Resultaten - 01-10-2021
Onderzoeksnaam
Selectiedatum

Onderzoek veiligheid
24-09-2021 - 24-11-2021

1. Welke situatie is op jou van toepassing?
Ik ben werkzaam (loondienst, zzp'er)

Aantal respondenten bij deze vraag: 3011
94.69
2851

Ik ben gepensioneerd

3.52

106

Ik ben anders actief (werkzoekend, wia, etc)

1.79

54

2. In welke sector ben je werkzaam?
Bouw

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
3.93
112

Industrie

12.03

343

Voeding

3.30

94

Vervoer

7.68

219

Handel

2.28

65

Dienstverlening

8.77

250

Overheid

14.59

416

Onderwijs

17.47

498

Zorg

14.80

422

Publieke Diensten

5.19

148

Anders, nl [ Open antwoorden ] (zie bijlage)

9.96

284

3. Kun je aangeven of onderstaande stellingen op jou van toepassing zijn? Mijn werkgever...
Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
1. vraagt naar mijn vaccinatiestatus
Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
Is op mij van toepassing
7.19
205
Is niet op mij van toepassing

92.81

2646

2. vraagt om mij te laten testen
Is op mij van toepassing
Is niet op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
23.01
656
76.99

2195

3. dwingt me om me te laten vaccineren
Is op mij van toepassing
Is niet op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
1.75
50
98.25

2801

4. zet me onder druk om me te laten vaccineren
Is op mij van toepassing
Is niet op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
3.12
89
96.88

2762

4. Kun je bij onderstaande stellingen aangeven of je het eens of oneens bent?
Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
1. Zonder test- of vaccinatiebewijs mag ik niet op kantoor komen
Is op mij van toepassing
Is niet op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
3.58
102
96.42

2749

2. Ik vind dat iedereen op kantoor gevaccineerd of negatief getest moet zijn
Is op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
41.07
1171

Is niet op mij van toepassing

58.93

1680
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3. Op mijn werk is een tweedeling tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden
Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
Is op mij van toepassing
13.61
388
Is niet op mij van toepassing

86.39

2463

4. Het gesprek op de werkvloer over vaccinaties is harder geworden
Is op mij van toepassing
Is niet op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
23.36
666
76.64

2185

5. Bij ons op de werkvloer leidt het wel of niet vaccineren niet tot gedoe
Is op mij van toepassing
Is niet op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
47.53
1355
52.47

1496

6. De vaccinatiedruk neemt de laatste weken toe op mijn werk
Is op mij van toepassing
Is niet op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
8.24
235
91.76

2616

7. Mijn bedrijfsarts heeft mij informatie verstrekt over vaccineren
Is op mij van toepassing
Is niet op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
2.42
69
97.58

2782

5. Kun je aangeven of je het eens/oneens bent met onderstaande stellingen?
Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
1. Ik voel mij veilig op de werkplek tegen coronabesmetting
Is op mij van toepassing
Is niet op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
74.04
2111
25.96

740

2. Mijn werkgever hanteert nog steeds de 1,5 meter afstand
Is op mij van toepassing
Is niet op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
32.23
919
67.77

1932

3. Ik zou graag willen dat op mijn werkplek de 'oude' coronaregels blijven gelden (1,5 meter afstand etc)
Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
Is op mij van toepassing
41.77
1191
Is niet op mij van toepassing

58.23

1660

4. Mijn werkplek is niet coronaproof ingericht
Is op mij van toepassing
Is niet op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
38.13
1087
61.87

1764

5. Ik voel me onveiliger op de werkplek sinds de coronaregels zijn losgelaten
Is op mij van toepassing
Is niet op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
22.76
649
77.24

2202

6. De ruimtes waarin wij werken, zijn voldoende geventileerd
Is op mij van toepassing
Is niet op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
62.61
1785
37.39

1066

7. Mijn werkplek was tot vorige week coronaproof ingericht, nu niet meer
Is op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
18.84
537

Is niet op mij van toepassing

81.16

2314
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6. Staat jouw werk het toe om thuis te werken?
Ja, mijn werk staat het (grotendeels) toe om thuis te werken
Nee, mijn werk staat het niet toe om thuis te werken

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
42.69
1217
57.31

1634

7. Kun je bij onderstaande stellingen aangeven of deze op jou van toepassing zijn?
Aantal respondenten bij deze vraag: 1217
1. Ik werk nog steeds zoveel mogelijk thuis
Aantal respondenten bij deze vraag: 1217
Is op mij van toepassing
61.79
752
Is niet op mij van toepassing

38.21

465

2. Ik werk weer (bijna) volledig op kantoor
Is op mij van toepassing
Is niet op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 1217
30.57
372
69.43

845

3. Ik voel me op kantoor niet veilig tegen coronabesmetting
Is op mij van toepassing
Is niet op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 1217
22.10
269
77.90

948

4. Ik werk hybride: deels op kantoor, deels thuis
Is op mij van toepassing
Is niet op mij van toepassing

Aantal respondenten bij deze vraag: 1217
67.87
826
32.13

391

8. Je geeft aan dat je (momenteel) niet werkzaam bent. Deze vragenlijst is bestemd voor mensen die momenteel
werken. Zouden wij je nog een aantal algemene stellingen mogen voorleggen over het coronabeleid?
Aantal respondenten bij deze vraag: 160
Ja, dat is prima
96.25
154
Nee, ik wil hierbij de enquête beëindigen [ einde ]

3.75

6

9. Kun je aangeven of je het met onderstaande stellingen eens/oneens bent?
Aantal respondenten bij deze vraag: 3005
1. Ik ben voorstander van de coronapas/toegangsbewijs zoals die nu wordt gehanteerd (in musea, horeca, etc)
Aantal respondenten bij deze vraag: 3005
Eens
59.80
1797
Oneens

40.20

1208

2. Ik vind dat de coronapas moet worden uitgebreid naar andere plekken (winkels etc)
Aantal respondenten bij deze vraag: 3005
Eens
26.42
794
Oneens

73.58

2211

3. Ik vind dat de coronapas moet worden uitgebreid naar de werkvloer
Eens
Oneens

Aantal respondenten bij deze vraag: 3005
33.51
1007
66.49

1998

4. Nederland moet het voorbeeld van Denemarken volgen en alle coronaregels laten varen
Aantal respondenten bij deze vraag: 3005
Eens
39.37
1183
Oneens

60.63

1822

5. Ik kan me vinden in het huidige coronabeleid van dit kabinet
Eens

Aantal respondenten bij deze vraag: 3005
47.92
1440

Oneens

52.08

1565
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6. Ik ben blij dat de mondkapjes en anderhalve meter niet meer nodig zijn
Eens
Oneens

Aantal respondenten bij deze vraag: 3005
75.11
2257
24.89

748

10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
[ Open antwoorden ] (zie bijlage)

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
100.0
1091
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2. In welke sector ben je werkzaam?
Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
11. Anders, nl
Tuinbouw

Horeca

Agrarische sector

Schoonmaak

Welzijn

Zakelijke
dienstverlening

OV

Openbare
apotheek
ICT

Zakelijke
dienstverlening

Techniek

it

It

UItvaart

Sociale
werkvoorziening
Orgelmaker

Tuinbouw

schoonmaak

Woningcorporatie

Telecom

Wetenschappelijk
Onderwijs
Wetenschappelijk
onderzoek landbouwkundig
Openbaar vervoer gemeenteambtena
ar,
theatertechnicus
Detail
Bank

Energie

farmacie

Luchtvaart

Boomteelt via wsw ICT

grafisch

Innovatie
persoonlijke
verzorging
Horeca

horeca

woningbouw

Welzijn

Kalkzandsteen

vrijwilligers
organisatie
Ontwikkelingssame
nwerking
Openbaar vervoer

Detailhandel

Sales

Sportbedrijf tilburg transport

Beveiliging

Financiele
dienstverlening
(verzekeraar)
Offshore
Engineering
Ict en IT

Dierentuin

Infra en
groenvoorziening

SW

Detailhandel

Luchtvaartsector

Infra

Tuinbouw

industrie

Welzijn

Hovenier

Grafimedia

Welzijn

Kinderopvang

Welzijn

Zorg en Welzijn bij Logistiek
een overheids BV
Telecom
Life science

Philips

Glastuinbouw

ICT

schoonmaak

SW

media - uitgeverij

maritiem en
offshore
glastuinbouw

Automotive

Financiele
dienstverlening
Energie

beveiliging

Begraafplaats van Horeca
de pkn
ict
Tuinbouw

Logostiek

automotive

Bloemenveiling

Schoonmaak

Wooncorporatie

farmaceutische
industrie
woningcorporatie

Schoonmaak

bank, it

Museum

woningcorporaties

Woondiensten

Tankstation
Parfumerie

Elektronische
beveiliging
glasgroothandel

electro groothandel

klein metaal

Standbouw en
Universiteit
bekleding
Openbaar vervoer Scheepsbouw

Cultuureducatie

Welzijn

automotive

Arbodienst

Telecom

Casino

Prefab beton

Waterbouw

Jeugdzorg

bank

Energie

Kerk

Machine bouw

Service dienst
toegangstechniek
Media en
Entertainment
Haven

bloembollen

Catering

Agrarische

Horeca

offshore

Uitgeverij

Matrieeldienst.

kerk

Groothandel

Energiesector

Techniek

Verf en drukinkt

Textielbranche/
recreatie
coupeuse bij een
grote
wasserij/stomerij
Brancheorganisatie Techniek
Verzekeraars
Tuinzaadbedrijven Agrarisch

Notariaat

Gezondheidsdienst inspectie havens
voor Dieren
petro-chemisch-ga
s industrie
Vastgoed
Wetenschap
Veiling

techniek

PostNL

Ict

netbeheerder

Onderzoek veiligheid

werkzaam bij een
callcenter
Agrarisch

Uitgeverij

Land-en tuinbouw
service

Housekeeping

Beveiliging

Waterleidingbedrijf Installatiebedrijf
haven
Reisbranche

GEO
Installatiebedrijf

beveiliging

Railinfra RIS

Farmaceutische
sector
Welzijnswerk

Detailhandel
ICT
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2. In welke sector ben je werkzaam?
Beveiliging

Sociaal werk

Media

Grafimedia

Lucht en
ruimtevaart
onderzoek.
hovenier

Autogarage

Autotechniek

Electronische
detailhandel
Technische
groothandel

Aantal respondenten bij deze vraag: 2851
Philips
Pharma
Haven

Luchtvaart techniek

Financiële
dienstverlening
beveiliging

zaadbranche

Beveiliging

supermarkt

Kunststof
apparatenbouw

schoonmaak

Pharmacy

Ontwerp en
productie
electronische
producten
zorgverzekeraar

Horeca en
installatie bedrijf
Uitzendkracht

Logistiek

Installatie techniek toerisme

Visserij

Bagger

Offshore

woningcorporatie

postnl

WelZijn

Hovenier/kweker

Verzekeraars

Financiële sector

Hout en meubel

Recreatie

Schoonmaak

Chemie

orgelmaker

luchtvaart

alle sectoren

Offshore

Infra

Duurzaamheid

Bank en
Travel retail
verzekeringswezen
Sociale
detailhandel
Werkvoorziening

scheepvaart
commercieel
Techniek

telecommunicatie

GTI, Groot
Technologisch
Instituut
Beveiliging

Uitvaart zorg

Automotive

koster

Service monteur
klimaat techniek

Techniek

telecom

Transport groente

Vervoer en in de
zakelijke
dienstverlening (2
banen)
Elektro

Service monteur

Schoonmaak

Verzekeringen

Motorvoertuigen

ICT

Installatie techniek Ict

Scheepvaart

Beheer
Woondiensten
zalencentrum/sport
hal
Horeca
Beveiliging

Finance

Politie

Binnenvaart,
logistiek
Beveiliging

Verzekeraar

Beveiliging

Energiesector

Productie

Tankopslag

Techniek

Bank
Technische
dienstverlening
Textiel

Catering

Openbaar Vervoer Non profit

Zuivel

Onderzoeksinstitut Sociale
en
Werkvoorziening

koster/beheerder

Dierentuin

Onderzoek veiligheid

Havens

Beveiliging

W.S.W indicatie bij woningcorporatie
sociale
werkvoorziening
ICT
woningcorporatie

Catering

onderhoud vri en
openbare
verlichting
GWW
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
1.
behoudt van ander
halve meter
,mondkapjes in de
winkel (niet alleen
in de OV) ,
schoonmaak van
mandjes en
gebruik van
hygiëne middelen
(handen wassen).

Ik denk aan de
collega‘s die in de
horeca en
dergelijke werken
die gasten moeten
controleren: ze zijn
geen politie/ boa?

Alle Corona
beperkingen
loslaten.Kunnen
beter de zorg goed
regelen en
organiseren door
meer
zorgpersoneel aan
te nemen en
iedereen in de zorg
beter betalen

De regering
discrimineert, zaait
tweespalt, laat
oude, donkere
tijden herleven

Ik zou mij veiliger
voelen op de
werkvloer, als ook
daar de
coronoacheck zou
worden
gehanteerd. Dan
hoeft niemand te
zeggen of hij/zij
gevaccineerd is,
corona heeft gehad
of negatief is
getest. De
werkgever weet
dan wel hoeveel
medewerkers
‘groen‘ zijn. Ik werk
in een
elektrotechnisch
productiebedrijf.Aa
n de andere kant
begrijp ik de
spagaat waarin de
werkgever zit. Mag
niets expliciet
vragen, maar moet
wel zorgen voor
een veilige
werkomgeving.Bin
nenkort een etentje
met het personeel
onderling e

Ik vind dat veel
corona-regels niet
uit te leggen zijn.
Hier ter plaatse is
een zwembad met
aansluitend een
restaurant. In het
zwembad mag
iedereen naar
binnen zonder
coronapas, bij het
naastgelegen
restaurant moet je
een coronapas
tonen.??????????
?????????

Onderzoek veiligheid

Mensen zouden
meer respect voor
elkaar moeten
hebben en elkaars
keuzes.

We moeten
mensen niet
veroordelen als ze
niet willen
vaccineren.Trouwe
ns 1.7 miljoen
mensen zijn niet
gevaccineerd, 10
% van de
bevolking, waar
gaat dit
over????????Vori
g jaar had iedereen
het over
groepsimmuniteit
bij 60 %, laten we
dus ophouden met
zeuren over
vaccinatie.

