebei 82 er komt niemand binnen maar tochvinden wij het eng
Zorgen voor ouders en dochter met astma
Als je je aan de richtlijnen van het RIVM houd dan is de besmetting kans gering.
Eigenlijk meer dan weinig maar minder dan veel.
Werk zelf bij Erasmus MC, gerelateerd aan de diverse labs. Zolang daar alles onder
controle is, blijft het zaak de regelgeving op te volgen en niet in paniek te raken.
Ik maak me meer zorgen om de ouderen en de chronisch ziekte mensen.
Ik maak me persoonlijk weinig zorgen, maar houd me wel aan de adviezen. Vanuit
mijn werk intensief mee bezig en kennis van zaken geeft mij rust
Simpel, ik krijg het of ik krijg het niet. Heb daar weinig tot geen invloed op.
Zorgen ja, maar wel naar ratio wat we als burgers er aan kunnen doen.
Griep is van alle tijden.

Ik ben bezorgd, maar probeer me niet ál te veel zorgen te maken, want dan draai
je jezelf in de stress
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Maatregelen
Om te voorkomen dat u ziek wordt, kunt u zelf diverse maatregelen nemen. Inmiddels zijn er
ingrijpende maatregelen getroffen door de overheid, maar ook zelf kunt u
(hygiëne)maatregelen treffen. Volgens het RIVM is het belangrijk om uw handen regelmatig
te wassen, te hoesten en te niezen aan de binnenkant van uw elleboog en papieren
zakdoeken te gebruiken.

2 Welke hygiënemaatregelen neemt u ter voorkoming van
het coronavirus?

(n=247)

(Meerdere antwoorden mogelijk)

Ik neem geen maatregelen

2%

Ik was zeer regelmatig de handen met zeep

91%

Ik houd een flesje desinfectiegel bij de hand

35%

Ik gebruik desinfecterende oplossing voor
neus/keel

4%

Ik draag een mondkapje

1%

Ik hoest aan de binnenkant van mijn elleboog

81%

Ik nies aan de binnenkant van mijn elleboog

76%

Ik gebruik papieren zakdoekjes

75%

Andere maatregel
Weet niet

23%
0%
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100%

Op vraag "2 Welke hygiënemaatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt
91% van de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Afstand houden (2x)
Afstand houden bij boodschappen doen en als ik buiten mensen tegen kom
Afstand houden en geen drukte opzoeken
Afstand houden van andere mensen
Afstand houden van anderen
Afstand houden van mensen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afstand houden van zeker 1,5 meter als het kan
Ben in beweging
Blijf binnen
Blijf thuis
Blijf thuis, alleen een boodschapje af en toe
Blijf zo veel mogelijk afstand
Blijf zoveel mogelijk thuis
Corontaine
Fietsen, longinhoud vergroten, minder/niet roken, gezond eten
Ga zo min mogelijk de deur uit
Gebruik binnen en buiten schoenen
Geen handen geven
Geen visite
Gewiin als altijd. Ik hoest altijd al in de ellenboog links en snuit neus met papieren zakdoek. Wel
lekker rustig op straat met hond uitlaten zo :)k
Gezond eten , op tijd naar bed, stukje wandelen ed
Hanschoenen
Houd afstand
Houd afstand en gebruik mijn vingers heel bewust niet. Ik handel op alternatieve wijze.
Houdt afstand van mensen
Houdt afstand van personen, en volg instructies van de overheid op.
Ik beperk de sociale contacten
Ik blijf binnenshuis
Ik blijf thuis (3x)
Ik blijf zoveel mogelijk binnen (3x)
Ik blijf zoveel mogelijk binnen en haal alleen noodzakelijke boodschappen
Ik blijf zoveel mogelijk thuis
Ik desinfecteer de deurkrukken een aantal keer gedurende de dag en maak het toilet meerdere
keren per dag schoon.
Ik draag plastic handschoenen als ik naar de supermarkt ga, ik blijf op afstand van anderen..
Ik heb met weinig mensen sociaal contact
Ik hou afstand, ga zo min mogelijk de deur uit, kom zo min mogelijk in winkels en ga in mijn
eentje met de hond wandelen.
Ik hou anderhalve meter afstand van anderen
Ik hou gepaste afstand tot anderen. Maak geen afspraken met vrienden of familie etc.
Ik houd afstand tot anderen en beperk afspraken buiten de deur. Ik werk thuis.
Ik houd afstand van mensen
Ik houd flinke afstand van andere mensen
Ik raak geen deurkrukken aan met blote handen; Ga nergens heen; Werk thuis.
Kom alleen buiten als dat nodig is en blijf bij mensen uit de buurt
Na het boodschappen doen eetc. handen schoonmaken met doekjes alvorens allerlei dingen in
de auto/huis beet te pakken.
Probeer zoveel mogelijk thuis te blijven en hou 1,5 meter afstand
Ruim afstand nemen van anderen.
Sociale afstand
Weinig buiten huis
Zeep met desinfecterende stoffen er in gebruiken
Zo nu en dan desinfecterende gel
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Toelichting
•
•
•
•
•
•

Ik ben autistisch dus hoef niks extra's tedoen omdat ik me al zoveel mogelijk van vreemden
afwend en me enogzons gedistancieerd hou van vrienden en dergelijke
Ik probeer mogelijke besmetting te voorkomen.
Jammer alleen dat niet alles meer op voorraad is.....
Meeste doe ik normaal ook al.
Veel deed ik al vanuit mijn werk en opleiding, ik heb niets aangepast
Wie niet persé naar buiten hoeft, dus onder de mensen, die kan het beste binnen blijven.
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Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gaat mondkapjes in Nederland vorderen uit andere
branches, om snel het tekort te kunnen aanvullen dat in de zorg is ontstaan.

