
Flevoland in de
coronacrisis:
uitkomsten

gedragsonderzoek 

Wat is het onderzoek?

Deze rapportage is onderdeel van een groter onderzoek naar
gedragsregels en welbevinden door het RIVM en de GGD'en.
Een grote groep Nederlanders vult elke paar weken een
vragenlijst in.

Deze rapportage is gemaakt aan de hand van de uitkomsten
van de 9e vragenlijst (30 december 2020 - 3 januari 2021).
Voor de landelijke uitkomsten,  zie website RIVM.

Wie zijn de deelnemers?

In totaal hebben hebben 682 Flevolanders alle 9
vragenlijsten ingevuld, en 1994 Flevolanders de 9e
vragenlijst

16-24 jaar (1%)

25-39 jaar (12%)

40-54 jaar (32%)

55-69 jaar (43%)

70+ jaar (12%)

69% 31%

is het rapportcijfer dat Flevolanders
hun eigen leven geven

Handelen Nederlandse overheid

Percentage

helemaal oneens / oneens neutraal helemaal eens / eens

haar best doet het goede te doen

alle belangrijke informatie tot haar beschikking heeft

zich goed laat informeren

belangrijke personen en instanties betrekt

goed uitlegt waarom de maatregelen nodig zijn

besluiten neemt op basis van feiten

alle nodige informatie gebruikt

rekening houdt met verschillende meningen

verschillende belangen goed afweegt

de besluiten voldoende toelicht
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Bij het bepalen van de coronamaatregelen denk ik dat de Nederlandse overheid....

Vragen: onderzoekspanel@ggdflevoland.nl

Verdeling deelnemers 9e vragenlijst:

7.1
p

er
ce

n
ta

ge

11.211.211.2

12.712.712.7

15.615.615.6

17.217.217.2

17-2
1 ju

ni

19-2
3 aug

11-1
5 nov

30 dec - 3
 ja

n
10

15

20

Het aantal Flevolanders dat zich  sterk eenzaam
voelt neemt toe naarmate de pandemie langer duurt.
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Leefstijl

Vergeleken met vóór de coronapandemie zijn
Flevolanders minder gaan sporten en minder
gezond gaan eten. 

91 % van de Flevolanders draagt in de publieke
binnenruimte altijd een mondkapje

60% van de Flevolanders werkt (wel eens) thuis

71% heeft in de week van 23 december bezoek
ontvangen


