
Resultaten van de negende Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus. Uitgevoerd door Het PON & Telos in 
opdracht van de provincie Noord-Brabant en in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio’s en diverse Brabantse gemeenten.

· Methode: online vragenlijst via het Brabantpanel en PanelClix
· Veldwerk meting 9: 7 t/m 13 september 2021
· Respons: 2.046 Brabanders. Representatief voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en veiligheidsregio.

MONITOR MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN CORONAVIRUS (METING 1)MONITOR MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN CORONAVIRUS (METING 9)

Voor uitgebreide resultaten
en meer informatie:

www.brabant.nl/corona

ZORGEN

geen zorgen veel zorgenenige zorgen

In hoeverre maak jij je op dit moment 
zorgen over...? (top 5 veel zorgen)

De bereidheid van anderen om zich te laten vaccineren

Een toename in het aantal besmettingen door 
terugkerende vakantiegangers

meting 7 15% 46% 39%

meting 9 26% 42% 32%

meting 9 30% 37% 34%

meting 9 23% 43% 34%

meting 9 22% 41% 37%

meting 8 21% 41% 38%

De vaccinatiegraad in de rest van de wereld

Toenemende  spanningen/onrust in de samenleving

meting 8 12% 50% 38%

meting 7 8% 50% 42%

Andere mensen die zich niet aan de maatregelen 
en adviezen houden

meting 9 12% 46% 42%

VERTROUWEN
Hoeveel vertrouwen heb je op dit moment in de aanpak van 
de coronacrisis door de volgende instanties?

veel
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geen
vertrouwen

redelijk wat
vertrouwen

VERSOEPELINGEN
In hoeverre vind je het goed of niet goed dat 
deze maatregelen mogelijk vervallen (eind 
september)?*

Veiligheidsregio 

51% 24% 12%12%meting 7

54% 22% 11%13%meting 8

51% 27% 13%9%meting 9

RIVM
47% 24% 15%14%meting 9

48% 22% 16%14%meting 7

49% 20% 14%17%meting 8

De rijksoverheid

49% 26% 16%9%meting 7

52% 25% 13%10%meting 8

44% 32% 18%6%meting 9

De gemeente

52% 27% 12%9%meting 7

52% 26% 13%9%meting 8

46% 33% 15%6%meting 9

meting 9
Gezondheidszorg (ziekenhuizen, huisartsen)

51% 9% 5%36%meting 7

51% 11% 7%30%

45% 8% 4%43%meting 8

GGD

meting 7 49% 23% 14%14%

meting 8 51% 20% 10%20%

55% 18% 10%18%meting 9

In welke mate heb je op dit moment vertrouwen in de adviezen en
maatregelen die nu gelden om het coronavirus terug te dringen?
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In welke mate sta je achter deze maatregelen, zoals deze begin
september 2021 gelden?

DRAAGVLAK VOOR MAATREGELEN
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VACCINATIE

Ben je bereid je te laten vaccineren 
als er een vaccin beschikbaar is?
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85%
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69% 16% 16%

55% 27% 19%

68% 14% 19%

58% 18% 24%

40% 24% 36%

37% 37% 25%

In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen?

De overheid moet haar uiterste best doen om zoveel 
mogelijk mensen te stimuleren zich te laten vaccineren

Doordat er nu gevaccineerd wordt, is er snel uitzicht 
op het loslaten van maatregelen

Als geadviseerd zou worden om een 3e 
vaccinatie te nemen, zou ik dat doen

Meer locaties zouden alleen mensen moeten toelaten 
die een geldig coronatoegangsbewijs hebben

Ik heb er last van dat mensen om mij heen 
zich niet laten vaccineren

Doordat ikzelf (volledig) gevaccineerd ben, heb ik 
het gevoel dat ik weer kan doen en laten wat ik wil 48% 36% 16%

50% 36% 14%

53% 33% 15%

56% 29% 15%

1,5 meter afstand houden vervalt

Maximaal aantal bezoekers per ruimte vervalt

Verplichte vaste zitplaats vervalt overal**

Meerdaagse en eendaagse evenementen  mogelijk  
met meer dan 750 personen

*Alleen de maatregelen die daadwerkelijk per 25 september ingaan

**Voor evenementen binnen zonder vaste zitplaats geldt: maximaal
    75% van de reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur.

goed niet goedtwijfel

Dragen van een mondkapje op plaatsen 
waar dat verplicht is

48% 21% 31%meting 9

65% 16% 19%meting 8

Op locaties met vaste zitplek 2/3 capaciteit 
+ coronatoegangsbewijs

44% 27% 30%meting 9

Restaurants en cafés open tot 0.00 + vaste zitplaats 40% 23% 37%meting 9

Geen 1,5 m afstand tussen scholieren in het vo 39% 30% 31%meting 9

Geen 1,5m afstand tussen studenten mbo, hbo, wo 37% 33% 30%meting 9

Dansgelegenheden zijn gesloten 30% 31% 39%meting 9

Maximaal 750 bezoekers bij evenementen 
buiten zonder vaste zitplaats

28% 29% 43%meting 9

Thuiswerken blijft de norm, 
tenzij dat echt niet kan 59% 26% 15%meting 8

52% 30% 18%meting 9


