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Hoofdstuk 2

3

HOOFDSTUK 1
ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Onderzoeksverantwoording
1.1

Inleiding

De coronacrisis heeft grote invloed op ons dagelijkse leven. In Waalre ontstaan veel initiatieven om elkaar te helpen. Op diverse
gebieden en voor diverse leeftijdsgroepen. De gemeente werkt hier graag aan mee. De gezondheid en veiligheid van de
inwoners vindt de gemeente belangrijk. Wat leeft er? Speelt er? Hoe voelen inwoners zich? In opdracht van gemeente Waalre
heeft onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek over de coronacrisis uitgevoerd, onder de leden van het
inwonerspanel Waalre en via een open link, zodat ook niet-panelleden de mogelijkheid hebben gekregen om deel te nemen aan
het onderzoek. Middels dit onderzoek hoopt de gemeente beter in te kunnen spelen op behoeften van de inwoners.

1.2

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef
Methode
Uitnodiging
Veldwerkperiode

Herinnering

1.3

Inwonerspanel Waalre
Online
Per e-mail
Vrijdag 26 juni – donderdag 9 juli 2020

1 keer

Responsoverzicht
N

Bruto steekproef

698

Complete vragenlijsten

464

Respons

67%

Open link

85
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Onderzoeksverantwoording
1.4

Weging

Als de respons afwijkt op de variabelen leeftijd en/of kern, is er een weging toegevoegd, zodat de resultaten een juiste afspiegeling vormen
van de werkelijke bevolking. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in ondervertegenwoordigde groepen
krijgen een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat. Personen in groepen met een oververtegenwoordiging
krijgen een gewicht kleiner dan 1 waardoor ze minder zwaar mee tellen. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van
een niet geheel representatieve steekproef weg te nemen. Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3 gehanteerd.
Op dit moment is het inwonerspanel Waalre nog niet representatief voor de werkelijke bevolking binnen de gemeente. De jongeren t/m 34 jaar
zijn ondervertegenwoordigd en panelleden van 65 jaar en ouder zijn oververtegenwoordigd. Daarnaast nemen niet alle panelleden deel aan een
onderzoek, daarom wordt er niet alleen gekeken naar de verdeling binnen het panel ten opzichte van de gemeente, maar ook naar de verdeling
van de netto respons ten opzichte van de daadwerkelijke verdeling. Middels het toevoegen van een weging op leeftijd zijn de resultaten
gecorrigeerd, waarmee de invloed van een niet geheel representatieve steekproef wordt verkleind.

1.5

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Het betrouwbaarheidspercentage geeft de kans aan dat bij herhaling van het onderzoek hetzelfde uit het onderzoek komt. Bij een
betrouwbaarheidspercentage van 95% is er 95% kans bij herhaling dat de antwoorden hetzelfde zullen zijn met andere respondenten binnen
de doelgroep.
De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. De foutmarge is het
percentage dat het antwoord kan afwijken van de werkelijkheid. Als de foutmarge 4% is, en 47% van steekproef een bepaald antwoord geeft,
dan ligt dit percentage in werkelijkheid maximaal 4% boven of 4% onder deze 47%, dus tussen de 43% en 51% (een lagere foutmarge vereist
een grotere steekproef). Een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij
(statistisch) kwantitatief onderzoek.
Met het aantal respondenten dat heeft deelgenomen (=549) kan met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 4,1% uitspraken
gedaan worden op totaalniveau. Deze marge is kleiner dan de 5% die algemeen geaccepteerd wordt bij (statistisch) kwantitatief onderzoek.
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Onderzoeksverantwoording
1.6

Steekproefsamenstelling

De steekproef is, uitgesplitst naar enkele achtergrondkenmerken, als volgt samengesteld:
ONGEWOGEN

GEWOGEN

Leeftijd

N

%

N

%

16 t/m 34 jaar

30

5,5

95

17,2

35 t/m 49 jaar

127

23,1

130

23,7

50 t/m 64 jaar

177

32,2

156

28,5

65 jaar of ouder

215

39,2

168

30,6

N

%

N

%

Waalre (5581)

209

38,1

212

38,6

Aalst (5582)

168

30,6

160

29,2

Ekenrooi (5583)

170

31,0

175

31,9

2

0,4

2

0,4

Kern

Onbekend

1.7

Voor deze peiling hebben wij gecontroleerd of er een afwijking is ten opzichte
van de werkelijkheid op basis van de variabelen leeftijd en kern.
In dit geval zijn met name de leeftijdsgroep 16 t/m 34 jaar
ondervertegenwoordigd en krijgen hier een weegfactor groter dan 1.
De respondenten van 65 jaar en ouder krijgen een gewicht kleiner dan 1.
Doordat met name de jongeren (16 t/m 34) jaar zijn ondervertegenwoordigd,
zijn de resultaten niet zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening
van de inwoners, maar geven wel een goede indicatie.

