
meting 6 coronacrisis
Vanaf het begin van de coronacrisis 

volgen we de ervaringen en mening 

van de inwoners van Eindhoven. De 

zesde meting is half februari door ruim 

3.900 Eindhovenaren ingevuld. Tussen 

de vijfde meting in november en nu is 

er veel veranderd in de ontwikkelingen 

rondom het coronavirus en in het 

beleid van de overheid. Dit zijn de 

resultaten van de zesde meting om de 

maatschappelijke effecten van het 

coronavirus in beeld te brengen.  

Actueel beeld van de maatschappelijke impact van het coronavirus in Eindhoven

Leeswijzer: dit is een interactief dashboard, gemaakt om 

online te raadplegen. Dit lukt het beste in een webbrowser 

(Google Chrome of Firefox) of op een tablet. Het is niet 

mogelijk om de interactieve functies over te nemen in een 

pdf-versie van het dashboard. 
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Belangrijkste bevindingen meting 6 
Welbevinden van Eindhovenaren

De toename in negatieve gevoelens die we in de vijfde meting (november) constateerden, heeft zich 

verder voortgezet: meer inwoners voelen zich gespannen/gestrest, machteloos, gefrustreerd, boos en 

verdrietig. Vooral de toename in het aandeel respondenten dat zich door de huidige situatie machteloos 

en gefrustreerd voelt, valt hierin op. Een op de drie respondenten voelt zich eenzamer dan 3 maanden 

geleden. Voor 65% is er niks veranderd. Net als bij de vorige metingen zijn het vooral de jongeren die 

een hogere mate van eenzaamheid ervaren. Meer inwoners geven aan het zwaarder te hebben naarmate 

de coronacrisis langer duurt. Verder geeft 65% aan er moeite mee te hebben dat het niet duidelijk is hoe 

lang de huidige situatie nog gaat duren. We zien in deze zesde meting ook dat bijna de helft van de 

respondenten aangeeft de huidige situatie inmiddels (redelijk) normaal te vinden. Eindhovenaren 

waarderen momenteel hun leven gemiddeld met een 6,7. Dat is drie tiende punt lager dan in november.

 
Zorgen bij Eindhovenaren

Zorgen over de duur van de crisis en de gevolgen voor de economie leven nog behoorlijk. Ook maken 

Eindhovenaren zich vooral zorgen om de reguliere zorg en hulp in ziekenhuizen. Daarnaast leven er, 

indien van toepassing, ook veel zorgen over het onderwijs van hun kinderen. Tot slot zien we wederom 

een lichte toename in zorgen omtrent de geestelijke gezondheid. De helft van de respondenten maakt 

zich hier enige / veel zorgen om.

 
Buurtbinding en veiligheidsbeleving

Hoewel de meeste respondenten aangeven dat de mate van verbondenheid met de buurt niet veranderd 

is (73%), geeft toch bijna 20% aan zich minder verbonden te voelen met de buurt dan 3 maanden 

geleden. Dit is in vergelijking met voorgaande twee metingen toegenomen. Het veiligheidsgevoel in de 

buurt waarin ze wonen is voor de meeste respondenten niet veranderd vergeleken met 3 maanden 

geleden. Het veiligheidsgevoel in de stad wel, 15% geeft aan zich minder veilig te voelen in de stad dan 3 

maanden geleden. Daarnaast maken veel Eindhovenaren zich enige (49%) of veel zorgen (42%) om de 

toenemende spanning en onrust in de samenleving.

27 februari 2020

1e coronabesmetting in Nederland

31 maart t/m 5 april 2020

Meting 1 DigiPanel

23 april t/m 29 april 2020

Meting 2 DigiPanel

13 mei t/m 25 mei 2020

Meting 3 meting DigiPanel

16 juni t/m 23 juni 2020

11 november t/m 25 november 2020

11 februari t/m 21 februari 2021

Meting 4 DigiPanel

Meting 5 DigiPanel

Meting 6 DigiPanel
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Arbeidssituatie en onderwijs 

Onder werknemers, zzp’ers en ondernemers zien we dat 1 op de 5 zich zorgen maakt om de toekomst 

van zijn/haar baan/bedrijf. In het overgrote deel van de gevallen zorgen werkgevers dat 

Eindhovenaren zich op het werk goed kunnen houden aan de coronaregels. Toch is dit voor ongeveer 

