
Resultaten van de vijfde Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus. Uitgevoerd door het PON 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 5: 30 september t/m 7 oktober 2020
· Respons: 2.002 Brabanders. Representatief voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en veiligheidsregio.

Voor uitgebreide resultaten
en meer informatie:

www.brabant.nl/corona

MONITOR MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN CORONAVIRUS (METING 1)MONITOR MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN CORONAVIRUS (METING 5)

WERKSITUATIE
In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen?
(ingevuld door mensen in loondienst, of ZZP’er/ondernemer)

ZORGEN

geen zorgen veel zorgenenige zorgen

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

Hoe lang deze situatie nog gaat duren*
meting 5 8% 41% 51%
meting 4 12% 53% 35%
meting 3 10% 51% 38%
meting 2 12% 47% 41%

meting 5 14% 38% 48%
meting 4 16% 50% 35%
meting 3 14% 47% 39%
meting 2 14% 49% 37%

meting 5 9% 45% 46%
meting 4 12% 52% 36%
meting 3 10% 45% 45%
meting 2 10% 44% 46%
meting 1 11% 44% 46%

De gevolgen van de crisis voor de economie

Het toenemend aantal besmettingen onder jongeren

Andere mensen die zich niet aan de maatregelen 
en adviezen houden*

meting 5 9% 44% 47%

meting 5 17% 42% 41%

De gevolgen van een tweede coronagolf

meting 5 8% 22% 70%

meting 4 4% 16% 81%

meting 3 6% 24% 70%

meting 2 21% 37% 42%

82% 12% 6%

75% 15% 10%

74% 18% 8%

71% 18% 11%

69% 16% 15%

62% 22% 16%

62% 22% 16%

60% 20% 20%

59% 21% 19%

58% 22% 19%

48% 21% 31%

* Voor de eerste keer gevraagd in meting 2

PERSOONLIJKE SITUATIE
Hoe voel je je door de huidige situatie? 

(helemaal) eens

meting 1

meting 3

meting 4

(helemaal) oneens

niet eens,
niet oneens

ik merk dat meer mensen die zich aan de adviezen houden

ik merk dat minder mensen zich aan de adviezen houden

het is hetzelfde als eerder

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

Sinds de coronacrisis ervaar ik een hogere werkdruk

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

Ik maak mij zorgen om besmettingsgevaar op mijn werk

17% 57%26%

22% 42%36%

20% 14%65%

24% 41%35%
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Blij ADVIEZEN
Heb je het idee dat andere mensen 
zich in de afgelopen 4 weken meer 
of minder aan de adviezen zijn 
gaan houden? Of is daarin niets 
veranderd?

49%

37%

11%

15%

6%

22%

7%

3%

29%

In welke mate heb je op dit moment vertrouwen 
in de adviezen en maatregelen die nu gelden 
om het coronavirus terug te dringen?

57%

5%

30%

8% veel vertrouwen

redelijk wat vertrouwen

weinig vertrouwen

geen vertrouwen

In welke mate staat u achter deze maatregelen, zoals deze nu gelden?

DRAAGVLAK VOOR DE NIEUWE
MAATREGELEN VAN 28 SEPTEMBER

Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan

Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te 
registreren

Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te 
beperken

De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen 
dat personen 1,5 meter afstand houden

In de horeca bezoekers verplicht zich te registreren voor
bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting

In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met 
maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd

Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30

Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden 
plaats zonder publiek

Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is 
beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en 

exclusief kinderen tot en met 12 jaar

Sportkantines zijn gesloten

Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 
uur is de zaak gesloten

(helemaal) wel (helemaal) nietneutraal