3 Bent u voorstander of tegenstander van het vorderen van
mondkapjes uit andere branches?
Sterk voorstander

(n=246)

39%

Voorstander

34%

Neutraal

18%

Tegenstander

4%

Sterk tegenstander

2%

Weet niet

4%
0%
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Op vraag "3 Bent u voorstander of tegenstander van het vorderen van mondkapjes uit andere
branches?" antwoordt in totaal 73% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal antwoordt
6% van de respondenten: "(sterk) tegenstander". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Voorstander".

Toelichting
Sterk
voorstander

•
•
•
•
•
•

•
Voorstander

•
•
•

Als ik iets kan doen hoor ik dat graag
De mondkapjes zijn alleen noodzakelijk voor mensen die zorg moeten
verlenen en dit moeten blijven doen tijdens deze crisis zodat ze zelf niet
besmet raken en mensen blijven kunnen helpen.
In de zorg hebben ze de mondkapjes het hoogste nodig.
Mensen in de zorg moeten beschermende middelen hebben krijgen
Niet voor thuisgebruik
Mensen moeten niet zo achterlijk doen het zit niet in de lucht maar in de
mensen om je heen
Mits dit de veiligheid van andere mensen die deze mondkapjes moeten
dragen om gezond hun werk te kunnen blijven uitvoeren niet gedwongen
worden om werkzaamheden uit te voeren zonder deze beschermings
middelen.
Werk in de gehandicaptenzorg en we hebben amper beschrrmingsmateriaal.
Branches moeten elkaar helpen.
Ik werk ook thuis.
Bruins is momenteel van Rijn.
Hhier den haag steken laten vallen.
Zij waren NIET voorbereidt ondanks de mededeling dst dit wel zo was.
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•
•
Tegenstander

•
•
•

Sterk
tegenstander

•
•

Maar wel raar dat de zorg in deze situatie is gekomen, daar ze het al een poos
zagen aankomen. Dan zorg je als ziekenhuis dat juist dit soort materialen
genoeg op voorraad heb.
Zo lang ze aan de wettelijke eisen voldoen wel.......
Belgie heeft vroeg genoeg miljoenen mondjapjes uit china ontvangen. Onze
lakse regering heeft niets gedaan
Een Nederlandse ondernemer gevestigd in China maakt voldoende
mondkapjes. Er kunnen er voldoende besteld worden hink hem...
M.i. dichten we dan het ene gat met het andere , want zodra deze pandemie
voorbij is zitten de branches die nu de mondkapjes weggeven dan zonder, en
lopen we weer een extra risico op.
Er zijn er genoeg aangeboden aan de overheid voor normale prijzen, alleen de
besluitvorming is traag. Dan past het niet om ze maar bij andere bedrijven te
vorderen.
Gewoon meer mondkapjes maken en lockdiwn graag
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Werk thuis als het kan. Dat was de boodschap van Mark Rutte aan Noord-Brabant, na een
coronacrisisoverleg in Den Haag. Inmiddels geldt deze boodschap voor het hele land.

4 Werkt u momenteel thuis in verband met het coronavirus?
Ja, ik volg het advies op en probeer zoveel
mogelijk vanuit thuis te doen

(n=219)

64%

Nee, mijn werkzaamheden kunnen niet thuis
plaatsvinden

27%

Nee, ik ga gewoon op locatie werken

6%

Ik ben er nog over in dubio

2%
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Op vraag "4 Werkt u momenteel thuis in verband met het coronavirus?" antwoordt 64% van de
respondenten: "Ja, ik volg het advies op en probeer zoveel mogelijk vanuit thuis te doen".

Toelichting
Ja, ik volg het advies op en
probeer zoveel mogelijk
vanuit thuis te doen

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Ben gepensioneerd !
Ben met pensioen
Ik ben arbeidsongeschikt en werk dus niet. Wel deed ik
vrijwilligerswerk wat ik niet thuis kan doen dus ik doe nu even
niks maar dat antwoord staat er niet bij.
Ik ben gepensioneerd. Er is een grote groep gepensioneerden
die niet meer werken! dus een irrelevante vraagstelling!
Ik ben onderwijsassistente en er is op het moment geen werk,
omdat de scholen dicht zijn. Maar vanaf volgende week werk ik
1 keer in de week op locatie om kinderen op te vangen waarvan
ouders wel moeten werken
Ik ben werkeloos
Ik heb een vitaal beroep, werkzaam Erasmus MC.
Het team waar ik deel van uitmaak, dient een LIS systeem upand-running te houden 24/7.
Binnen het Team (10 pers.) hebben we een rooster gemaakt,
wie wanneer thuis werkt of op het werk is.
Het is vereist dat er 2 á 3 mensen van het team aanwezig zijn,
de rest staat in stand-by.
Ik mis: nee ik werk niet.
Ik werk niet
Ik werk niet meer dus probeer ik zoveel mogelijk binnen te
blijven en contacten te vermijden ook al heb ik geen klachten.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nee, mijn werkzaamheden
kunnen niet thuis
plaatsvinden