Ondanks het feit
dat 85%
gevaccineerd is
blijft de Overheid
steeds ander
normen hanteren
om ons in het
dagelijks leven te
beperken. Het
begint meer op een
opgezet plan te
lijken zeker nu de
ziekenhuis
opnames ook
steeds minder
worden. Maar
houdt het volk
onderdrukt! Dit
gaat niet lang meer
goed zo, en ik hoor
de vakbonden
helemaal niet!!!
Iedereen heeft het wat niet is
In die situaties
recht zich wel of
gevraagd maar wat waar veel mensen
niet te laten
wel het geval is:
gelijktijdig
vaccineren. Ik wil mijn werkgever wil aanwezig zijn op
ook het recht
dat iedereen nog korte afstand van
hebben met zo
steeds zo veel
elkaar, zoals bij
iemand niet in een mogelijk thuis
evenementen,
ruimte te verblijven. werkt.
sportwedstrijden
(tribunes), musea
vind ik een
coronapas een
meerwaarde
hebben. Dat heb ik
minder bij
restaurants en
cafeetjes. Daar zou
die coronapasplicht
wat mij betreft weg
kunnen.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Kinderen zijn niet QR code is
Handhaven van de Artikel 11:
Mijn grootste wens Als
gevaccineerd en
discriminerend en anderhalve meter Onaantastbaarheid in deze materie is vertegenwoordiger
kunnen het virus
moet per direct
maatregel en het lichaam (staat in de dat wij zo snel
gaat het wat
dus makkelijk
geschrapt worden. dragen van
grondwet)
weer terug gaan
lastiger onderweg,
verspreiden. Het
Als mensen met
mondkapjes had
naar normaal. En maar het is te
loslaten van de
klachten gewoon wat langer mogen
dat vooral de
doen.
Coronaregels geeft thuis blijven is er
duren.Dan was de
tweedeling in de
een verkeerd
niks aan de hand. coronapas niet
maatschappij
signaal. Ook
Stop met testen en nodig geweest.
gevoed door de
oudere
de pandemie is
Coronapas is
uitspraken van
leerkrachten staan weg!
duidelijk een
minister de Jonge
in de frontlinie. Die
middel om mensen
moet stoppen en al
tellen toch ook
die nog niet waren
helemaal de
mee.
gevaccineerd, toch
bangmakerij van
te laten vaccineren.
hem die slaat
Zie de verhoogde
nergens meer op.
aantallen
Helemaal moet het
vaccinatie-afsprake
Corona-toegangsb
n afgelopen week.
ewijs (CTB) weer
moet verdwijnen
het is een gedrocht
van de bovenste
plank. Ja, ik ben
gevaccineerd maar
ben faliekant tegen
CTB, wat hebben
wij te vrezen van
ongevaccineerden.
Samen zijn wij de
maatschappij
Ik vind als je in de Medische reden
Stoppen met
sd
Ben wel klaar met Ik vind het niet
zorg werkt dat
om niet te
mondkapjes in het
corona, wie zich
kunnen een
vaccinaties
vaccineren, maar ik openbaar vervoer.
niet heeft laten
coronapas te
verplicht moeten
vind dat iedereen
vaccineren moet
verplichten omdat
zijn
zelf mag
de risico‘s ook
de factinatie ook
beschikken over
maar aanvaarden niet verplicht is. Nu
zijn of haar
en de mensen die wordt het wel
lichaam. Vind de
zich wel hebben
verplicht of je kunt
huidige houding
laten vaccineren
nergens heen. Ik
van het kabinet
worden niet zo ziek zelf ben wel
waarin polarisering
punt.
gefactureerd maar
wordt
vind wel dat
aangemoedigd
iedereen een eigen
bijzonder laakbaar.
keus moet hebben
Het wel of niet
Doe het zoals de Ik vindt het heel
Het is en blijft een Beetje moeilijk om Werk in het oC
vaccineren is een Fransen!
erg dat de
lastige situatie
de enquête in te
daar moeten de
zaak van een
verplichte
waarin je nooit
vullen als je nig
passagiers nog
individu en als
coronapas voor
iedere nederlander steeds met COVID een mondkapjes
hij/zij het risico wil
een tweedeling in tevreden kan
patiënten werkt.
dragen merk wel
lopen besmet te
de maatschappij
stellen.Echter de
We houden
dat veel dat niet
worden moeten we
zorgt. Ik had me
overheid kan naast daarom veel
meer doen
dat met z‘n allen
mijn pensioen
het stimuleren van afstand én
accepteren, ook als
anders
vaccinatie niet
maatregelen in
de druk op de zorg
voorgesteld. Ik ben zoveel meer doen, stand
hierdoor weer
zelf gevaccineerd het is vooral de
toeneemt.
maar er is niet veel burgers bewust
aan nu veel
maken welke
restaurants in
gevaren er waren
parken dicht zijn, ik en zo mogelijk
niet meer spontaan zijn/blijven.Verplich
en zonder gedoe t stellen van
ergens naar toe
bijvoorbeeld
kan met anderen. vaccinatie en de qr
Alleen ergens naar pas voor
toe is niet veel aan. horeca/theater/bios
Dus wordt het
coop bezoek lijkt
uitzicht op de
mij iets dat teveel
spreekwoordelijke krijgt van big
geraniums!
brother praktijken.

Onderzoek veiligheid

Pagina 10 van 87

10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Zonder iemand
Ik ben volledig
Ik werk in de
De anderhalve
Uitvoerend
Binnen ruimtenprivacy te
gevaccineerd en
uitvaartbranche,
meter zou er echt personeel zit altijd 1,5m of
schenden zou
ben er voorstander voor de locaties
in mogen blijven
tussen de mensen Coronavrij bewijs
veilig werken voor van maar ben er
waar de uitvaarten
en kunnen niet
of mondkapje iedereen moeten tegen dat alle
plaatsvinden, is
thuiswerken
aandacht voor
kunnen.Ik ben zelf lasten weer op de altijd het protocol
Kantoor personeel ventilatie
na 5 maanden nog schouders van de voor de horeca
kunnen dat wel
steeds niet hersteld horeca en cultuur gevolgd. Nu niet
van een milde
sector wordt
meer. Er is geen
Corona besmetting gegooid. Ik werk in enkele maatregel
en dit wil ik niet
de ouderenzorg en meer van
herhalen.De kosten vindt dat de
toepassing. Heel
voor het bedrijf zijn ongevaccineerde bijzonder en
ook hoog doordat collega’s wel de
onbegrijpelijk.
ik al lange tijd mijn mondkapjes
werk maar
moeten blijven
maximaal voor de hanteren
helft kan doen.Als
dit effect door
verplicht
vaccineren kan
worden verminderd
ben ik er voor
Wij die de hele
Werkzaam op
Het huidige kabinet Sommige vragen Er zijn wel
coronaperiode
werkplekken waar meet verschillende zijn moeilijk
gespreksvormen
hebben door
niet of
maten die niet
consequent te
aangeboden om in
gewerkt , zijn er
onvoldoende
meer te volgen
beantwoorden. Ik
vrijheid aan te
een beetje klaar
geventileerd kan
zijn.Begonnen met ben het ermee
geven of je wel of
mee, de
worden.
het aantal mensen eens dat corona
niet gevaccineerd
bezwarende
dat is
een endimische
bent. Hier ben ik
omstandigheden
overledentoen
ziekte wordt, maar
het niet mee eens.
van het verplicht
aantal besmet op zie ook het risico
Niemand hoeft
dragen van een
de ictoen besmet van weer volle
jouw medische
masker heeft zeer
niet icaantal
ziekenhuizen en
situatie te weten. Is
moeilijke werk
ziekenhuis
dus de noodzaak
totaal niet relevant.
omstandigheden
opnameaantal
nog een beetje
gebracht..Maar dit
positief geteste
voorzichtig te zijn.
is niet door de
mensen.Er is geen voor mezelf zou ik
werkgever tot uiting
enkel vergelijk
liefst weer normaal
gebracht in het
waar dan ook
naar werk gaan, en
opschalen van
mee.Het lijk wel of die feestjes,
onze SAO toeslag ,
de media en het
terrassen en
die ook voor het
kabinet op zoek is kroegen geloof ik
verplicht dragen
naar een hoogste wel
van een masker
aantal.Wat meten
opnieuw
wij nu eigenlijk ?Er
gewaardeerd had
is geen
moeten worden ,
gestructureerde
volgens de regels
aanpakWie durft er
die de metaal
een beslissing te
Electro is
nemenIedereen
afgesproken. (Het
zijn of haar mening
verplicht op het
telt. Dat kan niet in
lichaam dragen
een crisis
van een PBM ,
dient

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ik werk in een hotel Het zou fijn zijn als De niet
Niet miezemuizen Wat dit kabinet
Sommige regels
en alle corona
onze werkgever
gevaccineerde
met de veiligheid. doet is de
staan haaks op
maatregels zijn
meer achter ons
moeten zich iedere Voer de coronapas tweedeling
elkaar
sinds 25e vervallen staat qua
dag laten testen.
in op de werkvloer! verergeren! Je had
ik vind het niet
coronabeleid. Wij Dat geeft alleen
al links en rechts,
veilig en blijf
moeten uitvoeren, veiligheid.
nu wel en niet
masker dragen ook maar worden
gevaccineerd, voor
enkele van mijn
tegelijkertijd aan
en tegen zwarte
collega
handen en voeten
Piet, bepaalde
gebonden,
woorden die je niet
waardoor we niet
meer mag
kunnen
gebruiken zoals
uitvoeren/handhav
blank, gender
en.
neutrale
absurditeiten. Het
gaat maar door!
Nederland is
compleet gestoord
geworden en het
beleid helpt daar
niet aan mee!Het
zal mij niet
verbazen als dit in
de toekomst leid tot
een parlementaire
enquête!Moeten
we straks voor elke
nieuwe ziekte
ingeënt gaan
worden en onze
weerstand nog
meer laten
Een deel van de
Ik heb corona
Collega’s op de
Alle
Laten we meer
Nvt
antwoorden
gehad en hiervoor werkvloer moeten coronamaatregelen verdraagzaam zijn
gegokt, daar ik
12 dagen in het
of ingeënt zijn of
moeten wel
naar elkaar.
vakantie heb en
ziekenhuis
wekelijks een test proportioneel zijn.
niet de actuele
gelegen. Ik heb me doen.Met name de Ik vind dat er te
status op mijn werk tweemaal laten
regio van de bible weinig aandacht
weet.
vaccineren maar
belt hebben zich
aan mensen met
vind dat dit niet
niet laten
een kwetsbare
verplicht gesteld
vaccineren
gezondheid wordt
moet worden.
besteed waarbij de
Laten we meer
vaccinatie niet
respect voor
goed werkt. Zij
elkaars mening
moeten zich veilig
hebben.
weten op hun werk
en in het openbare
leven. Hun belang
weegt voor mij
hoger dan een
minderheid die
geen gebruik wil
maken van de
corona app.
Omdat ik een auto Er zijn maatregelen nvt
Niets
Laten we vooral
Het uitsluiten van
immuun ziekte heb getroffen die niet
ophouden met
mensen wat er nu
blijf ik toch het
voldoende door
mauwen en allerlei gebeurt vind ik
mondneusmasker wetenschappelijk
onzinnige
asosiaal
op het werk
bewijs zijn
complottheorieën
hanteren.
onderbouwd. Denk
te verzinnen en
aan het effect van
gewoon ons
mondkapjes.Tegen
houden aan de
strijdigheid:
geldende regels.
vaccinatie is
vrijwillig, echter
doe je het niet,
word je enorm in
vrijheden beperkt.
Komt neer op een
verborgen dwang.

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ik ben een
Ik ben bang dat we Het thuiswerken
Mijn werkgever
Ik ben benieuwd
De coronapas
voorstander van
alles te vroeg
vind ik belangrijk. houdt zich heel erg hoe en er wat de
tonen is een
enkele
loslaten en dan
Ik voel me veiliger braaf aan de
bewuste
schijnzekerheid.
veiligheidsadviezen hebben we straks en ik kan veel meer overheidsregels.
antivaccers bereikt Iemand kan
(!) ter bescherming ook nog de
werk vanuit huis
Oftewel zodra
kunnen worden
gewoon Corona
van Corona en
gewone griep
verzetten.
controle verplicht voor een discussie hebben en
andere
Bovendien kost
wordt, gaat mijn
op basis van feiten verspreiden. Enige
infectieziektes.1
een liter benzine
werkgever dit ook en wetenschap.
is dat je niet snel
Blijf thuis bij
bijna €2,00 terwijl toepassen. Dan
ernstig ziek wordt.
klachten (kinderen
de werkgever
stop ik met on-site
Vandaar dat ik het
ook bij een forse
€0,19 per km
werken. Wat zijn
tonen van de
verkoudheid of
vergoedt en de
hiervan de
coronapas niet
griep) en gebruik
files langer worden. consequenties?
zinvol vind.
even een zelftest.2
Meer aandacht
voor ventilatie.3
Geen grote
groepen in een
kleine ruimte. Maar
stop met vaccinatie
drang en dwang.
Stop met een
testsamenleving
waarin we moeten
bewijzen dat we
gezond zijn.Het
creëert een
samenleving van
haat en angst
waarin groepen
tegen elkaar
komen te staan.
Zond
Goed dat CNV hier Ik zou graag zien Ik ben tegen de
mondkapjes zijn
De huidige regels Ik vind het
een peiling over
dat alles en
corona pas en zou nog steeds
geven te weinig
onbegrijpelijk dat
houdt! Ik had
iedereen op 1 lijn graag dat ie snel
verplicht in OV.
invulling aan het
rechten van
eigenlijk ook wel
zouden zitten nu is afgeschaft wordt
Helaas mogen we behalen van het
ongevaccineerden
een paar vragen
het een rommeltje.
niet 1e klas meer doel, weinig
boven die van
verwacht over de
reizen. Reistijd is ziekenhuisopname gevaccineerden
relatie tussen
1,5 uur enkele reis. s en ic-bezetting. gaan. Een
thuiswerken /
Coronapas is
Met name nu
werkplek moet
thuiswerkvergoedin
onderdeel van de ongevaccineerden veilig zijn, dus of je
g en
testmaatschappij, uitgesloten worden. bent ingeënt, of je
-voorzieningen en
waar ik me verre
Testen voor een
blijft thuis. Het
de cao. Het thuis
van wil houden.
evenement, uit
stoort me dat het
werken en hybride
Kabinet neemt
eten, bioscoop etc. de hele tijd gaat
werken /
actief deel aan
is toch een grote
over rechten van
vergaderen gaat
tweedeling in de
drempel.
ongevaccineerden,
toch normaler
maatschappij.
Daarnaast is het
zo komen we nooit
worden. Eerst was
Regels gelden niet vreemd dat
van corona af. Het
een vaste
voor kabinet en
gevaccineerden
wordt echt tijd voor
thuiswerkdag
diplomaten, is wel niet hoeven te
vaccinatieplicht,
onbespreekbaar,
jammer.
testen voor een
waarbij een
nu is thuiswerken
evenement, uit
uitzondering geldt
mogelijk als het
eten, bioscoop etc, voor mensen die
werk het toelaat.
terwijl ze wel
een serieuze reden
Daarover is wel
degelijk ziek
hebben om zich
veel discussie,
kunnen zijn of
niet in te laten
wanneer laat het
worden en net als enten. Op deze
werk het toe? Het
ongevaccineerden wijze beschermen
is met elkaar
COVID kunnen
we met zijn allen
zoeken naar wat
verspreiden.
die groep.
werkt, zonder in
Overigens ben ik
vervelende
wel voorstander
discussies te
van vaccin
komen.