9% niet het geval en voor 10% soms het geval. Net als bij de vorige meting, geeft een kwart aan zich 

(enigszins) zorgen te maken om besmettingsgevaar op het werk. Het overgrote deel ervaart geen 

druk van zijn of haar werkgever om naar werk te komen als zij hun werk ook thuis kunnen doen. Toch 

is er een klein percentage (6%) dat aangeeft dat wel te ervaren. Verder geeft ruim 60% aan dat de 

werkgever voldoende mogelijkheden biedt om thuis te werken. Ruim 65% van de studerende 

respondenten maakt zich zorgen om de voortgang van hun studie. Dit is ten opzichte van voorgaande 

meting toegenomen.

 
Leefstijl

Een gezonde leefstijl helpt om mentaal, fysiek en sociaal gezond te blijven. In deze zesde meting 

hebben we gevraagd naar de leefstijl van de inwoners tijdens de coronacrisis. 61% geeft aan (veel) 

minder te bewegen en sporten vergeleken met de periode voor de coronacrisis. 12% geeft aan (veel) 

meer te zijn gaan bewegen en sporten en een kwart geeft aan dat dit gelijk is gebleven. Ongeveer 1 

op de 8 inwoners is (veel) gezonder gaan eten; daarentegen is 22% minder gezond gaan eten. Qua 

alcoholverbruik zien we dat 26% aangeeft (veel) minder alcohol te nuttigen, 11% juist (veel) meer. 

22% van de respondenten gaf aan sowieso geen alcohol te drinken.

 
Vertrouwen in aanpak van de coronacrisis

Het aandeel dat veel vertrouwen heeft in de aanpak van de coronacrisis door verschillende instanties 

is verder gedaald. Een op de drie heeft weinig tot geen vertrouwen in de aanpak van de rijksoverheid, 

de gemeente en de GGD. Een op de drie geeft ook aan het niet meer duidelijk te vinden wat alle 

adviezen en maatregelen van de overheid zijn.

Opvolging en draagvlak voor adviezen en maatregelen 

Eindhovenaren houden zich meestal aan de adviezen. Dit geldt minder voor het advies om maximaal 

een gast op bezoek per dag te ontvangen (14% meestal niet/nooit). 45% van de respondenten denken 

dat Eindhovenaren zich minder aan de adviezen zijn gaan houden in vergelijking met de afgelopen 4 

weken. Ook geeft 46% aan dat ze denken dat dit hetzelfde is gebleven.

De meerderheid van de respondenten staat nog steeds achter het brede scala van adviezen en 

maatregelen, vooral het advies om thuis te werken tenzij dat niet anders kan, het dragen van een 

mondkapje waar het verplicht is en niet naar het buitenland te reizen. Minder draagvlak is er voor het 

advies ‘ontvang maximaal 1 gast op bezoek per dag, ‘buiten geldt een maximale groepsgrootte van 2 

personen’ en ‘buiten sporten mag met maximaal 2 personen’. Verdeeldheid bestaat er ook over de 

avondklok: 70% staat hier helemaal of enigszins achter versus 30% dat zich er niet echt of helemaal 

niet achter staat. In het algemeen staan Eindhovenaren wel achter het openen van de basisscholen.

 
Testen en vaccineren

De testbereidheid onder Eindhovenaren is vrij hoog. Verschillende situaties zijn voorgelegd waarbij 

de vraag is gesteld of men zich dan zou laten testen. Het overgrote deel zou zich laten testen als ze 

zelf klachten hebben (86%) of als ze in nauw contact zouden zijn geweest met iemand die positief is 

getest (76%). Eindhovenaren zijn er minder zeker van dat ze zich zouden laten testen als een 

werkgever dat van ze zou verlangen.

De meeste respondenten geven aan zich te laten vaccineren. 2% van de ondervraagden is al 

gevaccineerd. 16% is er nog niet over uit en 6% geeft aan zich niet te laten vaccineren. 

Eindhovenaren zijn erg verdeeld over privileges voor gevaccineerden. 37% is het (helemaal) eens met 

de stelling ‘Mensen die gevaccineerd zijn, zouden eerder gebruik mogen maken van voorzieningen 

zoals evenementen / pretparken / vliegverkeer’, maar ook 43% is het daar (helemaal) niet mee eens.