•
•
•
•
•
•
•
•

Nee, ik ga gewoon op locatie
werken

•
•
•

Ik ben er nog over in dubio

•
•
•

Ik werk niet meer.
Ik werk niet meer.....
Ik werk niet, maar zou zeker thuis werken, als dat kon
Ik werkte altijd al thuis.
Maar moet ook wel soms op locatie werken.
Mijn man werkt wel vaker op het kantoor, zijn personeel thuis
maar iemand moetdat werk ook daar gaan brengen
Mijn werk is door de Corona crisis gesloten
Mijn werkgever heeft versneld maatregels genomen om
thuiswerken mogelijk te maken
Wij werken thuis en op locatie in ploegen. Dagdienst
Ik ben nu thuis vanwege verkoudheid, werk als conciërge op een
basisschool, zodra ik beter ben kan ik helpen de kinderen uit
belangrijke beroepen op te vangen
Ik werk als thuishulp
Ik werk als verpleegkundige in de thuiszorg , deze zorg kan ik
niet vanuit huis doen. Administratieve taken regel ik wel zoveel
mogelijk vanuit huis
Ik werk in de Thuiszorg
Ik zit in de ziekenwet
Transport stopt nooit
Wij hebben 2 winkels en elke euro die we nog een beetje binnen
kunnen krijgen doen we. Het word al zwaar genoeg voor ons
Zit wel meeste dagen thuis met de werktijdverkortings regeling.
Best wel vreemd dat het gemeentehuis nu is gesloten. Paniek
tot aan de hemelpoort
Ik kan af en toe thuiswerken maar zeker niet alle dagen
Mijn werkzaamheden zijn meestal aan huis.
Dit is een onzin vraag voor gepensioneerden
Het antwoord klopt niet ik ben met pensioen .Die mensen zijn er
ook.
Ik ben gepensioneerd, dus dit probleem bestaat niet voor mij
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Inmiddels heeft het kabinet grootschalige maatregelen getroffen, die tot en met 6 april
gelden. Blijf vooral thuis, dat is de boodschap. Voorbeelden van maatregelen die zijn
getroffen zijn:
- Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten
- 1,5 meter afstand houden
- Bijeenkomsten en evenementen met meer dan honderd persoon zijn afgelast
- Alle scholen en kinderopvang sluiten
- Cafés en restaurants sluiten, afhaal nog wel mogelijk
- Sportscholen en sportclubs sluiten de deuren
- Het vliegverkeer komt tot stilstand
- Kwetsbare groepen beschermen

5 Wat vindt u van de maatregelen die genomen zijn om
verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
Overdreven

(n=244)

3%

Uitstekend

48%

Voldoende

21%

Onvoldoende

22%

Veel te weinig

5%

Weet niet

1%
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40%

60%
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100%

Op vraag "5 Wat vindt u van de maatregelen die genomen zijn om verdere verspreiding van het
coronavirus te voorkomen?" antwoordt 48% van de respondenten: "Uitstekend".

Toelichting
Overdreven

•
•

Maar door de domheid van de massa terecht
We zijn alleen het virus aan het rekken op deze manier. Is dat het allemaal
waard? Een medicijn heeft in de zorgdiscussie een maximale prijs, wat is de
maximale prijs voor dit virus? En dat ten opzichte van een reguliere
griepepidemie waar men haar schouders voor ophaalt. De Mexicaanse Griep
(H1N1) was hier in 2016 en zorgde voor ca. 9k doden extra die winter. Niks van
gehoord.

Uitstekend

•

Alleen heel jammer dat er zo weinig mensen goed luisteren en het uitvoeren
waardoor ze onnodig mensen in “gevaar” brengen
Als wij hiermee mensen kunnen beschermen en de uitbraak kunnen temperen
is dit heel goed
Alleen jammer dat mensen zich niet er aan houden.
Bijeenkomsten van honderd personen is momenteel niet gewenst.