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Op ons werk zijn
Ik vind dat
ander halfe meter In ben zelf
CNV toon ballen: Dit is een moment
monkapjes nog
werkgevers hun
doe ik nog wel
gevaccineerd.
Corona is
opname van de
steeds verplicht
werknemers
maar de
omdat ik dat
besmettelijk en
test Ik weet niet of
zouden mogen
mondkapjes niet
belangrijk vind voor daarmee een
ik deze vragen
vragen om hun
mijn eigen
‘sociale‘ ziekte, als over twee
vaccinatiebewijs. Ik
veiligheid en die
vakbond moet je
maanden weer het
vind veiligheid op
van anderen. Maar zeggen dat
zelfde kan
de werkvloer
ik respecteer het
niet-vaccineren
beantwoorden Mijn
belangrijker dan
dat mensen daar asociaal is.
mening het is een
privacy.
anders over
kwestie van tijd dat
denken. De
de werkgever wel
verharding
druk gaat uitoefen
daarover is
Ik kan niet mee in
verwerpelijk.
een nieuw normaal
wat is gebaseerd
op liegen en
bedriegen En
discriminatie Ik
bedank mij
vriendelijke
Wat een kansloze Niet iedereen zit op De klant verwacht Voor mijn gevoel
Als je voor alles
Het is een
Questionnaire. Er kantoor, erzijn ook dat ik een
gaat het loslaten in een coronapas
non-discussie
worden vragen
nog mensen die
mondkapje blijf
te grote stappen... nodig hebt dan
tussen mensen die
gesteld (of je het er met hun handen
dragen ondanks
Waardoor het risico wordt je
het niet begrijpen
wel of niet mee
werken. En dan
dat de plicht is
er is dat we weer in gedwongen je te
en de rest, waarbij
eens bent) die je
zijn sommige
afgeschaft. Ik ben de situatie
laten vaccineren en de eerste helaas
alleen met ja of
regels niet te
het hier niet mee
belanden als vorig dat wil ik niet.
veel te veel
nee kan
volgen.
eens ook omdat ik jaar...
aandacht krijgt.
beantwoorden en
gevaccineerd ben.
dan moet je kiezen
voor "is voor mij
van toepassing" en
"is voor mij niet van
toepassing". Heeft
iemand anders dan
de stagiair deze
"Questionnaire"
ook gelezen.....
Hoewel de 1,5 mtr eenduidig beleid
Corona is nu een Ik vind dat
Bijzonder dat je
Ik vind het wel
is losgelaten
binnen Nederland onderdeel van de iedereen die in de met collega‘s werkt lastig, omdat er
(beleid) wordt bij
en europa
samenleving! Het (directe
die niet
een keuze is om je
ons met nadruk
heeft goede
patiëntenzorg)
gevaccineerd zijn wel of niet te
aangegeven elkaar
vriendschappen
werkt COVID
terwijl er mensen vaccineren en bij
de ruimte te
doen splijten. Veel gevaccineerd moet met een risico
het maken van een
geven.Ik kan mij
verwarring over
zijn. Zoiets zou niet factor bij lopen.
keuze hoort een
vinden in het
wat nu fake nieuws bij wet maar door
consequentie. Ik
Coronabeleid van
is en wat niet. Ik
de beroepsgroep
vind het alleen
de Regering, maar
vind dat de
zelf geregeld
vreemd dat in een
merk soms
regering te veel
moeten worden.
school iedereen
willekeur en ook bij
hamert op het laten Wij zijn toch ook
wel weer welkom
de Coronapas
vaccineren! Wel
allemaal
is, maar in een
soms wel en in
mag er een vervolg gevaccineerd
restaurant niet. Ik
vergelijkbare
zijn, maar dat geldt tegen Hepatitis B?
wil geen
situaties weer niet
voor meer!, niet
Daar is toch ook
tweedeling, maar
toepassen zijn voor
gevaccineert is
geen ophef over.
als je ervoor kiest
mij niet altijd te
geen
om met de qr code
volgen !
ziekenhuisopname!
te gaan werken,
Ook graag
moet je het overal
invoeren voor
waar mensen
andere entingen en
samen komen in
bevolkingsonderzo
grote groepen
eken, ondanks dat
invoeren. Anders
ik er bewust voor
moet je het niet
heb gekozen om
doen.
niet aan alle
onderzoeken mee
te doen!

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Niet alle
mondkapjes zijn
afgeschaft. In het
OV moeten ze nog
steeds worden
gedragen. Terecht,
denk ik.

Geef elkaar de
ruimte om een
eigen mening te
hebben over dit
onderwerp.
Respecteer elkaar
daarin

Het bedrijf waar ik
bij werk heeft een
strenger corona
beleid dan wat
door de regering
opgelegd wordt,
zonder dat de
privacy van de
werknemers hierin
geschaad wordt.

veel mensen
Ik werk in het
Eigen
blazen alles veel te onderwijs. Ik
verantwoordelijkhei
veel op
verwacht dan
d
besmettingen gaan
stijgen

We moeten weer De vragen nemen
vaker op kantoor
niet in ogenschouw
komen werken.
of je naar het werk
Daar heb ik m.b.t. toe gaat of nog
Corona geen
volledig thuis
problemen mee,
werkt.
maar vind het wel
erg jammer dat het
niet mogelijk is om
vaker dan 50%
thuis te werken, nu
bewezen is dat het
kan. Het heeft mij
een hoop goeds
gebracht in elk
geval. Verder vind
ik het erg jammer
dat de discussie
tussen wel en niet
gevaccineerd zich
zo lijkt te verharden
in de hele
samenleving.

Onderzoek veiligheid

Op het werk is het
prima geregeld,
maar het openbaar
vervoer is
dramatisch. Veel
(vooral studenten)
doen geen of
slechts deels hun
mondkapje op,
conducteurs doen
weinig of niets.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ik vind de
Ik zie dat er
Dat er een slecht
vraagstelling te
sommige collega‘s beleid wordt
eenduidig, en
zijn die fraude
gevoerd, er wordt
dwingt je een
plegen met QR
teveel over gepraat
bepaalde richting codes en vind dat en gediscuteerd
in.Je moet je
deze mensen
mis leiderschap en
antwoordt bij
eigenlijk van de
duidelijke
iedere vraag
werkvloer
besluiten.
kunnen toelichten, verwijderd moeten
deze enquete vind worden.
ik niet
representatief.Man
had meer keuzes
in de antwoorden
moeten inbouwen.
Dit slaat nergens
op.
De Cojonapas mag Dit is een lastige
Ik vind het erg
NOOIT onderdeel tijd voor mensen
lastig, de
van de
die zich om wat
deskundigen geven
samenleving
voor reden dan ook verschillende
worden en
niet laten
signalen. Iemand
vaccinatie geen
vaccineren. Mijn
met
enkel beletsel zijn kapster is al bijna vaccinatiebewijs
om je werk te
paria in haar
kan het virus nog
kunnen / mogen
familie omdat ze
steeds
uitvoeren NOOIT! niet naar
verspreiden. Maar
familiefeesten toe als gevaccineerde
kan, die in
wil ik ook niet
restaurants worden alsnog steeds
georganiseerd.
moeten testen. Ik
vind het vooral van
belang dat een
ieder bij klachten
thuisblijft. En
respecteer wat
afstand, vooral in
gebouwen en
slecht of niet
geventileerde
ruimtes.
Het
Ik vind dat de
Nvt
verspreidingsbeleid regering in kerken
van onze overheid ook een QR code
is heel erg naar.
van toepassing
Met vaccins en
moet zijn!Zoveel
handhaven van de mensen bij elkaar
maatregelen
en dat kan allemaal
mondneusmasker bizar!!! Zo niet te
en 1,5 meter + veel verklaren
ventilatie zouden
we de druk op de
zorg fors kunnen
verlagen. Datzelfde
geldt voor de
ziektelast, en
sterfte.Ik voel me
niet thuis bij de
koers van dit
kabinet. Het beleid
is ook onsolidair
naar de rest van de
wereld. Als we hier
het virus
indammen kunnen
vaccins naar
buitenland.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Nee maar het is zo Het kabinet doet
dubbel. Stel ik ben naar mijn mening
niet gevaccineerd. het met de best
Ik werk in de
mogelijke
horeca loop hier de oplossingen. Ik ben
hele dag rond ga het niet met alles
naar toilet etc. Ik
eens, maar wel
ben klaar met
houd ik mij aan alle
werken en ga
adviezen.
savonds met mijn
vriendin n hapje
eten bij mijn
werkgever en
ineens moet ik om
binnen te komen
vanalles aantonen?

het nacht leven
weer open kunnen
zangers weer vrij
de nacht in

jammer dat je alles
via een computer
moet
regelen,papieren
QR code moet je
uitprinten en niet
iedereen heeft een
printer dus ben je
afhankelijk van
anderen en heb je
dus geen privacy.

Het wordt tijd dat er De gene die niet
orde op zaken
laat vacineren de
wordt gesteld in dit kosten van
land en deze
eventueel zh
misselijk makende opname zelf deels
maatregelen en het betalen .
tegen elkaar
opzetten van
mensen worden
stopgezet. Jozef
Mengele en Adolf
Hitler, de grootste
klootzakken van de
laatste jaren zijn
aardige kerels in
vergelijking met
Hugo de Jonge en
Mark Rutte. Ik
hoop dat de
mocromaffia ze te
pakken krijgt en
doodmartelt !!!!!!!

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
vindt het goed dat The great reset
Bij ons op het werk
de vakbond er
komt er aan. Dit is mag er vergaderd
onderzoek naar
niet het einde van en gewerkt worden
doet
de “pandemie”.
in volledige
Coronabewijs is
bezetting <1.5 m
complete onzin. De afstand. Maar het
gevaccineerde
werkadvies is: werk
kunnen nog steeds zoveel mogelijk
corona krijgen of
thuis, ga als dat
overbrengen.
meerwaarde heeft
Waarom woorden naar kantoor. Ik
de niet
vind dat nogal vaag
gevaccineerde
en ik vind dat de
gediscrimineerd? regels wel ineens
De gevaccineerde erg snel losgelaten
zijn toch
zijn, dus ik werk
beschermt? Of nee gewoon zoveel
toch niet? Allemaal mogelijk thuis. Ik
een onderdeel van las ergens dat het
een groter plan.
algemene advies in
Groeten van een
Nederland nog
trotse wappie
steeds is om
afstand te houden,
maar dat dat niet
meer verplicht is:
ook nogal vaag.
onderwijs leent
stoppen met zeiken niks.
zich niet voor alle en doen wat
regelgeving.
gevraagd wordt zo
kinderen hebben
komen we er het
nabijheid nodig.
snelste vanaf
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Het CTB zorgt voor
m.i. onnodige
onrust en
tweedeling/tweesp
alt. Wij
(welzijnswerkers
en ook horeca e.a.)
krijgen te maken
met discussies,
(negatieve)
reacties door
beleid van
hogerhand... Ik
vind het lastig om
te ‘handhaven‘
terwijl ik er niet
achter sta... Mijn
werkgever steunt
me gelukkig hierin.
Vanuit mijn
professie
(beroepscode)
kaart ik de onrust,
tweedeling enz.
aan bij gemeente,
overheid en hoop
dat collega‘s e.a.
dit ook (blijven)
doen.

Mensen moeten
Totale
niet zo krampachtig dictatuur.Het gaat
doen ten aanzien niet om de
van de qr code.
gezondheid zie
Hoezo
wetenschappelijke
discriminatie,
onderzoeken bijv.
iedereen mag/ kan Israël
overal naartoe mits
je gevaccineerd
bent of een
negatieve test
hebt. Grote
flauwekul van de
weigeraars en
critici, wanneer ze
naar een tropische
bestemming
vliegen laten ze
zich ook met alle
gemak vaccineren.

Bij ons op het werk Geen
zijn de
werkplekken wel
aangepast. Wat er
niet is aangepast
zijn de kranen in de
toiletten. Daar
zitten nog steeds
draaiknoppen aan
de kranen waar je
je handen wast.
Wat voor nut heeft
het je handen te
wassen als je
daarna de kraan
weer dicht moet
draaien met een
knop die iedereen
met ongewassen
handen heeft
aangeraakt?
Informeel wordt
Beterende hygiëne
toch wel door de
in winkels met
teamleader gepolst name
of je gevaccineerd pinautomaten
bent. Ik ben een
worden niet
voorstander van
ontsmet .
(vrijwillege)
vaccinatie, met
name voor
kwetsbaren en
ouderen. En juist
niet voor
kinderen.Ik ben
tegenstander van
de coronapas.