Belangrijkste bevindingen meting 6
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01  •  persoonlijke situatie

De toename in negatieve gevoelens die we in de vijfde meting 

(november) constateerden, heeft zich in februari verder voortgezet: 

meer inwoners voelen zich gespannen/gestrest, machteloos, 

gefrustreerd, boos en verdrietig. Vooral de toename in het aandeel 

inwoners dat zich door de huidige situatie machteloos en 

gefrustreerd voelt, valt hierin op. Deze negatieve emoties worden 

het sterkst ervaren door jongeren.

 
Eindhovenaren waarderen momenteel hun leven gemiddeld met een 

6,7. Dat is drie tiende punt lager dan in november.

Eindhovenaren voelen zich door de huidige situatie:

 

Hoe tevreden zijn Eindhovenaren op dit 

moment met hun leven? 

 
Op een schaal van 1 tot 10 geven ze 

gemiddeld een 6,7. De meeste 

Eindhovenaren geven hun leven een 7.   

6,7
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De helft van de respondenten is het (helemaal) eens met de stelling 'Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe zwaarder ik het heb. Vergeleken met de meting in november 2020 is dat een stijging van 

13%. Verder geeft 65% aan er moeite mee te hebben dat het niet duidelijk is hoe lang de huidige situatie nog gaat duren. We zien in deze zesde meting ook dat bijna de helft van de respondenten 

aangeeft de huidige situatie inmiddels (redelijk) normaal te vinden. Maar zorgen over de coronacrisis leven er nog steeds. Slechts 17% geeft aan zich maar weinig zorgen te maken door de huidige 

situatie. 

02  •  Invloed op leven

Invloed van de situatie op het leven - diverse stellingen (indien mogelijk wordt een vergelijking met meting 5 - november 2020 - gepresenteerd) 

Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe zwaarder ik het heb

Meting 6 (februari 2021)

Meting 5 (november 2020)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13% 37% 26% 20% 4%

7% 30% 30% 28% 5%

Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens
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Hoe staat het met de gevoelens van eenzaamheid? Tijdens de vorige meting in november zagen 

we een lichte verschuiving in het aandeel dat aangeeft zich vrijwel nooit eenzaam te voelen. 

Deze verschuiving heeft zich verder voortgezet. In de eerste twee metingen in 2020 (eind maart 

en april) gaf 39% aan zich vrijwel nooit eenzaam te voelen. In deze zesde meting ligt dit op 27%. 

03  •  mate van eenzaamheid

Voel je je op dit moment meer of minder eenzaam dan 3 maanden geleden of hetzelfde?  Voel je je wel eens eenzaam of alleen? Zo ja, hoe vaak? 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Meting 5 Meting 6

5%

24%

31%

39%

5%

24%

31%

39%

5%

25%

33%

36%

6%

23%

34%

36%

7%

28%

31%

32%

9%

31%

30%

27%

Ja, vrijwel altijd Ja, meestal Soms wel, soms niet Nee, meestal niet Nee, vrijwel nooit

Ook dit keer hebben we gevraagd of de situatie sinds de vorige meting is veranderd of gelijk 

gebleven. Een op de drie respondenten voelt zich eenzamer dan drie maanden geleden. Voor 

65% is er niks veranderd. Wederom zien we verschillen tussen jong en oud. Net als bij de vorige 

metingen zijn het vooral de jongeren die een hogere mate van eenzaamheid ervaren.

Ik voel me eenzamer 33%

Er is niets veranderd 65%

Ik voel me minder eenzaam 3%
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Hoewel de meeste respondenten aangeven dat de mate van verbondenheid met de buurt niet 

veranderd is (73%), geeft toch bijna 20% aan zich minder verbonden te voelen met de buurt dan 3 

maanden geleden. Dit is in vergelijking met voorgaande twee metingen toegenomen. Jongeren 

voelen zich minder verbonden met de buurt dan 3 maanden geleden en ouderen juist meer. 

04  •  verbondenheid met de buurt

Voel je je meer, minder of in dezelfde mate verbonden met de buurt waarin je woont dan 3 maanden geleden?