•
•
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•
•
•
•
•
•
•
Voldoende

•
•
•

Onvoldoende

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Veel te
weinig

•

De maatregelen zijn goed alleen is het zo jammer dat velen denken ' dat het
wel meevalt' vooral jongeren blijven samenscholen.
Ik ben het echter niet eens met de manier van testen. Ik denk dat iedereen
moet moet testen die klachten heeft
Ik neem aan dat specialisten het beste weten wat goed is.
Maar ik verwacht dat t snel tot een Total lock down gaat komen. T verspreid
zich nog veel te snel.
Probeer voor 1 week boodschappen te doen en houd me aan de richtlijnen van
het RIVM. Ga alleen op bezoek bij mijn ouders van 91 en 86 die van ons
absoluut binnen moeten blijven.
Wat mij opvalt dat er best wat mensen onverschillig zijn en het overdreven
vinden. Ik heb een buikgriep uitbraak in een verpleeghuis meegemaakt, nou dat
gaat razend snel.
We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn.
Er zou echter bij klachten altijd getest moeten worden op corona, zodat een
veel beter beeld gevormd kan worden over verspreiding, effecten van controle
etc.
Helaas gaan veel mensen, zeker jeugd en kleinere kinderen er te gemakkelijk
mee om. Ligt mede aan de ouders.
Ik vind wel dat er mensen zijn die denken dat het geen ernstige zaak is.
Een beetje halfslachtig. We EU burgers er in?? Laat die ook lekker zitten waar ze
zitten want wrsch nemen ze het virus mee.....
Had 5 weken eerder gemoeten
Helaas is vooral afgelopen weekend maar ook de dagen ervoor gebleken dat de
maatregelen niet voldoende zijn. Mensen maken er een vakantie van ipv zoveel
mogelijk thuis te blijven. Ik ben ervoor om zoveel mogelijk niet noodzakelijke
winkels zoals bouwmarkten en tuincentrum te sluiten maar ook andere winkels
die niet noodzakelijk zijn zouden dicht moeten. Kijk overigens maar
dierenartsen als essentieel bedrijf. Ik zag ergens dat als er een lock down komt,
hun ook dicht zouden moeten en dat kan naar mijn idee echt niet! Dieren
moeten net als mensen geholpen worden als ze ziek zijn.
Idioot dat markten en veel winkels nog open zijn
Ik ben voor lock down
Mijn gevoel is dat het nog strenger zou kunnen... of in ieder geval met
voorlichting; Denk aan overvolle bossen/ bouwmarkten/ treinen. Blijkbaar is bij
sommige mensen het kwartje nog niet gevallen.
Nog steeds samenscholing jongeren
Ook in een groep van 99 personen kan je besmet raken !
Regulieren hoeveel mensen bij elkaar mogen komen is te onduidelijk en mag
strakker geregeld worden. ook bij supermarkten de entree voorzien van een
max bezoekersaantal binnen
Winkels mogen van mij gesloten worden. Detailhandel bedoel ik dan, uiteraard
de supermarkten etc. niet
Als het lekker weer is en mensen trekken er toch op uit.. werkt niet zoals
opgedragen advies..laten we maar 2 weken een lock down instellen , zodat
mensen de ernst ervan inzien.
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•
•

•
•
•

Weet niet

•

Er moet meer toezicht komen op de jongeren want ik zie nog steeds dat zij met
meerdere bij elkaar zijn en het toelaten tot de supermarkt moet ook
aangescherpt worden.
GEVAAR
Coronavirus aanwezig in supermarkt!
Let op, een virus blijft op plastic en papier een paar uur besmettelijk maar ik
hoor nu dat het op metaal 3 x 24 uur actief blijft. Dat betekend geen blikken
bier, frisdrank. energy drankjes, etc meer kopen ook omdat wij dus uit die
blikken rechtstreeks drinken en die uitgepakte blikken gaan door vele handen
in de supermarkt.
Je kunt ze wel kopen als ze per ingesealde tray worden verkocht maar niet los
meer uit de schappen consumeren, dus alle losse blikken uit uw schappen
verwijderen om verdere verspreiding te voorkomen.
Met vriendelijke groet
A. Waijenberg
Iedere samenscholing moet beperkt worden tot een minimum.
In navolging van andere landen beperking van aantal klanten dat tegelijkertijd
binnen mag zijn in winkels.
Je doet iets wel of je doet het niet. Dit zijn halve maatregelen en dus twijfel
zaaien
Er wordt te weinig toezicht gehouden, kinderen spelen met elkaar en zijn bij
elkaar in de openbare ruimte, dan zouden die net zo goed naar school kunnen
gaan. Met andere woorden: Handhaving faalt aan alle kanten.
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Nederland neemt sociale maatregelen, maar gooit het land niet op slot. In Nederland mag
iedereen (op de mensen in een verzorgingstehuis na) zich nog vrij verplaatsen. Ook mogen de
meeste bedrijven en winkels nog open. Het verlaten van je huis wordt in Nederland niet
aangeraden, maar mag nog wél.
Bij een zogenoemde 'lockdown' wordt verhinderd dat mensen een gebied kunnen verlaten (in
dit geval hun huis). Een lockdown wordt gezien als een noodprotocol, een voorbeeld is de
huidige situatie in Italië. Italianen mogen hun huis niet verlaten zonder gegronde reden die ze
moeten verantwoorden tegenover politie.

6 Hoe staat u tegenover een volledige lockdown?
Zeer positief

(n=242)

11%

Positief

29%

Neutraal

23%

Negatief

24%

Zeer negatief

12%

Weet niet
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Op vraag "6 Hoe staat u tegenover een volledige lockdown?" antwoordt in totaal 40% van de
respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 36% van de respondenten: "(zeer) negatief". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer
positief

•
•

Positief

•
•
•
•
•

Dan zijn alle stappen die door mensen genomen worden veel makkelijker te
herleiden, er moet WEL financiële ondersteuning zijn voor IEDEREEN.
In Nederland neemt niet iedereen de maatregelen serieus en zie ik nog steeds
groepjes jongeren samen staan, vrouwen die nog in groepjes staan te kletsen,
mensen die niet op afstand blijven etc. Daarom is een lockdown nog niet zo gek
Alles het mensen thuis houd die niet op straat hoeven te zijn
Als dit niet werkt dan zullen we over moeten stappen op een volledige lockdown.
Nu is het b.v. voor de kappers nog heel duister omdat zij bij sluiting niet
gecompenseerd worden....en andere beroepsgroepen wel.....
Als het erger kan voorkomen
Bescherming tegen mensen die vlak langs lopen en samenscholingen
Eerst negatief, maar na de afgelopen dagen sta ik er positiever tegenover. We
moeten nu iets doen anders komt dit niet goed. Maar nogmaals, zorg bij een lock
down dat de dierenartsen wel open kunnen blijven voor voer, medicijnen en spoed!
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Neutraal