Leeswijzer

Daar waar de som van de resultaten niet precies op 100% uitkomt, wordt dit veroorzaakt door afrondingsverschillen of was meer
dan één antwoord toegestaan. Waar in de grafieken ongelijke N-en (aantal respondenten) te zien zijn, wordt dit veroorzaakt door
het uitsluiten van de antwoordcategorie ‘geen mening/niet van toepassing’’ en/of routing in de vragenlijst. In de rapportage wordt
de ongewogen N weergegeven.

Als in de rapportage over verschillen wordt gesproken, betekent dit dat dit statistisch niet aan toeval toe te schrijven is en dus
betekenisvol kan zijn. In deze rapportage is gekeken of er (significante) verschillen zijn en zijn de opvallende zaken benoemd.
De open antwoorden worden letterlijk en onbewerkt opgeleverd en indien er opvallende resultaten zijn, worden deze verwerkt in de
rapportage.
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HOOFDSTUK 2
RESULTATEN

Resultaten
In hoeverre maakt u zich zorgen….

N

Veel zorgen

Enige zorgen

Geen zorgen

om besmet te raken met corona?

549

8%

57%

35%

dat anderen de adviezen over corona niet opvolgen?

549

30%

57%

13%

over de gezondheid van familie / vrienden?

549

13%

67%

20%

over het onderwijs van kinderen?

549

9%

34%

57%

over uw financiële situatie?

549

6%

20%

74%

over ruzie en spanningen in de maatschappij?

549

29%

54%

18%

Bijna negen op de tien respondenten (87%) maakt zich zorgen dat anderen de adviezen over corona niet opvolgen. Van deze groep maakt
bijna zes op de tien (57%) zich hier enige zorgen over en drie op de tien (30%) maakt zich hier veel zorgen over.
Ruim acht op de tien respondenten (82%) maakt zich morgen over ruzie en spanningen in de maatschappij. Ruim de helft (54%) maakt zich
enige zorgen en drie op de tien maakt zich ernstige zorgen (29%). Respondenten t/m 34 jaar maken zich in vergelijking tot respondenten van
35 jaar en ouder minder zorgen over ruzie en spanningen in de maatschappij.
Van de respondenten die zich zorgen maken over de gezondheid van familie/vrienden (80%), maakt twee derde (67%) zich enige zorgen en
ruim één op de tien (13%) maakt zich veel zorgen. Respondenten zijn het minst bezorgd over hun financiële situatie, een kwart (26%) van de
respondenten maakt zich hier zorgen om.
Respondenten die de vragenlijst middels de open link hebben ingevuld maken zich over de hele linie meer zorgen over de gevolgen van het
coronavirus dan de panelleden.
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Resultaten
Wat mist u op dit moment het meest? (N=549)

Sociale contacten met familie en vrienden

63%

Gevoel van vrijheid

43%

Dagjes uit

34%

Culturele activiteiten

33%

Activiteiten in verenigingsverband

30%

Sportactiviteiten

23%

Contact met collegas / studiegenoten /
klasgenoten

23%

Vrijwilligerswerk

Werk/studie

Anders

Ik mis niets op het moment

10%

6%

7%

8%

TOP 3

Sociale contacten met
familie/vrienden
Gevoel van vrijheid
Dagjes uit
Respondenten van 65 jaar en ouder noemen vaker dat zij
sociale contacten missen met familie en vrienden dan
respondenten die jonger zijn dan 65 jaar.
Respondenten van 50 jaar en ouder missen in vergelijking
tot respondenten jonger dan 50 jaar meer de culturele
activiteiten en het doen van vrijwilligerswerk.
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Resultaten
Wat ervaart u als positief in deze tijd? (N=549)