Meting 6 (februari 2021)

Meting 5 (november 2020)

Meting 4 (juni 2020)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9% 73% 18%

9% 80% 11%

11% 84% 5%

Meer verbonden Niets veranderd Minder verbonden
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Het veiligheidsgevoel in de buurt waarin ze wonen is voor de meeste respondenten niet veranderd vergeleken met 3 

maanden geleden. Het veiligheidsgevoel in de stad wel, 15% geeft aan zich minder veilig te voelen in de stad dan 3 

maanden geleden. Jongeren geven dit het sterkst aan. Daarnaast zien we ook dat een groot deel van de respondenten 

zich veel (42%) of enige (49%) zorgen maakt over de toenemende spanningen/onrust in de samenleving. 

05  •  Veiligheidsbeleving in de buurt en stad

Voel je je wel eens onveilig in je eigen buurt/Eindhoven?

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Eigen buurt Eindhoven

17%

79%

30%

64%

6%

Ja Nee Weet niet/geen mening

Voel je je meer of minder veilig in je buurt vergeleken 

met 3 maanden geleden?

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Eigen buurt Eindhoven

88%

8%

80%

15%

Voelt zich veiliger Er is niks veranderd

Voelt zich minder veilig Weet niet/geen mening

Zorgen over de toenemende spanningen/onrust in de 

samenleving

Veel zorgen 42%

Enige zorgen 49%

Geen zorgen 8%
Weet niet/geen mening 1%
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Welke gevolgen heeft de coronacrisis op de arbeidssituatie van Eindhovenaren? Onder werknemers, zzp’ers en ondernemers zien we dat 1 op de 5 zich zorgen maakt om de toekomst van zijn/haar 

baan/bedrijf. In het overgrote deel van de gevallen zorgen werkgevers dat Eindhovenaren zich op het werk goed kunnen houden aan de coronaregels. Net als bij de vorige meting, geeft een kwart aan 

zich (enigszins) zorgen te maken om besmettingsgevaar op het werk. Het overgrote deel ervaart geen druk van zijn of haar werkgever om naar werk te komen als zij hun werk ook thuis kunnen doen. 

Verder geeft ruim 60% aan dat de werkgever voldoende mogelijkheden biedt om thuis te werken. Ruim 65% van de studerende respondenten maakt zich zorgen om de voortgang van hun studie. Dit is 

ten opzichte van voorgaande meting toegenomen.

06  •  werk en onderwijs

Ik maak mij zorgen over de toekomst van mijn
baan/bedrijf

Mijn werkgever zorgt ervoor dat ik me op mijn werk
goed kan houden aan de corona-adviezen en

maatregelen

Ik maak mij zorgen om besmettingsgevaar op mijn
werk

Ik ervaar druk van mijn werkgever om op kantoor te
werken terwijl ik mijn werkzaamheden ook thuis zou

kunnen uitvoeren

Mijn werkgever biedt mij voldoende de mogelijkheid
om thuis te werken

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19% 13% 66%

68% 10% 9% 14%

22% 17% 51% 11%

4% 5% 62% 30%

61% 5% 7% 28%

(helemaal) eens Niet eens, niet oneens (helemaal) oneens Niet van toepassing

Stellingen over corona en werk

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Meting 6 (Februari 2021) Meting 5 (November 2020)

67%

15%

19%

54%

15%

30%

(helemaal) eens niet eens, niet oneens

(helemaal) oneens Niet van toepassing

Ik maak mij zorgen over de voortgang van mijn studie

Onderwijs
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Een gezonde leefstijl helpt om mentaal, fysiek en sociaal gezond te blijven. In deze zesde meting hebben we gevraagd naar de leefstijl van de inwoners tijdens de coronacrisis. 61% geeft aan (veel) 

minder te bewegen en sporten vergeleken met de periode voor de coronacrisis. 12% geeft aan (veel) meer te zijn gaan bewegen en sporten en een kwart geeft aan dat dit gelijk is gebleven. Ongeveer 1 

op de 8 inwoners is (veel) gezonder gaan eten; daarentegen is 22% minder gezond gaan eten. Qua alcoholverbruik zien we dat 26% aangeeft (veel) minder alcohol te nuttigen, 11% juist (veel) meer. 

22% van de respondenten gaf aan sowieso geen alcohol te drinken.