•
•
•

Lijk me wel moeilijk te handhaven, wat kunnen mensen eigenwijs zijn, ongelofelijk.
Mensen luisteren toch niet
Stond er zeer negatief tegenover maar gezien het feit dat iedereen alles doet wat
net niet verboden is, moeten er maar snel drastischere maatregelen komen

•

Ala het nodig is, is het nodig. Voor veel mensen is vrijwillig meer thuisblijven
blijkbaar te lastig.
Alleen als de besmetting dit noodzakelijk maakt
Alleen indien door RIVM noodzakelijk wordt geacht.
Als deskundigen van mening zijn dat dit de enige manier is om het virus te
beheersen dan is het enorm ingrijpend en ellendig (ik moet er niet aan denken !!),
maar zal er helaas niet anders voor ons opzitten.
Als het moet dan moet het, maar ik hoop echt dat het niet nodig wordt.
Als het nodig blijkt te zijn dan moet het. Ik zal het zelf vreselijk vinden bijv vanwege
het werk van mijn man maar ook dat ik niet meer even een rondje buiten kan
lopen. Er zijn nog steeds veel mensen die samen met anderen dingen ondernemen.
Toch verjaardagen vieren etc. Mensen zijn dom bezig en roepen op deze manier en
lock down over ons af. Ik begrijp niet dat de overheid groepen tot 100 man nog
toestaat! Verklein dat aantal!
Als het nodig is moet het, maar eerst maar eens andere maatregelen proberen.
Alle niet essentiele dingen sluiten, zoals winkels maar ook natuurgebieden en geen
groepsvorming buiten
Ik vertrouw op de deskundigheid van de deskundigen en als een lockdown
noodzaak is dan is het zo. Is het niet noodzakelijk dan prima. Meer mensen zouden
echter wel hun verantwoordelijkheden moeten nemen!
Ik wacht af wat er gebeurt.
Liever niet ,maar als het moet moet het. Alles om te voorkomen dat dit virus vele
mensenlevens gaat kosten.
Maar daar gaan we wel heen als iedereen zijn gang maar blijft gaan.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
Negatief

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben mantelzorger voor mijn dementerende moeder / schoonmoeder in Hoogvliet
en ga er 3 a 4 keer per week naar toe, ook voor de boodschappen. Daar zij nog
alleen woont voorzie ik daar problemen bij een lockdown.
Complete lock down nee, is helemaal niet gunstig voor de vurve of de immuniteit.
wel strakkere handhaving en gedragsregels.
Dan kan ik zelfs niet even een straatje om om te wandelen.
De handhavers lopen gewoon buiten.
Ik denk dat we al veel doen om niet in contact te komen met elkaar. Sommige
negeren helaas het afstand houden zoals groepjes jongeren hangen bij elkaar.
Verbod alleen daarop? Is dat te handhaven?
Ik zelf vindt het weinig zin hebben, voor mensen die grote kans maken om eraan te
overlijden zou het verstandig zijn om wel binnen te blijven zo lang dit duurt.
Je verschuift zo het probleem als iedereen binnen moet blijven.
Nederland is een sociaal land, maar bij een lockdown vereenzamen veel oudere
mensen
Omdat je dan, als je de lockdown weer opheft, het virus in alle hevigheid weer
terugkomt.
Tenzij door het RIVM en overheid, door ernstige toename, anders wordt besloten.
Wat gebeurt er als uiteindelijk een lock down wordt opgeheven. Mogelijk laait de
ziekte weer op.
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Zeer
negatief

•
•
•
•
•

Alleen als het echt niet anders kan
Als iedereen zich aan de huidige maatregels houdt is dat voldoende
Zelf kunnen wij genoeg doen zonder gedwongen te worden opgesloten
Vooral ouderen moeten hierop worden gewezen
Je haalt dan wel het aantal ginfecteerde naar beneden maar pakt het eigenlijke
probleem niet aan dus de kans dat na de lockdown het in alle hevigheid en
misschien nog wel erger wordt is voor mij echt aanwezig.
Je kan beter de senioren tijdelijk ophokken dan de hele werkende klasse stil leggen.
Opsluiten heeft geen zin, is uitstel van executie
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Het coronabeleid
Volgens Rutte en het RIVM zijn er grofweg drie scenario's om het virus te bestrijden:
1. Maximale controle te krijgen. Er is dan sprake van weinig contact onder mensen, het
zogenoemde social distancing. Hierbij is het van belang om groepsimmuniteit te creëren, dat
wil zeggen dat er zoveel mensen met weerstand tegen een infectie in de samenleving zijn dat
zwakkere personen een fors lager risico lopen deze infectie te krijgen.
2. Helemaal niets doen. Afwachten en het virus laten rondwaren.
3. Een totale lockdown. Heel Nederland gaat dan op slot.
Momenteel is het eerste scenario van kracht in Nederland.