“Meer contacten met buren in de straat. Gezamenlijke activiteiten binnen de corona regels blijken heel goed mogelijk (als het weer meewerkt).”
“Een rustiger levenstempo, schonere lucht door minder verkeer op de weg en in de lucht.”
“Meer samenzijn met de kinderen, minder hectiek.”
“Minder verkeer. Rustiger met het sociale leven. Bewustzijn dat niet alle dingen vanzelfsprekend zijn.“
“Schonere lucht, minder hectiek in steden, minder hectiek in verkeer (ook door 100 km op snelwegen), mensen zijn vriendelijker.”
“De grote winnaar van de corona crisis is het milieu, helaas lijken we nu het einde steeds meer inzicht komt
dat alweer vergeten te zijn. Wel denk ik dat veel mensen door de corona crisis de tijd hebben gehad om iets meer stil te staan
en tot bepaalde inzichten te komen over hun werk, zelfbeeld, relaties en bijvoorbeeld ook wereldbeeld.”
“Mensen meer belangstelling hebben voor buurtgenoten.”
“Minder reistijd naar het werk.”
“Aandacht in de maatschappij voor gezondheid en milieu. Meer tijd voor bezinning. Minder
gehaaste levensstijl.”
“Minder files, minder stress in de maatschappij.”
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Resultaten

Verwacht u dat de coronacrisis blijvende impact heeft op de
samenleving? Zo ja, op welke manier? (N=549)

20%

18%

61%

Ja
Nee
Weet niet

➢
➢
➢
➢
➢

Meer thuis werken
Positieve impact op het milieu/leefomgeving
Social distancing / meer fysieke afstand (1,5 meter)
Beperkte vrijheid
Economische terugslag

Zes op de tien (61%) respondenten verwacht dat de
coronacrisis blijvende impact heeft op de samenleving.
Respondenten die de vragenlijst middels de open link hebben
ingevuld verwachten vaker dat de coronacrisis een blijvende
impact heeft op de samenleving dan de leden van het
inwonerspanel.
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Resultaten

Geeft u hulp aan mensen in uw directe omgeving die het
moeilijk hebben? Zo ja, op welke manier? (N=549)

5%

45%

50%

Ja
Nee
Weet niet

➢
➢
➢
➢
➢

Vrijwilligerswerk
Boodschappen doen
Mantelzorg
Aandacht voor ouderen
Burenhulp

De helft van de respondenten (50%) geeft hulp aan mensen in
de directe omgeving die het moeilijk hebben. Respondenten die
de vragenlijst middels de open link hebben ingevuld geven in
vergelijking tot de panelleden, vaker hulp aan mensen in de
directe omgeving die het moeilijk hebben.
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Resultaten

Tijdens deze crisis ontstaan veel nieuwe
initiatieven. Bent u betrokken bij één of meerdere
initiatieven en zo ja, op welk gebied? (N=549)

Bent u van plan om deze initiatieven na de coronacrisis
voort te zetten? (N=160*)

21%

34%
59%

79%
➢ Beweeg voor een ander
➢ Bellen en (mantel)zorgen
voor ouderen
➢ Goed voor mekaar Waalre
Ja

8%

Ja

Nee

Nee
Weet ik niet

Eén op de vijf respondenten (21%) is betrokken bij één of meerdere initiatieven die tijdens de crisis
zijn ontstaan. Het merendeel (79%) is hier niet bij betrokken. Respondenten die de vragenlijst middels
de open link hebben ingevuld zijn in vergelijking tot de panelleden, meer betrokken bij één of
meerdere initiatieven die tijdens de crisis zijn ontstaan.
Van de respondenten die tijdens de corona crisis betrokken zijn geweest bij één of meerdere
initiatieven die tijdens deze crisis zijn ontstaan (21%) is zes op de tien (59%) van plan om deze voort
te zetten.
*Selectie: respondent is betrokken bij één of meerdere initiatieven ontstaan tijdens de corona crisis.
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Resultaten
Wat zou de gemeente volgens u (nog meer) moeten doen? (N=549)

Faciliteren van initiatieven die zijn ontstaan

42%

Regels versoepelen voor economisch herstel

Anders

Weet niet / geen mening

29%

13%

32%

Ruim vier op de tien respondenten (42%) is van
mening dat de gemeente de initiatieven die zijn
ontstaan (nog meer) zou moeten faciliteren en drie op
tien (29%) zou graag zien dat de gemeente de regels
versoepeld voor economisch herstel. Een derde (32%)
van de respondenten heeft geen mening en zou niet
weten wat de gemeente (nog meer) zou moeten doen.

➢ Handhaven van de regels
➢ Toezicht houden
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