 

07  •  Leefstijl

Enkele stellingen over uw leefstijl

(veel) minder 61%

evenveel 26%

(veel) meer 12%

Weet ik niet 1% (veel) minder alcohol 26%

evenveel alcohol 40%
(veel) meer alcohol 11%

weet ik niet 1%

niet van toepassing 22%

Beweeg- en sportgedrag Alcoholgebruik

Vergeleken met de periode voor de coronacrisis 

beweeg en sport ik:

Vergeleken met de periode voor de coronacrisis, 

gebruik ik:

(veel) minder gezond 22%

hetzelfde 65%

(veel) gezonder 12%

Weet ik niet 1%

Eetgewoonten

Vergeleken met de periode voor de coronacrisis, 

eet ik:
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Eindhovenaren houden zich meestal aan de adviezen. Dit geldt minder voor het advies om maximaal een gast op bezoek per dag te ontvangen (14% meestal niet/nooit). 45% van de respondenten 

denken dat Eindhovenaren zich minder aan de adviezen zijn gaan houden in vergelijking met de afgelopen 4 weken. Ook geeft 46% aan dat ze denken dat dit hetzelfde is gebleven.

08  •  Adviezen en maatregelen - opvolging

In hoeverre heb je in de afgelopen 4 weken de adviezen opgevolgd?

Meting 6 Meting 5 Meting 4 Meting 3 Meting 2 Meting 1

Vermijd drukte

Blijf thuis als je last hebt van
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn

of koorts

Ontvang maximaal 1 persoon per dag
thuis op bezoek

Werk thuis, tenzij het echt niet anders
kan

Blijf thuis als één van uw huisgenoten
last heeft van koorts (geldt niet voor

mensen in vitale beroepen)

Houd 1,5 meter afstand van elkaar

0% 20% 40% 60% 80% 100%

52% 43%

51% 17% 28%

43% 39% 11%

38% 16% 5% 37%

38% 8% 28%

30% 66%

Altijd

Meestal wel

Meestal niet

Nooit

Niet van toepassing

Heb je het idee dat mensen zich in de afgelopen weken meer of 

minder aan de adviezen zijn gaan houden? Of is daarin niets 

veranderd?

9%

46%

45%

Ik merk dat meer mensen zich aan de adviezen houden

Het is hetzelfde als eerder

Ik merk dat minder mensen zich aan adviezen houden
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09  •  Adviezen en maatregelen - steun en tegenstand

In hoeverre sta jij achter de volgende maatregelen?

Thuiswerken blijft de norm, tenzij
dat echt niet kan.

Reizen naar het buitenland wordt
afgeraden, tenzij strikt

noodzakelijk.

Het dragen van een mondkapje op
plaatsen waar dat verplicht is.

Avondklok: van 21.00 uur tot 4.30
uur is het verboden om zonder
geldige reden op straat te zijn.

Buiten geldt een maximale
groepsgrootte van 2 personen.

Buiten sporten mag met maximaal 2
personen.

Maximaal 1 gast op bezoek per dag.
Dit geldt naast het eigen

huishouden en exclusief kinderen…

0% 20% 40% 60% 80% 100%

68% 24% 6%

77% 14% 5%

71% 16% 6% 7%

43% 27% 14% 16%

32% 36% 20% 12%

35% 34% 20% 12%

24% 36% 27% 14%

Ik sta hier helemaal achter Ik sta hier enigzins achter Ik sta hier niet echt achter

Ik sta hier helemaal niet achter

De meerderheid van de respondenten staat nog steeds achter het brede scala van adviezen en maatregelen, vooral het advies om thuis te werken tenzij dat niet anders kan, het dragen van een 

mondkapje waar het verplicht is en niet naar het buitenland te reizen. Minder draagvlak is er voor het advies ‘ontvang maximaal 1 gast op bezoek per dag, ‘buiten geldt een maximale groepsgrootte 

van 2 personen’ en ‘buiten sporten mag met maximaal 2 personen’. Verdeeldheid bestaat er ook over de avondklok: 70% staat hier helemaal of enigszins achter versus 30% dat zich er niet echt of 

helemaal niet achter staat. In het algemeen staan Eindhovenaren wel achter het openen van de basisscholen.

Basisonderwijs vanaf maandag 8
februari geopend.

Bioscopen, musea, bibliotheken,
zwembaden, sauna’s etc. zijn…

Sportscholen zijn gesloten.