7 Welk scenario heeft uw voorkeur?
Maximale controle krijgen

(n=242)
70%

Helemaal niets doen

4%

Een totale lockdown

19%

Anders

2%

Geen voorkeur

3%

Weet niet

2%
0%
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60%

80%

100%

Op vraag "7 Welk scenario heeft uw voorkeur?" antwoordt 70% van de respondenten: "Maximale
controle krijgen".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•

Als het nodig is een lockdown
Gedeeltelijke lock down zoals Belgie en Duitsland
Gezond verstand gebruiken.
Inprincipe ben ik voor 1, maar gezien dat men zich er niet aan schijnt te willen houden dan maar
3. de lock down
Verantwoordelijk zijn voor je eigen gezondheid en dia van anderen (die niet besmetten met
niesen ed). zo weinig mogelijk 'controle'.

Toelichting
Maximale
controle
krijgen

•
•

Deze beslissing vind ik logisch omdat je zo de controle zo lang mogelijk kan vol
houden en de ziekenhuizen niet snel overbelast raken en een goeie protocol en
voorbereiding kan treffen mocht dat wel gebeuren.
En een strikte monitoring van de ontwikkeling van de verspreiding van het virus
en indien nodig lockdown
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•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
Helemaal
niets doen

•
•
•

Een totale
lockdown

•
•
•
•

Anders,
namelijk:

•

Het is nog lang niet bewezen dat optie 1 ook daad werkelijk zal gaan
werken...het kan ook zo zijn dat al die besmette mensen ook zullen
overlijden...en dan is optie 1 mislukt...alleen dat kan je achteraf pas evalueren.
Ik ben het eigenlijk nog steeds eens met de aanpak van dit kabinet. Alleen
hebben de mensen helaas laten zien dat dit niet voldoende is. Dus dan toch
maar richting lock down toe werken als dit zo blijft. Het liefste zou ik willen dat
het niet nodig zou zijn....
Ik vraag mij het volgende af: Hoe weet je dat je immuun bent geworden als je
misschien wèl Corona gehad hebt (met milde verschijnselen), maar dat niet
zeker weet omdat je niet getest wordt ??
Liefst het eerste. Maar héél veel mensen houden zich niet aan de regels
Maar werkt niet als niet iedereen meewerkt
Meer aandacht voor medicatie en duidelijkheid daaromtrent. Er schijnen al
medicijnen te zijn bij een bedrijf in Zeewolde die 10 jaar geleden dit hadden
tegen Malaria en SARS. Dit is dus een reeds goedgekeurd medicijn!
Ook hier schiet men tekort.
Er wordt niet gehandhaaft
Scholen zijn dicht. Helaas zijn nu b v. speelplaatsen regelmatig verzamelpunten
voor volwassenen met kinderen. Hierbij is zeker bij kinderen minimaal 1,5
meter afstand houden een ruim begrip.
Maatregelen nog maar verder aanscherpen, lijkt mij.
Totale lockdown is geen optie in dit stadium
Twee en drie zijn niet verantwoord en niet te handhaven
Alles behalve de lockdown en de sociale afstand dat doet mensen met een
metale stoornis geen goed
De hele economie gaat kapot. Lijkt wel alsof niemand dit ziet. Tijdens de
Mexicaanse grieo was dit ABSOLUUT niet aan de hand
The Washington Post heeft een uitstekend artikel hierin gemaakt met
verschillende modellen. Elk heeft zijn prijs en dat is nog voor niemand te
overzien.
De kreet, enige weken geleden, dat "Nederland goed voorbereid is" is helaas
niet waar gebleken...TE weinig mondkapjes, TE weinig ic bedden, TE weinig
zorgpersoneel, TE weinig voorzorgmaatregelen....
De ziekenhuizen verwachten komende week een explosieve groei.. En t
verdubbeld iedere dag.. Dit is niet te controleren.
Groeps immuniteit, terwijl er inmiddels al meerdere malen 2 x Corona
geconstateerd is bij mensen.
Met een lock-down krijg je maximale controle
Zelfverantwoordelijkheid nemen en de kwetsbaren ontzien en zij vooral zichzelf.
Van mij mogen de winkels, scholen en horeca gewoon open. Deze
maximale/optimale controle is heel onsociaal en leidt tot ernstige verstoring van
het sociale- , maatschappelijke-, onderwijkundige- ,economische- enz leven. Al
eeuwen zijn er virussen en als je gezondheid minder is moet je daar zelf rekening
mee houden. Niet de samenleving half platleggen.
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Supermarkten
Afgelaste evenementen, levensmiddelen en wc-papier inslaan in de supermarkt, het
coronavirus leidt soms tot paniekreacties. Sommige mensen slaan vast voldoende voedsel in
voor de komst van het coronavirus, zodat ze twee weken vooruit kunnen. De overheid hamert
erop dat hamsteren niet nodig is.

8 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van
het coronavirus in?
Nee, dit ben ik niet van plan

(n=242)

61%

Voorlopig kan ik al vooruit

26%

Ja, dit heb ik al gedaan

12%

Ja, dit ga ik (zeker) doen

0%

Weet niet
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Op vraag "8 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus in?"
antwoordt 61% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".