Onderzoek veiligheid

Stop met de
tweedeling en rare
regels.Gasten
moeten qr
code/negatieve
test.Personeel mag
(en terecht) werken
zonder enige
code/test of
whatever

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Aanvulling op de
Houd de 1,5 meter De vakbond mag
vraag over of de
zich wel eens
werkgever om
harder maken voor
testen vraagt welke
werknemers die
ik met is van
gewoon
toepassing heb
gevaccineerd zijn
beantwoord, vraagt
in plaats van te
mijn werkgever hier
mekkeren over
alleen om bij
privacy. Privacy
klachten.Verder is
gaat voor mij niet
de coronapas niet
zover dat je recht
waterdicht wat
hebt anderen te
besmettingen
mogen besmetten.
betreft,
gevaccineerd is
nog steeds een
risico op
overdracht. Vanuit
mijn vakgebied de
zorg zie ik dan
meer in goede
persoonlijke
bescherming (ffp2
masker, goede
handdesinfectie) bij
nauw patienten
contact. Ook
gezien er nog
andere virussen op
de loer liggen als
influenza en rhino
die
Duidelijker beleid, Wanneer mogelijk Stoppen met die
waarom dit wel en de corona
flauwekul...
dat niet. En goede maatregelen laten
richtlijnen voor
vallen..
werkgevers, wel of
niet op kantoor of
onder welke
voorwaarden. Nu
vult iedereen het
maar op zijn eigen
manier in met veel
verschil voor
werknemers.

Best lastig om
Op de werkvloer ga Nee
collegas te hebben ik geen gesprek
die anders denken meer voeren over
over vaccineren. Ik Corona. Die tegen
respecteer altijd
vaccinatie zijn kun
een andere mening je toch NIET
maar vind dat nu
overtuigen
toch wel lastig
worden.Toch zou ik
van mijn werkgever
hier graag een
standpunt in willen
zien. is nu te
vrijblijvend

Dat vaccinatie
nooit verplicht moet
worden maar altijd
vrijwillig moet
kunnen.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
als iedereen
elkaars
mening/standpunt
iets meer zou
respecteren zou
dat fijn zijn

Bij ons is de regel niets
100% op kantoor
dan de corona app
( getest en/of
gevaccineerd) of je
werk 50% thuis en
50% op kantoor
zonder app. Dat is
ook vreemde regel
en probeer je
discussie te
vermijden

Regeringsbeleid ;
schandalig!!

Ik vind dat
Wil men verpleegd
iedereen zelf moet / geopereerd
kunnen beslissen worden door
of die gevaccineerd iemand die niet
wil worden Op
gevaccineerd is
schiphol hebben
?Moeilijke
wij nog steeds
discussie maar
mondkapjes en
men moet wel iets
handschoenen Dat regelen, wat toch
vind ik wel te
weer discussie
terecht
geeft.

Jonge kinderen
Voorstander van
Ik heb er
worden ineens
alles open te zetten gemengde
weer door
en de zorg af te
gevoelens over. Je
werkende ouders schalen voor
mag in een open
ziek naar school
coronazorg. Alleen ruimte zonder de
gestuurd. Ouders mensen die
coronacheckapp.
houden zich niet
gevaccineerd zijn Maar bij restaurant
altijd aan de 1,5
krijgen nog zorg
van datzelfde
meter meer. Ik
daarvoor Je hebt ruimte ben je
merk dat ik mezelf de tijd gehad om je verplicht een
niet prettig meer
te laten vaccineren coronacheckapp te
voel om dichtbij
en doe je dat niet laten zien. Dat vind
volwassen mensen dan heb je pech.
ik wel dubieus.
te zijn. Ik wordt
verwacht bij een
personeelsfeest in
een voetbalstadion
nu de regels
versoepeld zijn. Ik
ben daar zelf nog
niet aan toe.

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Iemand die zich
Stoppen met al die er moet meer
niet wil vaccineren onzin en weer
openheid komen
is nu in heel veel
gewoon gaan
wie wel en wie niet
zaken niet meer
leven. Volg het
gevaccineerd is.
welkom. Dit kun je beleid van
het is te vaag. ik wil
niet verkopen. Dit Noorwegen enz. In graag weten of ik
lijkt op
het onderwijs
veilig kan werken.
discriminatie!
hebben we er vol dus iedereen op
Waarom hebben
ongevaccineerd
kantoor moet
deze personen niet tussen gezeten. Er ingeent zijn. graag.
het recht om
waren nu minder
bijvoorbeeld naar zieken dan met de
en restaurant te
jaarlijkse
kunnen.
griepgolven na
Sinterklaas en
carnaval. Iedereen
was minder ziek.
Het moet iedereen Universiteiten zijn ik veel met gasten
vrij zijn om de
kennelijk blij dat
om, daarom
keuze te maken
alles weer kan. Dat gebruik ik
om zich te laten
zal de bestuurders regelmatig
vaccineren. Ik heb betreffen. Mij is,
mondkapjes en de
gekozen voor
zoals te doen
1,5 meter gebruik
vaccinatie, respect gebruikelijk, weer ik ook nog.
voor iemand die
niets gevraagd,
dat niet doet, maar terwijl ik het
we moeten wel met onderwijs feitelijk
elkaar naar
mag verzorgen.
oplossingen
zoeken. En wij zijn
heel goed om voor
iedere oplossing
problemen te
bedenken. Ik zeg
schouders eronder
en gaan!
NIETS TOE TE
Ik werk sinds de
Een en is
VOEGEN
coronapandemie, ambivalent. Je wilt
buiten de
veiligheid maar niet
lockdowns,
de verplichting. Zelf
dagelijks met 20-30 ben je
niet-gevaccineerde verantwoordelijk en
kinderen in een
kan je je grenzen
slecht
aangeven aan
geventileerde
anderen. Ik houd
ruimte waar 1,5 m afstand daar waar
afstand niet
anderen
gehouden kan
onveiligheid
worden. Wat ik
creëren.
moet in mijn werk,
met de overheid
als werkgever, kan
ik niet rijmen met
wat ik niet mag in
mijn prive
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
De rijksoverheid
Stoppen met
In tegenstelling tot De coronapas
Allemaal
Niets
als werkgever laat mensen
wat in de laatste
zorgt voor
aanstellerij en
het aan de
bangmaken ben
vraag staat, zijn de tweedeling in de
overdreven gedoe
individuele
niet tegen
mondkapjes niet
maatschappij. De om uiteindelijk
organisaties om
vaccinatie maar
afgeschaft. In het uitsluiting richt
andere doeleinden
beleid te bepalen wel tegen controle OV gelden ze nog teveel schade aan te realiseren
voor hybride
maatschappij (Qr) gewoon.
en schiet zo het
werken/terug naar code stress is
doel voorbij.
kantoor. Dit is
gevaarlijker als
enerzijds
corona
begrijpelijkomdat
organisaties
verschillend zijn
qua processen.
Echter in die
organisaties
worden geen
duidelijke regels
gesteld, waardoor
het aan
medewerkers op
de werkvloer
overgelaten wordt.
Die denken
verschillend op dit
gebied, maar
richten zich wel tot
de leidinggevende
om een beslissing
bij
meningsverschillen
. De
leidinggevenden
hebben echte
Nvt
Nee
Ik voel me veiliger Binnen anderhalve Vandaag de
Dit is natuurlijk wel
op mijn werk nu ik meter dragen wij
mededeling
een
gevaccineerd
nog pbm. Gezien gekregen dat wij
momentopname
ben.De kans is
mijn doelgroep (vg) vanaf 1 oktober
waarvan de
aannemelijk kleiner is dat eigenlijk
weer naar de
mogelijke
dat ik ernstig ziek continu
situatie van voor
antwoorden heel
wordt.
corona gaan. Dus erg zwart/wit zijn
weer naar kantoor.
Dit onder het mom
weer verbinding
zoeken met
collega’s en bedrijf.
Op kantoor is de
1,5 m maatregel
niet meer nodig (?)
Ik zou gewoon
thuis kunnen
blijven werken. Ik
heb het sterke
vermoeden dat het
leidinggevende
management heel
graag weer
personeel wil gaan
managen ;). We
hoeven geen
coronapas te laten
zien op kantoor.
Vreemd want er
werken circa 500
mensen in ons
gebouw.

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Nee wil niets
erover verder kwijt.

Zolang we hierover
blijven praten zal
het een tweedeling
in de maatschappij
veroorzaken, het is
niet meer en niet
minder dan je
gezond verstand
gebruiken en het
zal allemaal wel
goedkomen

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Schaf de
Als je met
Ik maak mij ernstig Ik ben Kraam
Ik Heb recht op
mondkapjes in het boerenverstand
zorgen als de
verzorgster in
een veilige
openbaar vervoer omgaat met de
corona pas met de thuis zorg!Ik vind werkplek en vind
zo snel mogelijk
Conoraregels
qrcode doorgang het giga raar dat ik het egoistisch als
af,pure
besmet je niemand gaat vinden. Dit
gisteren wel hutje collegas zich niet
schijnveiligheid
en komt alles goed. zorgt voor
mutje bij de Hema laten vaccineren Ik
meer niet.
tweedeling op de mag winkelen
word ook
werkvloer en het
,maar dan een
kotsmisselijk van
maatschappelijke , code nodig hebt
die wappies die te
cociale leven.
voor aldaar een
pas en te onpas de
kopje koffie te
Oorlog er bij halen
drinken????? daar dit is te schandalig
snap ik niks van en voor woorden Mijn
ga me daar ook
vrouw heeft op
niet voor testen! of sterven na dood
prikken! de
op de ic gelegen
spontaniteit is ver door de corona Ik
ervan af en ver te heb moeten
zoeken! Ik snap
beslissen of ze mn
ook niet dat je raar vrouw nog
aangekeken wordt moesten
als je met
reaninimeren Wat
mondkapje in de
de moeilijkste
supermarkt loopt
beslissing van mn
en ze dan aan mij leven geweest is
vragen waarom.
Gelukkig heeft mn
Dan geef ik
vrouw zo hard voor
antwoord van :in `t haar leven
ov moet dat hier is gevochten dat ze
het soms no
er nog steeds is Al
is he
Neen
Ik vind het vreemd Vragen zijn
Het testen van
Klopt niet dat je
dat in Nederland zo enigszins
gevaccineerd
ene coronabewijs
negatief wordt
suggestief. De
onderwijs
moet tonen voor
gedaan over de
mondkapjes en de personeel bij
entree terwijl een
wetenschap. Wat 1,5 meter zijn nooit klachten wordt nu medewerker van
de wetenschappers nodig geweest
wel erg vervelend bv een restaurant
ons geven is de
(elke
helemaal met de
ongevaccineerd t
juiste informatie
wetenschappelijke herfst op komst.
werk mag doen.
over Covid-19.
onderbouwing
Voorstel om
Laat t los!!!
Sociale media is de ontbreekt).
gevaccineerde
grootste
mensen niet steeds
boosdoener over
te testen.
desinformatie. Er
wordt via de
sociale media te
veel angst over
vaccineren
verspreidt wat
totaal geen waar is.
Ik heb wel respect
voor mensen met
een religie,
waarvan men
vertrouwd wat hun
toekomt. Vanuit het
Covid-19 virus is
dit laatste punt wel
iets dat mutaties
alsnog kunnen
voortzetten en
hierdoor

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Respectvol om
gaan met elkaar en
gesprek erover
hebben. Zorg
ervoor dat het niet
in de taboe sfeer
komt

Met name in het
openbaar vervoer
worden de regels
overtreden.
Mensen die de
mondkapjes af
doen of geheel niet
dragen. De
controle hierop laat
de wensen over.

Het is jammer dat
de samenleving zo
verhard en in mijn
omgeving ook de
discussie
langzaam feller
wordt, terwijl we
allemaal hetzelfde
doel hebben;
prettig
samenleven.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Op de werkvloer
M.b.t. thuis werken. Dat er meer
Ik heb mij laten
Ik ben
werd er over
Als men 34 uur of zaamhorigheid
vaccineren dit wel gevaccineerd dus
gesproken maar in meer werkt mag
moet zijn.Onder de onder druk van de ik kan mij vinden in
de praktijk werd er men 1 dag
regering en de
brieven die ik kreeg de app etc. Ik merk
minder streng mee thuiswerken, zij die bevolkingen.
van het ministerie wel dat ik het lastig
omgegaan.Werkza minder uren
volksgezondheid.Ik vind als ik ergens
am in een
werken hebben die
had al een van mijn kom waar niet om
gereformeerde
mogelijkheid niet
werkgever gehad de app of wat dan
omgeving, zijn ze met als reden: de
en kreeg enige tijd ook gevraagd
er niet open
binding met
later nog 2 van het wordt. Naast mijn
over.Ben zelf al
collega‘s zou
ministerie.Ik hoop mening is het zo
vroeg
verdwijnen. Dit
dat het een vrije
dat we vrijheid
gevaccineerd.
begrijp ik niet
keus blijft maar als terug krijgen omdat
(leeftijd) en probeer omdat je toch nog
je goed na gaat is er zoveel mensen
voldoende aan de 2 dagen met
dit het al niet
gevaccineerd zijn.
regels te houden. collega‘s op
meer.Je ziet nu
De mensen die er
kantoor optrek.
een 2 deling
tegen zijn hebben
Wat binding betreft,
ontstaan in de
ook de grootste
op een drukke
maatschappij.Een moeite ermee.
afdeling
ding begrijp ik niet ;
klantenservice valt
ik ben
er weinig te binden.
gevaccineerd kan
met mijn Q r code
overal naar binnen
toch kan ik op dat
moment wel
corona hebben en
ik kan ondanks
mijn vaccin
Je kunt het
We worden in het Op m’n werk voel Mensen moeten
Alle Corona
waarschijnlijk nooit contact met
ik me veilig. Minder zelf
maatregelen
goed doen. Maar patiënten wel
veilig boel ik me in verantwoordelijkhei wegRutte, de
laat nu gewoon je geacht om 1,5
supermarkten en d nemen en
jonge, Sigrid
gezonde verstand meter afstand te
warenhuizen. Ik
voorzichtig zijn en definitief uitsluiten
werken. als je
bewaren, omdat
winkel op dit
niet de overheid de van
denkt dat je niet fit we goed niet weten moment ook zo
schuld geven.
regeringsdeelname
bent en een ander welke van hen
weinig mogelijk
Voorkomen is beter .Geen 1e of 2e
kunt aansteken blijf wel/niet
behalve een keer dan genezen.
kamer maar een
dan thuis. Maar dat gevaccineerd zijn. per week naar de
kamer in de PIDit
hoeft niet met elk Dit vind ik terecht. supermarkt en op n
kabinet sluit
hoestje.
Ik weet van mijn
tijdstip en dag dat t
mensen uit, hitst
collega‘s dat allen rustig is. Niet in het
op, moord, maakt
gevaccineerd zijn. weekend
mensen kapotZo
Dit was geen
snel mogelijk
discussie binnen
berechten,
team. We werden
veroordelen en
ook niet vanuit het
levenslang
management
opsluiten
gedwongen. Ik voel
me veilig op het
werk, mijn wensen
tav veiligheid voor
mezelf worden
gerespecteerd.
Het lijkt nu alsof
Het hele Corona
de overheid had bij Werkgever zou
Natuur is niet
corona voorbij is. gebeuren is een
begin coronacrisis vaccinatie verplicht maakbaar. Mogelijk
Maar ik denk dat
afleiding naar het al moeten
moeten kunnen
licht beïnvloedbaar.
het zeker niet het opnieuw inrichten aankondigen dat
stellen ihbv de
Accepteer wees
geval is. Maar mij vd wereld met
zo gauw er vaccins volksgezondheid
voorzichtig en leef.
zorgen voor de
meer controle en waren iedereen
en de veiligheid
Gun ieder zijn/haar
koude griep en
minder vrijheid,
verplicht ingeent
voor werknemers vooruitgang/voorde
winterperiode. Ook slaap maar
moest worden want
el
voor het ,
verderWelterusten toen was er breed
ziekenhuispersone
draagvlak voor.
el
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Zou graag willen
weten wie van mijn
collega‘s zijn
gevaccineerd