Het sluiten van alle eet- en
drinkgelegenheden

Het sluiten van de detailhandel,
exclusief het afhalen van een…

Voortgezet onderwijs vindt online
plaats vanuit huis (m.u.v.…

Kappers, schoonheidsspecialisten,
nagelstudio’s zijn gesloten.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

51% 29% 12% 7%

36% 38% 16% 10%

32% 35% 19% 14%

30% 37% 21% 13%

28% 37% 21% 13%

23% 41% 23% 14%

25% 35% 25% 15%

Ik sta hier helemaal achter Ik sta hier enigzins achter Ik sta hier niet echt achter

Ik sta hier helemaal niet achter

In hoeverre sta jij achter de volgende maatregelen?
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De testbereidheid onder Eindhovenaren is vrij hoog. Verschillende situaties zijn voorgelegd waarbij de vraag is gesteld of men zich dan zou laten testen. Het overgrote deel zou zich laten testen als ze 

zelf klachten hebben (86%) of als ze in nauw contact zouden zijn geweest met iemand die positief is getest (76%). Eindhovenaren zijn er minder zeker van dat ze zich zouden laten testen als een 

werkgever dat van ze zou verlangen (59%).

10  •  corona - testen 

12%

4%

73%

1%

9%

Ja, ik heb mij één keer laten testen Ja, ik heb me meerdere keren laten testen

Nee, ik had geen klachten Nee, maar ik had wel corona-gerelateerde klachten

Ik heb mij wel laten testen, maar niet in de afgelopen vier weken

Iedereen met corona-gerelateerde klachten (zoals hoest, neusverkoudheid, koorts) 

kan zich laten testen op het virus. Heb jij je in de afgelopen vier weken laten testen?

In welke gevallen zou jij je laten testen?

Als ik zelf klachten zou hebben

Als iemand in mijn huishouden
besmet zou zijn

Als ik in nauw contact zou zijn
geweest met iemand die positief

getest is

Als ik benaderd zou worden via het
bron- en contactonderzoek van de

GGD

Als mijn werkgever dit van mij zou
verlangen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

86% 10%

81% 5% 14%

76% 6% 18%

75% 7% 18%

59% 14% 27%

Ja Nee Misschien
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De meeste deelnemers geven aan zich te laten vaccineren. 2% van de ondervraagden is al gevaccineerd. 16% is er nog niet over uit en 6% geeft aan zich niet te laten vaccineren. Eindhovenaren zijn 

erg verdeeld over privileges voor gevaccineerden. 37% is het (helemaal) eens met de stelling ‘Mensen die gevaccineerd zijn, zouden eerder gebruik mogen maken van voorzieningen zoals evenementen 

/ pretparken / vliegverkeer’, maar ook 43% is het daar (helemaal) niet mee eens.

 

11  •  corona - vaccinatie

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingenen over vaccineren?
Ben je bereid je te laten vaccineren?

Ja, ik ben al gevaccineerd 2%

Ja, ik laat mijzelf vaccineren 76%

Misschien, dat hangt ervan af / ik ben er nog niet uit 16%
Nee, ik laat mijzelf niet vaccineren 6%

Doordat gestart is met vaccineren,
is er snel uitzicht op het loslaten

van maatregelen

Mensen die gevaccineerd zijn,
zouden eerder gebruik mogen

maken van voorzieningen zoals
evenementen/pretparken/vliegverk

eer

Het is mij duidelijk wanneer ik
gevaccineerd word

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7% 23% 25% 31% 13%

13% 24% 20% 21% 22%

7% 9% 34% 47%

Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens
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Uit de meest recente meting blijkt dat Eindhovenaren zich vooral (veel) zorgen maken om de gevolgen van de crisis voor de economie en de toenemende spanningen/onrust in de samenleving. 

Deelnemers maken zich ook veel zorgen om de duur van de crisis en de reguliere zorg en hulp in de ziekenhuizen. 

12  •  zorgen over de coronacrisis

De gevolgen van de crisis voor de
economie

De toenemende spanningen/onrust
in de samenleving

Reguliere zorg en hulp in
ziekenhuizen (o.a. uitstellen van

zorgbehandeling)

Ouderen en kwetsbare mensen in
het algemeen

Andere mensen die zich niet aan de
maatregelen en adviezen houden

De diverse mutaties van het virus
(Britse variant, Zuid-Amerikaans

variant, Zuid-Afrikaanse variant etc.)