Toelichting
Nee, dit ben
ik niet van
plan

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen indien er een totale lockdown komt
Heb standaard wat porties eten in de vriezer liggen. Want woon alleen.
Het is zo ontzettend asociaal als je ziet hoe de 'mensen zich nu misdragen in de
supermarkt terwijl er gezegd is dat er voldoende is voor iedereen. Het laat wel
de slechtste kant van deze egoïsten zien, ikke...ikke...ikke....en de rest kan
stikken. Mondkapje voor en lekker hamsteren.......Fijne mentaliteit.
Het slaat nergens op en anders is er altijd wel iemand die kan helpen
Ik ben dik genoeg
Ik heb altijd een voorraad voor een week in huis. Van alles 1 extra
Nu iets meer, zoals melk en koffie.
Ik heb altijd wel voorraad in huis en heb dus geen extra voorraad gehaald nu,
zelfs geen wc papier. Er is genoeg dus het is niet nodig.
Ik heb altijd wel wat voorraad.
Ik heb van huis uit meegekregen sommig dingen altijd op voorraad te hebben.
Je kan altijd in "normale" omstandigheden ook ziek worden. Dus toilet artikelen
en ook wat pot groente staat hier altijd al in de kast.
Ik koop wel extra houdbare producten, maar geen hamstergedrag.
Je mag toch zeker nog wel voedsel halen? ik erger me dood aan die
hersendoden die als gekken hamsteren en voor tekorten zorgen

20

•

•

Voorlopig
kan ik al
vooruit

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ja, dit heb ik
al gedaan

•
•
•
•

•
•
•

Onbegrijpelijk dat er gemeentelijk niet is ingegrepen. Snap dat de omzet voor
de supermarkt heerlijk is maar de gezondheid van alle mensen die weer moeten
zorgen dat het weer in de schappen komt, word wel in “gevaar “gebracht door
de vele extra uren die gemaakt moeten worden
We halen altijd voor een week en dat is nu niet anders, een paar extra
producten meer niet.
Als er sprake is van een lock down, ga ik extra halen, zodat ik 14 dgn vooruit
kan.
Doe altijd een week vooruit, dus er is niets veranderd.
Doe maar 1x per 1a2 maanden grote boodschappen dus heb sws altijd voorraad
maar zat niet tussen de paniek hamsteraar van de afgelopen weken.
Ik ben altijd al een iemand met een voorraadje, dus voor mij verandert er niets
en ik heb zeker niet extra gehamsterd. Wát een idioterie !!
Ik doe nu ongeveer 1 keer per week mijn boodschappen, zodat ik zo veel
mogelijk thuis kan blijven. Voorheen deed ik bijna elke dag een paar
boodschapjes. Dus neem nu in één keer meer mee dan ik voorheen dagelijks
deed. Ik vind dit geen hamsteren.
Ik heb altijd al een voorraad staan,
Ik wil zeker de mensen in de nodige beroepstakken de kans geven om hunten
ed ook te kunnen halen. Eigenlijk zou er een maximum moeten komen op wra
men van 1 soort product mag kopen
Je moet altijd een noodpakket in huis hebben .Dat is vanuit de regering ooit
geadviseerd . En voor als je normaal al ziek word heb je iets in huis.
Niet hamsteren, dat is duidelijk asociaal, maar een weinig extra meenemen voor
enkele dagen is wellicht raadzaam
Soms heel erg overdreven hoe mensen zich gedragen. Juist in de Supermarkten
is het veel te druk en denk men alleen aan zichzelf, ofwel is niet goed preventief
bezig.
Als Rutte zegt niet hamsteren moet je gaan hamsteren, Rutte liegt altijd!
Heb iets voorraad zodat ik niet meerdere keren in de week naar de supermarkt
moet
Ik heb sowieso altijd een voorraad. Dus dit is is niet door het coronavirus.
Ik heb voor een 1/2 jaar voedsel en medicijnen. Hoe langer je wacht hoe meer
kans op besmetting. In Hellevoetsluis zijn meer besmettingen dan
medegedeeld. V.b. Hoe kan een moeder rustig overal winkelen in hellevoetsluis
en dat ook gewoo verteld terwijl haar zoon corona heeft. En zo zijn er nog veel
meer voorbeelden
Maar niet in een keer, Ik heb alle boodschappen verdeeld over 1 week en dat is
eigelijk wat ik altijd standard doe op vrijdagmiddag alleen nu verdeeld ik dat
over de week ivm. het hamsteren.
Voor 2 weken voedsel (blik) in huis halen is je gewoon voorbereiden op een
verbod om naar buiten te kunnen. Op zich iets mis mee maar voor een half jaar
wc-papier enz. halen is gekkenwerk.
Wij ouderen moeten toch van de regering zelf redzaam zijn???...gelukkig zagen
wij dit al eerder dan de regering aankomen..en hebben voldoende paracetamol
en levensmiddelen in huis...en de vriezer zit vol met brood en vlees.
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Informatievoorziening
Het coronavirus is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Via de websites
van bijvoorbeeld de GGD, het RIVM en het (lokale) nieuws kunt u terecht voor informatie en
vragen. Daarnaast zijn er vele andere mogelijkheden om uw te laten informeren, via
bijvoorbeeld het Rode Kruis of uw zorgverzekering.