1. werkgever
moeten verplicht
iedereen
controleren op
vaccinatie of
testen2. geen
vaccinatie :
schorsing zonder
loon of ontslag3.
geen vage gedoe :
gewoon
duidelijkheid en
helderheid4. geen
vaccinatie, testen
of voldoen aan
regels : eigen risico

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Neen.
Geen 2 zaken in 1 Afstand houden,
keuzetussen eens probeer zoveel
vraag stellen...bv desinfecteren en
en oneens vond ik mogelijk personen
mondkapje ben ik ventileren zou wat bij bepaalde
te bewegen om
blij om anderhalve mij betreft de norm vragen nogal lastig zich te laten
meter had van mij mogen worden. Als omdat het
inenten
nog wel poosje
we elkaars eigen antwoord wat
adviserend mogen behoefte aan
genuanceerder ligt
zijn, deel
afstand
coronabeleid mee respecteren, dan
eens , maar niet
zijn we al een heel
alles , nou ja ik
eind, denk ik.
werk in de zorg,
jonge collega‘s
willen vaak liever
niet vaccineren
omdat ze denken
onsterfelijk te zijn
opgegroeid met
weinig ziekte en
dood.. ouderen
weten hoe
kwetsbaar het
leven is, staan
bijna allemaal open
voor vaccinatie.Dat
farmaceutische
industrie er fors
aan verdient zal
waar zijn maar wij
verdienen ook
Wij hanteren nog Er moet meer
De tweedeling in
Ben zelf
Maak me het
steeds de
duidelijkheid
de maatschappij
gevaccineerd maar meeste zorgen
mondkapjes met
komen over de
doet mij en mijn
tegen deze
over Covid op de
de reden om de
regels
gezin pijn.
tweedeling van de hogescholen en
druk op hetrooster
samenleving
universiteiten.
beheersbaar te
houden. Ik vindt dit
geen excuus daar
de zorg zowie zoal
op zijn gat ligt.
Ookbewonersmet
een dementieel
ziekteproces zijn
en blijven erg
onrustig als je het
mondkapje op
hebt.

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Houd aub op met
zeiken en zeuren.
We zijn inmiddels
misschien wel het
meest verwende
asiciale volk twr
wereld geworden.
Er zijn grotere
problemen als de
coronapas

nvt

Corona is een
farce. Ik ontken
niet dat het er is,
maar het is lang
niet zo erg als men
doet voorkomen.
Voor wat betreft
het
coronapaspoort, ik
vind het een
misdaad, mensen
uitsluiten op basis
van medische
gegevens. Wel of
niet vaccineren is
een vrije keuze en
testen is de
grootste onzin die
je kunt bedenken.
Bewijzen dat je
gezond bent met
een niet
deugdelijke test….
Mooi verdien
model. Hou mijn
hart vast waar dit
toe leidt. Alleen al
dat jullie durven
vragen of een
coronapaspoort
ook moet gaan

Ik vind dat niemand Reizen met OV
verplicht zou
naar de werkplek
moeten worden om vormt voor mij een
dan wel of niet te belemmering om
vaccineren het
op kantoor te
moet een vrije keus werken. Ik voel me
blijven, er zijn
niet veilig in een
vooral veel
volle trein en op
jongeren die zich het perron waar
om /dankzij de
geen 1,5 hoeft te
corona pas maar worden gehouden.
laten vaccineren
Op het werk
om overal weer
worden inmiddels
aan mee te mogen weer symposia en
doen.Ik ben niet
bijernkomsten
tegen vaccineren ( gehouden zonder
ik ben ook
1,5 m. Ik zou me
gevaccineerd) Ik
veiliger voelen als
ben wel tegen de de 1,5 m gewoon
tweedeling in de
gerespecteerd
maatschappij met werd.
wel of geen QR
code .

Onderzoek veiligheid

Vaccinatie verplicht
stellen en anders
niet onder de
mensen mogen
komen

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Eens of oneens is Iedereen moet het Niets
in deze niet altijd
zelf weten wat hij
een juist antwoord. of zij doet met het
Er zitten nuance
vaccineren ik heb
verschillen tussen. het wel gedaan om
Voelen mij redelijk de mensen om me
veilig op mijn werk, heen te
weet echter dat het beschermen en
virus sluimert, dus ook me zelf
er zijn geen
garanties. De
meeste zijn
gevaccineerd op
mijn werk. De
enkeling weet ik.
Als ik het niet zou
weten, zou ik hier
anders in zitten. In
openbare ruimtes
weet ik helemaal
niet of iemand wel
of niet
gevaccineerd is.
Vandaar mijn
voorkeur voor
corona bewijs. In
winkels zijn de
contacten veel
korter ( in horeca
zit
dat er ruimte komt Als we weer terug het is voor de
om open te
willen naar voor
gewone mensen
communiceren op 2020 zullen we
niet meer te volgen
de werkvloer
toch het virus
hoe het nu
waarbij iedereen
moeten uitdoven. allemaal zit met de
kan aangeven op Niets doen is geen regels in
welke manier hij of optie, zo is
restaurants etc.
zij zich veilig durft gebleken tijdens de
te voelen op de
uitbraken. Iedereen
werkvloer. Geen
zou zich moeten
voor iedereen
laten vaccineren,
bindende regels
niet gevaccineerd
afspreken maar
dan accepteer je
ruimte creeren voor de beperking zoals
uiting van
die in de laatste
gevoelens
half jaar aanwezig
van(on)veiligheid waren.
en daar op ageren.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Ik maak mij grote
zorgen over de
polarisatie in de
samenleving die
door corona én ook
door bepaalde
uitspraken van een
aantal ministers en
Kamerleden is
verhevigd! Ik vrees
dat dit zich zal
uitbreiden naar
andere gebieden
en meer
tweedeling zal
geven. We moeten
af van de angst en
het vingerwijzen!!
De
corona-check-app
veroorzaakt
dwang. Angst
overheerst in het
sociale leven. Op
het koor waar ik
zing zijn er leden
die zo ongeveer
eisen dat iedereen
laat weten of hij/zij
gevaccineerd is en
de niet
gevaccineerden
zouden dan ten
eeuwige dagen
moeten zelftesten
voor ze op koor
verschijnen (liefst
ook de
gevaccineerden
want stel je voor
dat die toch het
virus bij zich draagt
). brr, zo‘n wereld
hoeft voor mij niet.

De zachte corona
drang van de
Regering moet
stoppen.Als ik
negatief getest, uit
het buitenland
kom, moet ik in
quarantaine, omdat
ik niet
gevaccineerd
ben.een
gevaccineerde
hoeft niet te testen
en niet in
quarantaine, maar
kan het dus wel
verspreiden.

Het deel van de
bevolking wat niet
gevaccineerd is, is
zodanig klein dat ik
het onnodig vind
om aan de hele
maatschappij te
vragen om
coronapas te laten
zien om horeca,
musea e.d. binnen
te komen.

Maximaal
vaccineren anders
muteert het virus
alleen maar door.

Cnv moet zich niet
laten gebruiken om
het
overheidsstandpun
t tav covid19 over
het voetlicht te
krijgen. Stop de
tweedeling ajb cnv,
en spreek je uit in
de mam tegen alle
Corona bullshit
maatregelen. Ajb

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Het voelt zo
Voor het invoeren Bijzondere
dubbel; als
van de QR-code
antwoordmogelijkh
vrijwilliger bij een plicht liep het
eden. Hoe kan ik
groot evenement in aantal
eens of oneens
de buitenlucht
besmettingen niet kiezen bij een
stond ik laatst
op. Volgens mij is amtwoord als
coronacheckers te het hier alleen
‘winkels etc:’ wat
scannen, terwijl op maar om geld te
valt er onder etc.?
het werk geen
doen. Het dwingt Totaal onduidelijk.
enkele verplichting zelfs mensen die Verder veel vragen
geldt.
geen smartphone waarop
hebben om er een eens/oneens wel
te kopen, anders
héél kort door de
wordt je
bocht is. A la Bush:
uitgesloten.
You are with us or
against us. CNV
onwaardig.
De aanpak in begin
was goed nu is het
verzand in
burocratie en
protocollen waarin
de gezondheid
zorg aan ten
ondergaat ,werk
zelf in de zorg als
verpleegkundige ,
mensen worden
uitgespeelt op op
gejut. denk aan
verhogen salaris .
zorgkosten dan 13
euro omhoog , is
van de gekke ,
gaan we ook
kanker
behandelingen
geven of stoppen
ivm onmogelijk
hoge kosten .
mensen voelen
zich terecht tot een
digitaal nummer
gemaakt waar geld
uit en aan verdient
kan worden , waar
is de menselijk
normaal , waar is

Thuiswerken
gestimuleerd
wordt, daar waar
het kan.

Geen toevoeging
verder.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Herhaaldelijk
testen moet voor
het individu kosten
gaan veroorzaken
c.q. vaccineren
stimuleren.
Werkgevers
kunnen helpen.

Ligt soms wat
gecompliceerder
dan ja/nee.Wordt
gemeten met twee
maten.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ik heb de
Ik zou graag willen Vindt het ook
antwoorden
dat duidelijk is dat enigszins raar dat
ingegeven op basis de 1,5 meter geen ik in horeca wel
van de huidige
verplichting meer moet bewijzen,
situatie. De vraag is, maar nog wel
maar op het werk
is maar hoe het er altijd een dringend worden nu de
uitziet nadat het
advies. Dat lijkt nu regels los gelaten.
aantal
volledig
Wat is dan het
besmettingen gaat verdwenen. Ook
verschil met de
oplopen. De
zou ik willen dat we horeca? Nu zijn de
enquete zou
in de zorg, binnen meeste van mijn
feitekijk over 1
de 1,5 meter wel
collega’s
maand met
een coronapas
gevaccineerd maar
dezelfde vragen
vragen, of werken van degene waar ik
weer moeten
met mondkapje.
het niet van weet
worden gedaan.
Jammer dat dat
zal ik toch afstand
De werkgever kan niet kan.
houden.
altijd de
voorschriften
aanpassen naar
aanleiding hiervan.

Omdat er niet
zoveel doden zijn
gevallen door
Corona als in Italië
en Spanje (als
voorbeelden) doen
we er te laconiek
over. Handen
wassen, afstand
houden,
vaccineren dienen
normale zaken te
worden in NL. Je
beschermt niet
alleen je zelf maar
ook anderen (ook
zwakkeren). Veel
negatieve kritiek op
het rijk/overheid is
ongegrond. Wie
het in Brazilië of
Denemarken beter
vindt, kan ook
emigreren.
Gek om deze
In mijn functie kan Wij hebben geen Nvt
enquête te
ik prima minimaal 2 maatregelen maar
beantwoorden als dagen per week
Jezus.
je nog steeds thuis thuis werken, maar
werkt (zonder
mijn werkgever
problemen
verplicht alle
daarmee te
medewerkers om
hebben) en dan
weer op kantoor
moet antwoorden aanwezig te zijn.
hoe de situatie op
kantoor is... geen
idee!
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Deens beleid
volgen mits
vaccinatiegraad
hoog genoeg is.

ik vind het lastig
dat de maatregelen
die we nu nog
gebruiken op de
afdeling vooral zijn
om de mensen die
niet gevaccineerd
willen worden te
beschermen. Ik
wordt beperkt in
mijn cliënten
contacten terwijl de
niet
gevaccineerden
ook vaak de regels
aan hun laars
lappen.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
iedereen moet
CoronaCheck
Ik zou willen dat er Mensen die zich
Jammer dat het
Mijn
eigen
overal toepassen behalve naar
niet laten
niet mogelijk is om onveligheidsgevoel
verantwoordelijkhei of nergens. Nu is vaccinatie ook
vaccineren moet
‘ik weet het niet‘ in zit niet in werkplek,
d dragen.men moet er teveel
gekeken wordt
zelf de
te vullen. Want ik maar betreft ov
nu niet doen of het verdeeldheid. Als naar andere
ziektekosten
ben nog niet veel
al voorbij is
je hem overal
veiligheidsmaatreg betalen bij
op kantoor
toepast is het niet elen. Zoals
ziekenhuis opname geweest, dus weet
werkbaar in de
vasthouden aan
door covid.
ook niet hoe het nu
praktijk en ook niet anderhalve meter
is geregeld.
te handhaven.
en gebruik van
Daarom is het dus mondkapjes in
beter om hem
ruimtes waar veel
nergens toe te
mensen samen
passen. Ik heb er komen.Bij ons op
persoonlijk
het werk zitten
overigens geen
vergaderzalen nu
probleem mee
weer helemaal vol.
want ik ben
Ik voel me niet
gevaccineerd.
veilig en draag een
Vaccinatie is wel
mondkapje, maar
de enige manier
word daar voor
om een nieuwe
mijn gevoel op aan
lockdown te
gekeken. Ook
voorkomen maar wordt er weer
we moeten ook
extern vergaderd in
respect hebben
horeca
voor mensen die
gelegenheden.
zich niet willen
Daardoor moet je
laten vaccineren. alsnog een
coronapas hebben
voor je werk als je
aan zo‘n extern
Ik vind het
Iedereen zou weer ik hoop dat
Sommige vragen Laten we gewoon Ik ben wel
belangrijk dat er
rekening met
iedereen een
waren niet voor mij de regels van de
gevaccineerd
geen dwang of
elkaar moeten
vaccinatie neemt van toepassing. Ik overheid volgen,
drang toegepast
houden, zoals in
dus twee spuiten heb weinig contact zoveel als mogelijk
wordt. Het zou zo het begin van de
met collega‘s
mensen laten
fijn zijn als
pandemie,
doordat ik in de
inenten hoe eerder
iedereen (dus
thuiszorg werk.
we van deze
gevaccineerd en
discussie af zijn en
niet gevaccineerd)
er rust terugkeert.
vooral naar elkaar
Dat is waar de
luisteren en elkaars
meeste mensen
inzichten
behoefte aan
respecteren.
hebben.
Onderlinge
afstemming is heel
belangrijk.