De veiligheid in Eindhoven
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48% 44%

42% 49%

37% 53%

25% 59%

40% 44%

30% 53%

10% 40%

%

Veel zorgen Enige zorgen

De gevolgen van de crisis voor de economie

Meting 6 (feb 2021)

Meting 5

Meting 4

Meting 3

Meting 2

Meting 1 (maart 2020)
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48% 44%

45% 47%

39% 55%

47% 47%

56% 37%

49% 43%

%

Veel zorgen Enige zorgen
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Op persoonlijk vlak maken de deelnemers zich vooral zorgen om hoe lang deze situatie nog gaat duren, de duur van deze crisis. Wanneer relevant  is men ook bezorgd om het onderwijs van hun 

kinderen. De deelnemers maken zich weinig zorgen om hun financiële en/of werksituatie.

13  •  zorgen over de coronacrisis

Hoe lang deze situatie nog gaat
duren, de duur van deze crisis

Het onderwijs van mijn kind(eren)

De kans om zelf besmet te raken
met het corona virus

Mijn fysieke gezondheid

Mijn geestelijke / mentale
gezondheid

Mijn werksituatie

Mijn financiële situatie
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43% 47%

38% 42%

9% 55%

11% 38%

14% 35%

10% 28%

8% 20%

%

Veel zorgen Enige zorgen

Hoe lang deze situatie nog gaat duren, de duur van de crisis

Meting 6 (feb 2021)

Meting 5

Meting 4

Meting 3

Meting 2
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43% 47%

38% 54%
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45% 48%

43% 48%

%
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Het aandeel van de deelnemers dat vertrouwen heeft in de aanpak van de coronacrisis door de verschillende instanties is verder gedaald. Sinds het begin van de coronacrisis het vertrouwen in de 

rijksoverheid gedaald van 90% naar 61%. Ook het vertrouwen in de gemeente en het RIVM is in deze periode afgenomen. 

14  •  Vertrouwen in instituties

Hoeveel vertrouwen heb je in de aanpak van de coronacrisis door:

De rijksoverheid De gemeente De gezondheidszorg (in Eindhoven) Het RIVM De GGD
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Meting 6 (feb 2021) Meting 5 Meting 4 Meting 3 Meting 2 Meting 1 (maart 2020)

11%

52%

22%

57%

26%

56%

33%

54%

44%

45%

43%

47%

%

Veel vertrouwen

Redelijk wat vertrouwen
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Meer dan de helft van de Eindhovenaren geeft aan het niet meer duidelijk te vinden wat alle adviezen en maatregelen van de overheid zijn. Tevens is de meerderheid (59%) het eens met de stelling dat 

sommige adviezen tegenstrijdig zijn. Over het algemeen vindt ruim driekwart van de deelnemers de informatie over de adviezen en maatregelen duidelijk of heeft er geen mening over. 

15  •  Informatie & communicatie

Wat vind je in het algemeen van de informatie die op dit moment over het coronavirus en de coronacrisis verspreid wordt?

Meting 6 Meting 5 Meting 4 Meting 3 Meting 2 Meting 1

Het is mij niet meer helemaal duidelijk wat alle adviezen en maatregelen
van de overheid zijn

Sommige adviezen zijn tegenstrijdig

De informatie over de adviezen en maatregelen vind ik duidelijk

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

32% 21% 47%

59% 21% 20%

46% 29% 24%

(Helemaal) eens Niet eens, niet oneens (Helemaal) oneens
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De opzet en inhoud van de metingen is afgestemd in nauwe samenwerking met het PON, de 

provincie Noord-Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daarnaast heeft er een 

uitwisseling plaatsgevonden met diverse gemeenten in Brabant waardoor een groot deel van de 

vragen op een vergelijkbare wijze gesteld kon worden aan de gemeentelijke panels van inwoners. 

Onderzoeksverantwoording

Methodiek

Het onderzoek is (in Eindhoven) via een online vragenlijst uitgezet onder de leden van het DigiPanel 

en onder inwoners die via social media platforms van de gemeente Eindhoven aan de eerste meting 

hebben meegedaan en hebben aangegeven mee te willen doen aan een vervolgonderzoek. 