9 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
maatregelen die u kunt nemen ter voorkoming van
besmetting met het coronavirus?
Ruim voldoende

(n=241)

50%

Voldoende

39%

Neutraal

6%

Onvoldoende

4%

Ruim onvoldoende
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Weet niet
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Op vraag "9 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 89% van de respondenten:
"(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 5% van de respondenten: "(ruim) onvoldoende". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Ruim voldoende".

Toelichting
Ruim
voldoende

•
•

Voldoende

•
•

De hele dag gaat het over Corona of er geen Ander nieuws meer is, en ook de
dag leden.
Wat minder mag ook wel want er is teveel massa hysterie
Hoe wel er veel nep nieuws is en paniek berichten, daarom heb ik besloten
geen nieuws meer te kijken. ik raak er van van de leg en dat is niet ok
Mensen houden zich nog onvoldoende aan de opgelegde maatregelen.
Afstand, kinderen die met groepen bij elkaar zitten enz. In de winkels teveel
mensen binnen en dan geen afstand van elkaar houden. Het zijn Soms
complete familie-uitjes

Neutraal

•

Er zijn te veel tegenstrijdige berichten in de Media. Dat veroorzaakt
onzekerheid en bij sommige mensen paniek.

Onvoldoende

•
•
•

Gemeente Hellevoetsluis pakt zijn rol hierin niet.
Iedere zender geeft andere uitleg ,je weet niet waar je aan toe bent
Lees dit :https://www.xandernieuws.net/algemeen/corona-dramas-in-spanjeen-vs-dit-is-echt-geen-griep-zeggen-geschokte-artsen/ waarheid niet
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•
•

RIVM heeft bewezen in de begin fase van dit Corona virus er flink naast te
zitten. Nu weer een groot gokspel van de overheid en het RIVM
Soms tegenstrijdige verklaringen
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10 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
klachten van het coronavirus?
Ruim voldoende

(n=240)

31%

Voldoende

40%

Neutraal

12%

Onvoldoende

15%
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Op vraag "10 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 70% van de respondenten: "(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 17% van de
respondenten: "(ruim) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".

Toelichting
Ruim
voldoende

•
•

Ik werk in de zorg, als physician assistant in de huisartsgeneeskunde. Ik vier
hier dezelfde taken uit als de huisartsen. Hierdoor heb ik ook veel informatie
ontvangen vanuit andere kanalen.
Steeds weer komen er nieuwe symptomen van het virus boven water ,
hierdoor kun je niet alle informatie in 1x geven , ik vind dat er vaak een update
gegeven wordt. Prima

Voldoende

•

De voorlichting is voldoende, de informatie echter niet betrouwbaar. De 1 zegt
dat je koorts moet hebben, de ander zegt dat dit niet perse hoeft. De één
klaagt over heel erge hoofdpijn, de ander heeft dat juist niet en heeft juist
weer laat van andere dingen.. kortom, het is best verwarrend.

Neutraal

•

Ik ervaar informatie als niet eenduidig. Je hoort steeds weer iets: hoesten,
hoofdpijn, koorts, keelpijn, benauwd, huisarts inschakelen ? 112 bellen ? Maar
kan ook aan mijzelf liggen, omdat ik me af en toe ook afsluit voor al het
nieuws, omdat ik er niet in wil verdrinken.
Ik vind de berichtgeving nog zeer verwarrend
Kijk veel op Internet.

•
•
Onvoldoende

•
•
•
•
•

Daarover bestaat nog een hoop onduidelijkheid. Komt ook doordat er ook
griep heerst en dan weet je niet meer wat er nou met je aan de hand is
De vraag word wel gesteld maar er word geen antwoord op gegeven
Het is nogal verschillend; de een zegt dit, de ander dat.....
Hoe weet je of je griep of Corona hebt ? Je wordt niet getest.
Https://www.xandernieuws.net/algemeen/corona-dramas-in-spanje-en-vs-ditis-echt-geen-griep-zeggen-geschokte-artsen/

24

•
•
•
•
Ruim
onvoldoende

•

Iedereen zou er een folder over thuis mogen te ontvangen, met symptonen en
hoe je er thuis mee om kan gaan. duidelijk, direct in te zien, ook voor ouderen.
Ik ben chauffeur met astma en allergieën 1 niesje of longtest en ik kom
nergens meer binnen door de hysterie echt om knetter gek van teworden
Ik had verwacht dat er per brief of per mailadres wel meer vermeld zou
worden over de preciesse klachten van de corona virus.
In het begin was het zeer mager
Kan echt veel beter, in USA en andere landen is meer duidelijkheid te vinden
over de klachten van het virus
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipHellevoetsluis
Groot Hellevoet
Het coronavirus
Maatregelen
Het coronabeleid
Supermarkten
Informatievoorziening
20 maart 2020 tot 25 maart 2020
10
249
6,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
26 maart 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 ±6,2%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Groot Hellevoet.
Op 20-03-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 24-03-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar woonplaats en leeftijd

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. TipHellevoetsluis
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Hellevoetsluis
vergroten. Via het panel TipHellevoetsluis.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Hellevoetsluis hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tiphellevoetsluis.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.
TipHellevoetsluis.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.
TipHellevoetsluis.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Vuurwerk, ‘Privacy’ en ‘Metro’.
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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.