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Er moeten
ik heb wel genoeg Ik heb op mijn werk Daadwerkelijk
veel hardere
Ik vind het
maatregelen
van het gedoe,
vrijwillig
afweging van
aanpak
belangrijk dat
genomen worden maar ben er niet
meegedeeld dat ik risico‘s moeten
iedereen de
om corona tegen te van overtuigd dat gevaccineerd ben. onderwerp van
vrijheid moet
gaan.Ik ben er
het risico
debat zijn:
houden om zich
echter niet van
voldoende weg is
vaccineren is maar
wel of niet te
overtuigd dat de
om alle regels te
een deeloplossing.
vaccineren. Dit
corona-pas
laten gaan. Mijn
Je kunt alsnog
mag geen opening
(QR-check) de
werkgever vraagt
besmettelijk zijn,
of beperking zijn
enige en beste
me niet om me te
ook met
om deel te nemen
manier is om dit te laten testen, met
Corona-QR.
aan het sociale
doen ?Ik heb te
de uitzondering
Misschien maakt
leven. Het is wel
weinig verstand
van bezoek van
de schijnveiligheid
van belang dat we
van zaken om dit externe locatie,
van de vaccinatie
met wijsheid en
en alternatieven te omdat dat een
(je kunt alsnog
voorzichtigheid met
weten/wegen.Ik
verplichting is voor
zonder klachten,
elkaar omgaan.
ben zelf wel
de externe locatie .
drager en
Een bepaalde
gevaccineerd,
overbrenger zijn)
afstand (ong. 1
maar ik vind niet
wel juist dat
meter) is dan wel
dat mensen
mensen
van belang.
verplicht of indirect
onvoorzichtiger
gedwongen
worden als ze zijn
moeten worden om
gevaccineerd of
zich wel te laten
een QR code
vaccineren.
kunnen laten zien.
Vrijheid om te
Alle remmen los!
kiezen wat je wel of
Waardoor het risico
niet met je lichaam
feitelijk zelfs groter
doet is zo‘n
wordt op
belangrijk
besmettingen.
mensenrecht dat je
die kant van dwang
nvt
De pandemie is
ik word moe van
Resoluut stoppen Lastig verhaal daar Ik merk dat de
nog niet over.
die discussie over met deze hele
ik in de zorg werk tegenstellingen in
Versoeppelingen wel en niet
smerige hype en
en die 1.5 mtr nooit de maatschappij
kwamen voor mijn gevaccineerd. Laat gewoon weer
een optie is
scherper worden
gevoel te vroeg.
iedereen zijn eigen normaal gaan doen geweest omdat ik en dat baart mij
keuze maken. Ik
ook nog eens met zorgen. Ik vind dat
snap heel goed dat
pg werk dus
er teveel paniek
je het niet wil, zo
geknuffeld werd bij wordt gezaaid (ook
een tweedeling in
het leven daar was door de overheid)
de maatschappij
geen ontkomen
wat mijns inziens
door coronapas in
aan .Dat is ook de niet nodig is. 85%
te voeren in
reden dat ik vorig van de mensen is
belachelijk. Ik weet
jaar besmet ben
gevaccineerd en
niet waar ze in Den
geraakt met covid , iedereen heet de
Haag mee bezig
helaas heel erg
kans hiertoe
zijn. Het doet me
ziek van geweest , gehad. De meeste
denken aan een
ook gevaccineerd kans op een
systeem dat
want covid wil ik
ernstig ziektebeeld
dictatuur heet.
geen 2e keer
lopen de
krijgen . Voel me
ongevaccineerde
veilig op het werk mensen, dit is
omdat ik weet dat echter wel een
de bewoners
eigen keuze die
gevaccineerd zijn bewust is gemaakt.
en de collega‘s
Ik vind overigens
moeten het zelf
wel dat dit een vrije
maar weten maar keuze moet blijven
ik houd zelf afstand en het wordt zo
langzamerhand
bijna een verpl

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Ik heb net een
2-daagse
OR-training gehad,
waarvoor ik eerst
ben getest. De
QR-code verliep na
24 uur. ‘s middags
bij het inchecken
was de code
inmiddels
verlopen.Onzinnig
die test, voelt als
mishandeling.
Wordt ook
polariserend
gebracht door de
minister: Je zou je
verantwoordelijkhei
d niet nemen als je
je niet laat
vaccineren.Van
veel mensen
gehoord dat ze
ziek zijn geworden
na de vaccinatie.
Ook na vaccinatie
zijn mensen
overleden. Ook na
vaccinatie zijn
mensen nog
besmettelijk.Ik kan
beter oo
Het kabinet moet
zich richten op de
zorg en niet op
maatregelen die
niemand meer
opvolgt. Mensen
kunnen zelf het
risico inschatten.
Er is voldoende
voorlichting en
kans geweest voor
vaccinatie. Mensen
die niet
gevaccineerd zijn
hebben er zelf voor
gekozen en vallen
in het niet tegen
80% die wel
gevaccineerd zijn.
Het was toch veilig
vanaf 65%.

In de gebouwen op
mijn werk geldt nog
steeds een
mondkapjesplicht,
behalve als je op
een vaste plaats
zit.

Op mijn werk wordt
voor het hele
cluster van
apotheken een
assistentendag
georganiseerd. Als
je daaraan wilt
meedoen, moet je
een groen vinkje in
de coronacheck
app kunnen laten
zien. Ik wil daar
niet aan
meewerken, dus
ga ik niet naar de
assistentendag. In
mijn apotheek
wordt niet
gevraagd of je wel
of niet
gevaccineerd bent,
dus ik kan gewoon
mijn werk blijven
doen. De
assistentendag is
vrijwillig/facultatief,
maar daar kan/wil
ik dus niet naartoe.
Ik ervaar dit toch
een beetje als
vaccinatied

Dat er meer
aandacht komt
voor die
verdeeldheid
tussen de twee
kampen.

Ik snap dat er een
epidemie is en
waar dat vandaan
komt is niet
belangrijk maar we
hebben ermee te
dealen.Je
vaccineert je voor
je eigen
gezondheid of
omdat jezelf geen
zin hebt in
restricties, heeft
niets te maken met
de groep.Het
coronabeleid van
de overheid is niet
meer te volgen,
waarom wordt de
horeca zo
onevenredig
getroffen ?Wat te
denken van de F1
op Zandvoort
(maar daar zit het
Koninklijk geld in
?!) en vergelijkbare
situaties als de
horeca?Waarom
45 miljoen naar
BOA‘s en
aanverwante en

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Begrijp de ophef
ik ben tegen
we zullen eens
over QR code in
discriminatie de
weer alle regels
horeca niet. Was in overheid zorgt voor moeten laten
Frankrijk en geen een tweedeling in varen, zeker nu
enkel probleem,
de maatschappij
bijna iedereen
ook niet voor
mensen worden
geent is.
terrassen.Ik zou in indirect gedwongen
winkels net als in door de dictators
Frankrijk en Spanje uit den haag. dit is
nog graag
het eind van onze
mondkapje hebben democratie ze zijn
gehouden en
tegen discriminatie
anderhalve meter. maar werken er
zelf aan mee niet
alleen met corona
ook op andere
vlakken
bijvoorbeeld
overdracht
belasting tot 35
jaar is leeftijd
discriminatie en
ook met schenking
tot 100 k tot 42 jaar
en mensen
voorrang geven
met woningen zet
je mensen tegen
elkaar op.

Ik vind dat een
werkgever zijn
medewerkers mag
verplichten om zich
te laten vaccineren
Collega’ s zijn dat
ook verplicht naar
collega’s die al
gevaccineerd zijn.
Deze vraag stelling
miste ik ook in de
vragenVind je dat
een werkgever het
personeel mag
verplichten om te
vaccinerenCollega’
s die niet
gevaccineerd zijn
spelen Russische
roulette kunnen mij
ook nog aansteken
ondanks ik
gevaccineerd ben

Het kabinet is
doorgeslagen met
de regels .Volgens
mij heb je een wet
persoonsgegevens
die verbied je
medische status te
hoeven geven en
als ik nou een
biertje wil doen
weet de ober of ik
gevaccineerd ben
dat wil ik niet .Heb
hier wederom niks
van de bond over
gehoord

Coronabeleid
overheid ben ik wel
en niet mee eens.
Bescherming is
nodig, maar leg
tegenstanders
beter uit wat
gevolgen zijn van
Covid. Confrontatie
met gevolgen.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Vind het belangrijk
dat de groep die
kwetsbaarder is
zelf goed moet
uitkijken en evt. de
oude regels nog
toepast.Je kunt dit
niet van alle
jongere blijven
verwachten dat ze
rekening houden
met corona.
Moeten vrij kunnen
leven ze zijnmaar
een keer jong en
hebben heel weinig
risico.
Ik vind het hard
nodig dat een
vaccinatieplicht of
corona-toegangsbe
wijs wordt
ingevoerd. Ik heb
nl recht op een
veilige werkplek.

Gewoon weer
terug naar het
oude normaal zo
snel mogelijk

geen

Kunnen we
alsjeblieft weer
terug naar
normaal?!

Niets

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Moeilijke vragen. hybride werken zal Ik vindt het een
Coronapas en 2
Vooral het laatste mi geen
ieder zijn eigen
deling in de
deel. Ik zit tussen toegevoegde
verantwoordelijkhei maatschappij en
eens en oneens in waarde hebben
d of die wel of niet mensen tegen
gevaccineerd wil
elkaar opzetten
worden.
direct stoppen door
de coronapas en
testsamenleving op
te heffen!!!!

Mondkapjes
openbaarvervoer
supermarkten

Laat alle regels los,
bijna iedereen is
gevaccineerd of
heeft corona
gehad. Bij sterke
oplopende
(ziekenhuis)
besmettingen kun
je de regels weer
wat aanscherpen

zelf nuchter
nadenken en de
¨bewezen"
wetenschappelijke
adviezen opvolgen
waar mogelijk.

Wat een
ongelofelijk
amateuristische en
slechte enquête
voor een dure
vakbond!Negatieve
stellingen leiden
per definitie tot
misverstanden.
B.v.:- Mijn werkplek
is niet coronaproof
ingericht- Bij ons
op de werkvloer
leidt het wel of niet
vaccineren niet tot
gedoe- Ik voel me
op kantoor niet
veilig tegen
coronabesmetting
Om nog maar niet
te spreken over de
dubbel-negatieve
stelling ‘Zonder
test- of
vaccinatiebewijs
mag ik niet op
kantoor
komen‘‘zonder‘
‘mag ik niet‘ ...
Bedoeld wordt dus
te vragen
Afstandiet zeker
Het is niet weg, en Dat ik mij moet
In de ouderenzorg
van. houden zou ik niet iedereen is
verdedigen
is de 1,5 meter niet
zoiezo fijn vinden gedisciplineerd met waarom ik mij heb haalbaar maar hou
ook is er nog
basisregels,
laten vaccineren
rekening met
steeds griep. Soms Vaccinatie
collega’s en
met veel mensen in voorkomt voor een
hanteer wel
een ruimte
grote percentage
afstand
benauwd mij. Ik
ziekenhuis opname
weet niet of mijn
, maar sluit het niet
werkgever alsnog uit! Er zal bij
de regels gaat
ontwerp
aanscherpen. Ben gebouwen,
er n
werkplekken,
ventilatie, rekening
gehouden moeten
worden om het te
verbeteren.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ik irriteer me
Ben niet
Als men niet
Hopelijk dat deze Het is raar dat
Ik heb zelf de
mateloos aan
gevaccineerd en
gevaccineerd is
waanzin niet verder iemand die in de
keuze om thuis te
mensen die
wordt door de
moet men zorg
tot tweedeling leid. horeca werkt en
werken en vind dat
coronamaatregelen politiek in een
weigeren als men Vooral dan op
jou komt bedienen wel prima
vergelijken met de vreemd hoekje
opgenomen moet salaris en werk
niet gevasccineerd
holocaust en
geduwd. Voel me worden voor een
ruimte. Want daar hoeft te zijn, ter wijl
bewindspersonen voor het eerst in
corona
ben ik wel bang
diegene op een
vergelijken met
m‘n leven
gerelateerde ziekte voor. Ik ben ook
vrije dag bij hun
nazi‘s en alles wat gediscrimineerd.
zwaar ziek
eigen baas niet
mooi en lelijk is,
De tweedeling in
geweest. Gun het naar binnen
zeer ongepast en de maatschappij
niemand. Maar
kunnen zonder
echt te walgelijk
roept dingen in me
iedereen mag wat geldig corona
voor woorden.
wakker, die ik nooit
mij betreft leven en bewijs maar de
Overal tegenaan
eerder ervaren
werken zoals hij
volgrende dag er
schoppen en tegen heb; volgens mij
dat prettig vind
wel weer binnen
zijn helpt ons niet dezelfde driften,
zonde discriminatie kunnen om er te
vooruit, hoe moet die in de oorlog
op welke wijze dan werken ? laat ik
het dan? Ik zou
mensen
ook
vooropstellen dat
niet graag in de
stimuleerden om
dit niet aan de
schoenen staan
aan het verzet deel
werknemers of
van de ministers en te gaan nemen.
werkgevers ligt
OMT-leden die dit
maar aan het
beleid bedenken
kabinet.
en uitvoeren.
Beetje rationeel
denken is er niet
meer bij.
Nvt
g
Dat ik door de
.
Voor mensen die Ook bij mijn
regering aardig ben
niet gevaccineerd werkgever is er
voorgelogen mbt
kunnen of mogen sprake van een
vaccineren en er
worden een
steeds vagere
beloftes zijn
uitzondering
grens tussen
gedaan die niet zijn
maken.
dwang en drang.
nagekomen !!
Er ging geen
gelegenheid voor
bij dat hij vertelde
dat hijzelf koos
voor vaccinatie...
Een collega die in
Duitsland woont
kreeg zelfs een
bepaling in zijn
contract dat hij
geen recht had op
ziektegeld als hij
corona zou krijgen.
En dat terwijl mijn
werkgever, zelf
fractievoorzitter
van het CDA in
mijn gemeente in
het diepst van de
coronatijd met zijn
fractie vergaderde
in zijn pand. Hier
kwam ik achter,
toeval

Onderzoek veiligheid

Pagina 30 van 87

10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Hanteer voor elke
publieke ruimte
dezelfde regels en
neem duidelijk
begeijpbare
beslissingen

De druk op de
samenleving word
opgevoerd met de
vaccinatiedrang,
het uitsluiten van
mensen die om
welke reden dan
ook niet
gevaccineerd
kunnen of willen
worden is
onacceptabel en
past niet in een
democraties land
als Nederland. De
keuze moet aan de
persoon zelf
worden gegeven in
alle vrijheid, zonder
dat hier
gediscrimineerd
word.