Respons

De vragenlijst is ingevuld door ruim 3.900 leden van het DigiPanel. In het DigiPanel betrof dit een 

respons van 42%. Met dit hoge aantal respondenten kunnen we betrouwbare uitspraken voor de 

gemeente Eindhoven en voor verschillende subgroepen (jongeren, ouderen, etc.) doen.

Periode meting 6

De enquêtering heeft plaatsgevonden van woensdag 11 februari tot en met zondag 21 februari 2021. 

We hebben de vragenlijst voor de zesde meting aangepast op de actualiteit. Hierdoor is een 

vergelijking met de eerdere metingen niet voor alle vragen mogelijk.  

Resultaten voorgaande metingen

De resultaten van de vorige metingen zijn in te zien via onze website 

eindhoven.incijfers.nl 
 
Meting 1

 
Meting 2

 
Meting 3

 
Meting 4

 
Meting 5
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https://www.eindhoven.nl/1-meting-coronacrisis?origin=/stad-en-wonen/stad/eindhoven-in-cijfers/feiten-en-cijfers-van-eindhoven%3Ff%255B0%255D%3Dm1%253A674%26f%255B1%255D%3Dm1%253A681%26f%255B2%255D%3Dm3%253A666%26f%255B3%255D%3Dm3%253A667%26f%255B4%255D%3Dm3%253A668%26f%255B5%255D%3Dm3%253A669%26from%3D%26term%3D%26to%3D
https://www.eindhoven.nl/2-meting-coronacrisis?origin=/stad-en-wonen/stad/eindhoven-in-cijfers/feiten-en-cijfers-van-eindhoven%3Ff%255B0%255D%3Dm1%253A674%26f%255B1%255D%3Dm1%253A677%26f%255B2%255D%3Dm3%253A666%26f%255B3%255D%3Dm3%253A667%26f%255B4%255D%3Dm3%253A668%26f%255B5%255D%3Dm3%253A669%26from%3D%26term%3D%26to%3D
https://www.eindhoven.nl/3-meting-coronacrisis
https://infogram.com/1pxxrlx72r3rn9aqn59131xn5mfn1pvddkz?live


Andere Bronnen

Brabantse Impact Monitor - De impact van het coronavirus in Brabant.
 
De Brabantse Impact Monitor is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, programma Economie 

en Talentonwikkeling, met medewerking van de leden en partners van PACT Brabant en de regionale 

ontwikkelmaatschappijen in Brabant.

De provincie Noord-Brabant heeft het PON gevraagd een peiling uit te zetten onder Brabanders om 

de maatschappelijke effecten van het coronavirus in beeld te brengen. Naast de directe en de te 

verwachten economische effecten, wil de provincie weten hoe Brabanders de aanwezigheid van het 

virus en de maatregelen die daartegen worden genomen ervaren.
 
Bekijk hier de resultaten van de peiling onder Brabanders.  

Peilingen RIVM / GGD - gedragsregels en welbevinden

Begin februari heeft het RIVM en de GGD een 10de meting uitgezet om inzicht te krijgen in het 

gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, 

mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk. Bekijk hier de resultaten van de 10e ronde.

Corona dashboard Eindhoven 
 
Dat corona een enorme impact heeft op onze samenleving en de stad wordt steeds meer 

duidelijk. Hoe het ons leven beïnvloedt, wordt op dit moment volop onderzocht. Met dit 

gemeentelijke corona dashboard bieden we een inkijkje in het vele onderzoek dat gaande is 

om de effecten van de crisis te duiden.

 
In dit dashboard wordt informatie samengebracht die een beeld vormt van de impact van de 

coronacrisis op verschillende terreinen op korte en middellange termijn.

 
Het dashboard wordt regelmatig geactualiseerd.

Waarstaatjegemeente - Impact coronacrisis op uw gemeente
 
De website waarstaatjegemeente.nl toont per gemeente de gevolgen van de coronacrisis 

onder meer op het gebied van economie, financiën, onderwijs, openbare orde en het sociaal 

domein.  
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https://pactbrabant.nl/
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/bestuur/2020/hoe-denken-brabanders-over-het-coronavirus-5
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden
http://www.eindhoven.nl/corona-dashboard
http://www.eindhoven.nl/corona-dashboard
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/corona/impact-coronacrisis-op-uw-gemeente/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/corona/impact-coronacrisis-op-uw-gemeente/