Zodra minister de Er is begrip vanuit
Jonge het ene
mijn werkgever dat
moment zegt dat
ik wat voorzichter
hij vaccinatie
doe en wil zijn dan
absoluut niet
de
verplicht wil stellen coronamaatregelen
maar aan de vrije aangeven. Daar is
keuze van
ook ruimte voor.
iedereen wil laten,
maar daarna een
situatie creëert
zoals de huidige
komt hij bij mij al
niet geloofwaardig
meer over. Ik ben
absoluut geen antivaccinatie persoon
maar hier heb ik
ernstige twijfels bij.
Ik ben kortgeleden
aan mijn hart
geopereerd en vind
het voor nu nog
wel even prima zo.
Ik houd wel afstand
en zal zeker
niemand
besmetten.
Ik ben
Sommige vragen
gevaccineerd (voel waren feitelijk niet
me veilig) maar zie te beantwoorden
liever de
omdat de
mondkapjes terug voorgelegde
komen op
situaties zich (nog)
openbare plekken niet voordoen in
en restaurants dan mijn situatie. Ik
de nu verplichte
werk nog steeds
corona pass. Ik
volledig thuis en
vind dit
kan daarom de
discriminatie van
situatie op de
niet gevaccineerde. werkplek niet
beantwoorden. Ik
heb daar de
vermoedelijke
situatie ingevuld of
de situatie zoals ik
deze nu ervaar in
de huidige
omstandigheid.
Tip; antwoorden
uitbreiden met een
3e optie “anders
namelijk “.

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Artikel 11 van de
op het werk vind ik Laten we in
Grondwet is hier
wel dat men
vredesnaam
duidelijk in: de
coronapas moet
stoppen met alle
integriteit /
vragen.
maatregelen, er is
onschendbaarheid
voldoende
van het lichaam is
bewezen dat de
gewaarborgd.
PCR test niet
geschikt is, Corona
niet ernstiger dan
de griep en de
maatregelen
averechts werken,
er worden 5
mensen (qualy‘s)
opgeofferd om 1 te
redden, stop a.u.b.
deze massa
hysterie te
ondersteunen
anders ben ik
genoodzaakt mijn
lidmaatschap op te
zeggen. Laat
iedereen in zijn
waarde en met rust
!
Voor mij is het
loslaten van de 1,5
meter en de
mondkapjes vrij
neutraal. Als het
nodig is prima... Ik
maak me er niet
heel erg druk om.

Ik vond de 1e
vragen in deze
enquête wat
suggestief; leek
ervan uit te gaan
dat ik niet
gevaccineerd wil
worden. Ben wel
gevaccineerd en
hoop nog steeds
dat meer mensen
dit doen! Ik werk in
de zorg en zie daar
steeds de
ongevaccineerden
op de IC
belanden… Dat
maakt ons werk
nodeloos moeilijk!

Persoonlijk had ik
liever de 1,5 mtr
regel dan het
corona bewijs.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
het geld regeert en stop onmiddellijk
de werknemer
met de coronapas.
crepeerd. In ons
Ook met
docententeam zijn coronapas/testbewi
constant docenten js kun je het virus
positief getest op overdragen-- een
corona. En i.p.v.
pas zegt en voegt
actie, worden de
niets meer toe.
klassen alleen
maar groter. De
kans op besmetting
is toegenomen.

coronacheck
afschaffen

Graag ook een
optie 3, geen
mening bij de
vragen.

Nadenken of iets
wel of niet
verstandig is heeft
meer waarde dan
zwart/wit regels al
is dat is ook
moeilijk

Ik kan over een
aantal dingen geen
oordeel geven,
daar ik vanaf
januari niet meer
op kantoor ben
geweest.Gevaccin
eerd en niet
gevaccineerd,
beide partijen
kunnen corona
krijgen en in het
ziekenhuis
belanden en het
virus doorgeven.Je
moet maar net de
klos zijn als niet of
wel
gevaccineerde)Ik
zou pleiten voor
simpele testen, ze
waren destijds
bezig met
ademhalingstesten
en iedereen laten
testen bij
binnenkomst.
Ik heb geen idee of De druk om je te
Alles weer normaal
het zo is maar ik
laten vaccineren is wordt, zoals het
zou graag zien dat enorm hoor. Niet
voor de
iedereen om mij
verbaal, maar non coronavirus was.
heen gevaccineerd verbaal. Als je het
is
niet doet, kun je er
ook niet in. Mag je
niet mee, kunnen
we geen
personeelsfeest
organiseren.

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Jammer dat
Een grote
Als er weer
mensen niet zelf
puinhoop
gevaccineerd moet
nadenken en dat er
worden, zou het fijn
nooit is verteld dat
zijn als naast
je van langslopen
personeel in de
of een paar tellen
zorg en
in elkaars nabijheid
dienstverlening ook
zijn niet besmet
gedacht wordt aan
kan worden.
personeel in de
Daardoor doen
supermarkten.
mensen zo
Ook wij hebben
spastisch.
ons het snot voor
de ogen moeten
werken om alle
klanten van eten te
voorzien. Ook wij
hebben een boel
risico gelopen
echter hebben wij
nooit de
mogelijkheid gehad
om ons sneller (
eerder ) te laten
vaccineren.
meer geld naar de Vreemd dat een
Zoals altijd : de
zorg in de
cafe baas of
baas beslist en
ziekenhuizen,
iemand in de
hoe lager de
vooral voor de
voetbalkantine
positie van de
mensen die op de naar je QR code
werknemer hoe
ic werken en niet mag vragen, maar minder je hebt in te
naar de boa‘s die de werkgever,
brengen.
moeten controleren waar je 8 uur of
Thuiswerken geldt
langer onder de
en gold enkel voor
mensen bent, niet. leidinggevenden en
werknemers met
hogere
functiewaardering.
Het welzijn van
werknemers met
een lagere
functiewaardering
telt niet echt mee.

Iedereen moet het alles is gezegd
voor zich zelf
weten maar
vaccineren kan ons
helpen.

Iedereen in zijn
waarde laten en
zijn of haar keuze
respecteren
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Bij een aantal
vragen is (helaas)
toch de optie ‘weet
ik niet‘ van
toepassing, de
harde keuze kan ik
niet altijd maken (al
was het maar
omdat ik niet op
kantoor kom en
dus niet precies
weet hoe het er
daar uitziet).

Niets

Het wordt straks zo
dat je een QR code
op je voorhoofd
krijgt en zo dan
overal de poorten
open gaan. Net als
de NS poortjes. Of
poorten op
kantoren die nu
met een chip pad
openen.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Nvt
Iedereen zou
We weten niet wat Verplichting van
Zo gek is de 1,5
zonder QR code
de toekomst
vaccinatie (direct meter afstand niet.
overal naar binnen brengt, dus laten
en indirect) en alle Is ook wel prettig
moeten kunnen
we allemaal op
gevolgen hiervan als mensen niet al
gaan. Zonder
blijven letten wat
zouden strafbaar te dicht op je zitten.
beperkingen.
we doen!Blijf op
moeten worden
is t ook lastiger
Absoluut geen
elkaar letten!
mensen te
restaurants/eetgele
bestelen. Wat meer
genheden sluiten
begrip voor elkaar
als deze niet wil
tonen is wel zo
checken op QR
prettig.
code.
Gevaccineerde
kunnen nog steeds
corona krijgen
en/of op andere
overdragen.
Bedrijven waar
personeel zonder
vaccinatie niet
meer op kantoor
mogen komen op
de zwarte lijst
zetten. Hiermee
dwingt de
werkgever min of
meer om je te
vaccineren.
Vaccineren is een
persoonlijke keuze,
werkgever mag dit
niet verplichten.
De 1.5 afstand
In het onderwijs
Werk in een winkel, Mijn
Vrijwillig vaccinatie
houden en het
kunnen we iig
maar sommige
Werkzaamheden is het niet..Wil je
geen handen
online vergaderen, mensen zijn brutaal zijn niet of zeer
sporten ed...dan
schudden vind ik
wat ik wel prettig
en houden geen
moeilijk
heb je hem nodig
nog steeds prettig vind ipv met 30
afstand! Vond het corona-proof te
echter en hou ik
man in een lokaal wel een erg lastige doen. Werkgever
erin onder werk
zitten
periode heb wel
heeft er wel
tijd.
steeds door
aandacht voor,
gewerkt maar het maar geen
was voor mij erg
concrete oplossing.
zwaar! Heb mij in De meeste
die periode niet
collega‘s zijn wel
ziek gemeld, maar gevaccineerd, ook
zat tegen het
naar aanleiding
randje! Hoorde het van meerdere
ook van andere
besmette andere
medewerkers!
collega‘s
Regels zijn goed, Niets
terug naar normaal ik vind dat het
als er géén bewijs
Maar er moet meer
van voor deze
kabinet nog veel
(neg
gekeken worden
matregelen
strakkere regels
test/vaccinatie)
naar de situatie.
moet voeren, tot
gevraagd wordt
het verplichten van dan zouden de
vaccinaties aan
maatregelen
toe, dat is de enige (1,5m/mondkapjes
manier om van dit ffp2) moeten
virus af te komen. gelden.
En dan ook de
arme landen
voorzien van
vaccinaties. De
reden dat
Denemarken geen
regels hoeft te
hebben, is dat ze
daar veel strakkere
regels hebben
gehad.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Ik snap niet dat
mensen zich druk
maken of iemand
gevaccineerd is.
Dat doe he voor je
zelf net als afstand
houden of een
mondkapje. Als
iemand graag op
afstand blijft
respecteer ik dat
en anders kunnen
we aub normaal
doen. Ik wil me niet
met een app
registreren dus ga
gewoon niet uit
eten. Als ze het
gele boekje
accepteren kan ik
gewoon naar
binnen.

Dat ze moeten
stoppen met dat
hele onzinnige
beleid. En dat het
CNV daar zeker
ook niet in mee
moet gaan. Corona
is griep. Niet meer
en niet minder.
Heftige griep Ja.
En iedereen moet
gewoon op een
normale manier
immuniteit
opbouwen door het
op een natuurlijke
manier te
ondergaan zoals
het ook al jaren bij
griep gaat.
Gewoon stoppen
met al die
onzinnige
maatregelen en
dwang. Ik laat mij
niet dwingen, nu
niet, dan niet, nooit
niet. PUNT

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ik vind dat kleine
niets
Moeilijke vind ik dat Het vrijwillige
Ik vind dat er een
bedrijven als
er weinig logica zit karakter voor
min of meer
horeca maar ook
in me maatregelen vaccinatie zou
verplichte
anders door het
en dat het beleid
terug moeten
vaccinatie moet
kabinet financieel
niet consequent
keren, ook in de
komen. Ben je niet
moeten
is.Woon vlak bij
communicatie van gevaccineerd, dan
gecompenseerd
Duitsland, dus heb werkgevers en
sluit je jezelf
worden
het volgende
overheid. Juist de buiten. Dat is dan
voorbeeld: als ik in toon die richting
een keuze. Maar
Duitsland dit
dwang of drang
men kan niet
weekend naar het gaat zorgt voor
verwachten dat
zwembad ga, moet verharding en een een dikke
ik een
tweestrijd, terwijl
meerderheid zich
coronapas/vacc.be open communicatie moet laten
wijs laten zien en zonder iets als een beperken voor
1,5m afstand
goede of slechte
wappies.
houden en een
keus te benoemen
(FFP2) mondkapje kan een oprechte
dragen. Als ik
discussie
maandag een paar opleveren.
KM verderop (in
NL) een hele dag
in een slecht
geventileerd en
druk kantoor ga
zitten is geen van
de maatregelen
van toepassing.
Leg het mij maar
uit! :-)
Ik ben minder bang Gewoon ophouden We weten niet wat Zet in allochtone
ik heb een eigen
dat ik erg ziek word met deze hele
de toekomst
wijkem mobiele
dagverblijf aan huis
van corona, dus ik poppenkast en
brengt...De natuur vaccinatiebus in.
en werk dus altijd
laat veel regels
gewoon
lost de immense
Zonder afspraak. thuis. zonder
lopen
Denemarken in
overbevolking op
collegas
deze volgen! Ook onze aardbol op
NOOIT
door epedimie,
DISCRIMINEREN pandemie enz. Wij
met wat voor
hebben uiteindelijk
"medisch"
geen invloed meer
toegangsbewijs
op de natuur na
dan ook! Neem
onze destructieve
een voorbeeld aan levenswijze.
restaurant Waku
Waku te Utrecht!
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Mondkapjes in het Nvt
Ik had liever de
Schaf de mondkap Belangrijkste is dat Wees verstandig
OV zijn nog wel
anderhalve meter ook af in het OV.
wij (groten)deels
laat je vaccineren,
verplicht, maar de
gehad dan het
Zorgt voor veel
thuis mogen
doe je het niet voor
logica ontgaat me
coronatoegangsbe bedoel.
werken, zodat we je zelf dan voor
volledig.
wijs.
maar af en toe
anderen.Besmettin
naar onze
gen kunnen ook
kantoortuin
slecht aflopen voor
hoeven. Verder is je oom , tante,
het essentieel dat oma, opa, ouders,
collega‘s die
vrienden,
verkouden zijn niet kennissen. Jij of zij
naar kantoor
nemen dan wellicht
komen.
ook een IC bed in
van iemand die het
vanuit de reguliere
zorg nodig
heeft?Slijt komt
altijd te laat!
Ik ben een long
Vragen zijn niet
.
Iedereen heeft een Gewoon terug naar Ik werk op een
COVID patiënt. Na helemaal eenduidig
keuze. Maw dus
normaal en alles
voortgezet speciaal
een periode van
te beantwoorden;
ook de
los laten en geen onderwijsschool,
lang COVID
anders/n.v.t./geen
consequenties
gezeur meer over wij moeten ons
klachten aan het
van beide ontbrak.
accepteren!!!
Corona
sowieso twee keer
werk gegaan. Na Verder ligt het niet
per week zelftest
de tweede enting heel zwart/wit. Ik
en vanuit de
opnieuw ziek met vind het prima dat
overheid. Het
COVID
alles weer open is,
schoolgebouw is
verschijnselen.
maar dan zou het
oud, anderhalve
Niets is zeker met echt open moeten
meter afstand lukte
betrekking tot deze zijn (naar eigen
nooit en ventilatie
ziekte ook de
invulling van
is slecht, maar we
effectiviteit van de bedrijven/instelling
moesten tijdens de
maatregelen niet. en) en verder zou
Lockdown wel
ik willen dat de
open blijven.
regels van 1,5
Zonder
meter en
mogelijkheid tot
mondkapje nog wel
eerder vaccineren.
zouden gelden
Dat kleurt de
totdat de cijfers tot
antwoorden van
bijna 0 zijn
deze vragen, want
gereduceerd. Veel
het was eerder ook
gevaccineerden
al niet goed.
denken dat ze nu
geen afstand
hoeven te houden,
terwijl je het virus
nog steeds kunt v
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
als iedereen zich
laat vaccineren zijn
we binnen no time
van alle regels af
duidelijk toch

wij moeten nog
steeds 1.5 meter
houden en
mondkapjes en
veel handen
wassen

Jammer dat de
regels versoepeld
zijn

Zou fijn zijn als er Mondkapjes in het
een hogere
OV en in de taxi is
vaccinatiegraad
wel nog verplicht.
komt zodat we net Maar wordt nu wel
als Denemarken de steeds lastiger om
laatste
dit te blijven
coronamaatregelen hanteren.
kunnen laten varen

Onderzoek veiligheid

Het is erg
vervelend dat de
maatregelen nog
steeds van kracht
zijn vanwege
mensen die niet
gevaccineerd zijn.
Zij profiteren van
de vrijheden zover
van kracht door de
mensen die wel
gevaccineerd zijn.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ieder is natuurlijk Ik denk dat de
Op mijn werkplek is
verantwoordelijk
mondmaskers
er een collega die
voor zijn eigen
weer terug moeten zich niet wil laten
gezondheid.Helaas komen. Dit geeft
vaccineren . Dat
geven veel mensen minder kans op
moet men zelf
blijkbaar niet om de besmetting
kunnen beslissen
gezondheid van de
maar dan wel 1.5
ander.Jammer dat
meter afstand
er niet meer
houden !
begrijpelijke uitleg
is over de werking
van het medicijn en
mogelijk negatieve
effecten, zeker
voor de korte
termijn, want de
lange termijn moet
zich ng uitwijzen.
Vergelijk dat maar
met de lange
termijnwerking van
o.a. penicilline over
onze algemene
weerbaarheid
tegen bacteriële
besmetting(en).
Mijn werkgever
Het recht en de
In het algemeen
heeft schriftelijk
vrijheid je niet te
ben ik voorlopig
gecommuniceerd laten vaccineren, tegen situaties
dat
niet te laten testen waarin mensen
ongevaccineerden wanneer je geen
dicht bij elkaar zijn
zich voor elk
klachten hebt zou (blijven) < 1.5
bezoek aan de
ik volkomen achter mEen aantal
zaak moeten laten staan. Het huidige dingen zouden m.i.
testen maar de
verplichte testen
wel kunnen, zoals
indruk bestaat dat wanneer je geen
een bioscoop.Deze
ze dat niet gaan
vacc. Hebt (nu bv zitten niet altijd vol
controleren
bij externe
zodat de 1.5 m niet
vergaderingen en gehaald kan
bedrijfsuitjes met worden, en
etentje verplicht)
verwacht je drukte,
vind ik te ver gaan. ga dan niet Er
Uitgaande van dat wordt veel gezegd
ieder nu echt wel dat gevaccineerde
begrijpt dat men
minder ziek
zich laat testen bij worden, het risico
klachten vind ik dit op ziekenhuis- en
te veel van het
IC-opname zeer
goede en ben ik
klein wordt.Je kunt
tegenstander van dan wel minder
de Corona check ziek worden, toch
app. Feit dat je nu schiet je zelf of je
als gevaccineerde bedrijf met ziek zijn
vrij uit kunt g
niets op.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Je kunt als individu De grondwet
Ben blij dat door de Ik voel mij bedrijgd Zolang niet
Ik hoop dat
ook zelf kiezen
verbiedt nu nog dat Corona het hybride door het enorme
iedereen is
mondkapjes in ov
voor een
er verplicht
werken een
aantal niet
gevaccineerd wil ik nog lang verplicht
mondkapje, maar gevaccineerd
versneld tempo
gevaccineerd en
de 1,5m en het
blijven. Ik zou niet
de anderhalve
wordt, maar hoe
heeft gemaakt.
en anti testers die mondkapje
naar mijn werk
meter is niet altijd dat gaat met een
mij en de
behouden.
durven als
mogelijk,
nieuwe regering?
medemens
Gevaccineerden en mondkapjes niet
bijvoorbeeld in de
bedrijven. ik zorgen niet
meer verplicht zijn
winkel. Ik ben een
voor mutaties en
gevaccineerden
in ov ( ik heb geen
longpatiënt en zou
dus gevar voor het kunnen te allen
auto en het is te
het fijn vinden als
welzijn en
tijde het virus
ver om te fietsen)
mensen op jouw
welbevinden van
overdragen dus ik
aangeven wél op
mijn vrienden
vind de check app
afstand blijven.
familie en mijzelf. geen oplossing.
Maar mensen zijn
egoïstisch, dat zie
je nu meer dan
ooit, jammer.
Vaccineren doe je
niet alleen voor
jezelf maar ook
voor de ander. Dat
begrijpen veel
mensen nog
steeds niet.
Shit coronabeleid In de zorg nog
Vaccinatiebewijs/ Bij twijfel gebruik je Het is tijd om terug Ik heb meer dan
vd overheid. Mevr steeds binnen 1,5 qrcode is bullshit
gezonde verstand. te keren naar
genoeg over
keizer had
meter een
is een vorm van
normaal .
Corona gehoord.
gelijk..het is niet
mondkapje. Ik vind discriminatie wat
Zijn jullie nog
meer uit te leggen dat dit niet nodig is volgens mij in
ergens anders mee
de grote verschillen bij vaccinatie.
nederland
bezig, want zo zet
in het beleid.
Waarom ben ik
verboden is.
ik m‘n
anders
Silvana simons
lidmaatschpa maar
gevaccineerd?
moet dit maar eens
op
Laat er maar een aankaarten in de
tweedeling
tweede kamer.
ontstaan op de
werkvloer.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Stop met die
overdreven
aandacht voor
corona

Niet meer moeilijk
doen tis klaar nu

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Wanneer er sprake Dat het hele
Het coronabeleid is Ik werk al jaren
De vragen zijn
is van de keuze
corona gedoe een gericht op de zorg vanuit huis en
gericht op
vaccineren, testen grote farce is die
in de ziekenhuizen. bezoek diverse
kantoorpersoneel.
of hersteld zijn is
alleen door
Niet op de
agrarische
Ik werk als
spreken van een
overheden wordt
individuele mens
bedrijven.Kom
leerkracht, vond
tweedeling onzin. gebruikt voor een (werknemer). Bijv. zelden op ons
daarom sommige
Er is wel een
andere agenda dan De overheid is niet kantoor.Mijn
vragen niet goed te
tweedeling tussen de
begaan met de
werkgever laat aan scoren.
mensen die
volksgezondheid.Hi individuele
mij zelf de keus of
redelijke
er is duidelijk een werknemers die
ik het verantwoord
voorzorgen in het massapsychose
maandenlang ziek vind een bepaald
belang van
aan de orde waar thuis zitten of nog bedrijf te
anderen en zichzelf de msm met hun
onvolledig kunnen bezoeken.Als ik
willen nemen en
propaganda dik
werken omdat ze tijdens een
mensen die dat
aan bijgedragen
corona hebben
bedrijfsbezoek mijn
niet willen doen.
heeft.Angst is
opgelopen.
werk niet veilig kan
ingezet en een
verrichten, mag ik
slechte
zonder meer het
raadgever.Nu is er
bedrijf verlaten.Mijn
een
werkgever zal dan
maatschappelijke
altijd achter mijn
tweedeling
beslissing staan.
ontstaan onder de
bevolking door
toedoen van de
regering die echt
stigmatiserend
bezig is.Zie de
uitspraken van die
minister van
volksgezondheid.D
e strijd om de
autonomie van de
bu
ik als werknemer 1.5 mtr is lastig in Gewoon weer
Mijn werkgever
Er moet ook oog
moet zich veilig
de zorg vooral met terug naar
heeft qua Corana zijn voor de
voelen op de
dementerende
normaal. En dan
een beleid gevoerd veiligheid van
werkvloer dus ik wil bejaardenIn mn
bedoel ik voor
waar ik mij vanaf
kwetsbare
weten of er iemand werk houd ik mn
corona. Die paar
het begin niet in
collega‘s en
in mijn
mondkapje nog op doden per jaar
heb kunnen
collega‘s met
werkomgeving is
niet alle bewoners kunnen we voor lief vinden.Als je bij
kwetsbare mensen
ingeënt
zijn gevaccineerd nemen. Hoort bij
ons ziek meldt
in hun omgeving.
Ik vind zelf dat je
het leven.
wordt je
De vrijheid van de
het niet kan
voortdurend een
ene groep die zich
verkopen niet
soort opgejaagd
niet wil laten testen
gevaccineerd te
of vaccineren, mag
zijn als je in de
niet tot een
zorg werkzaam
onveilige situatie
bentAls men op
leiden voor
vakantie gaat wordt
mensen die dit wel
er ook van alles
doen. Niet alleen
ingespoten
oog hebben voor
de vrijheid van
keuze tot
vaccinatie en
testen, ook oog
voor de veiligheid
op de werkvloer
(en OV).
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Degene die zich
Ik vind het de
Ja nou en of ik dat
hebben laten
verantwoordelijkhei wil. Het is echt
vaccineren mag je d van iedere burger ongelofelijk waar
wel wat belonen.
dat hij/zij zich
dit naar toe gaat.
Dat had gekund
beschermd tegen De coronapas is 10
toen iedereen in de corona infecties.
stappen te ver! Het
gelegenheid werd Het hebben van
is een schandalige
gesteld zich te
een coronapas
ontwikkeling waar
laten vaccineren of helpt, maar een
iedereen tegen zou
testen bij grote
zeer hoge
moeten zijn. We
voetbalwedstrijden, vaccinatiegraad
zijn zo blind, zo
formule 1
van > 90% is
blind! Ik ben er
evenement of
volgens mij de
echt woedend
dance events. Nu beste bescherming over! Vooral die 2
wordt het meer
dat wij gewoon
leugenaars/Pinokki
gezien als straffen naar ons werk
o‘s Hugo en Mark!
als mensen het niet kunnen en kunnen Die zouden ze
willen. De
recreëren. Het valt moeten berechten!
vaccinatiegraad is mij op dat de
Vertel mij verdorie
samen met degene pretindustrie het
nou eens waarom
die al Covid gehad meest met de
ik notabene moet
heeft nodig om de coronapas te
gaan bewijzen dat
ziekte voor de
maken hebben.
ik gezond ben?
zwakkeren in de
Alle beschikbare
Waarom mag een
samenleving te
inzet van de
ongevaccineerde
beschermen en de overheid dient
de kroeg niet in en
medische zorg op voorlichting m.b.t. een gevaccineerde
peil te houden. Dat vaccinatie te zijn. wel??? Zijn die
willen we toch
besmettel
allemaal? En daar
Het blijft een
Vaccinatie is en
Alle
dubbel gevoel Ik
blijft een eigen
coronamaatregelen
werk in een bedrijf keuze. Graag zo
moeten per direct
waar veel mensen houden. Maar
vervallen. We
zich uit kerkelijke gevaccineerden
moeten het
overtuiging zich
mogen wat mij
zweedse en
niet laten inenten, betreft veel meer engelse voorbeeld
en ja hoor vorige
vrijheid hebben
volgen hierin.
week was het weer dan
raak er was er
ongevaccineerden.
weer een besmet In Frankrijk wordt
overal een pass
sanitaire gevraagd
zonder enig
probleem. In
Nederland wordt
weer water bij de
wijn gedaan en
wordt het beleid
niet meer te
verdedigen. Over
de enquête;
sommige vragen
zijn suggestief en
vragen om uitleg
en nuancering.
Indien er
conclusies aan
verbonden worden
kloppen deze
conclusies dan ook
niet. Kwalitatief kan
de
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Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Wij zijn klaar met Het is de hoogste Verplichting tot
corona, maar
tijd voor gezond
vaccinatie zou
corona niet met
verstand en
mogelijk moeten
ons helaas. Een
stoppen met de
zijn, groepsbelang
werkplek hoort
twee deling. Van
weegt zwaarder
veilig te zijn en niet de 17.5 milj
dan persoonlijk
alleen op fysiek en Nederlanders
belang
mentaal gebied.
liggen er nog geen
500 in het
ziekenhuis, waar
zijn we mee bezig.

Dat ik het jammer
vind dat er zo
gezeurd wordt.
Commentaar
achteraf is
makkelijk.

Ik vind dat er
minder aandacht
moet komen voor
de uitzonderingen
en zonderlingen.

Ik heb een
kantoorfunctie en
woon (verhuisd) op
80km van werk.
Mijn werkgever eist
van al het
kantoorpersoneel
dat we weer als
voor corona op
kantoor komen.
Dus helaas niet
meer
thuiswerken.De
werkzaamheden
op kantoor kan ik
ook uitstekend
thuis verrichten
maar de werkgever
staat daar beslist
niet voor open. Dit
is een grote
ergernis voor mij
maar ook al mijn
collega‘s. Zou
willen dat dit in cao
besproken wordt
en hybride of het
nieuwe werken
afgesproken gaat
worden voor alle
functies waar dat m
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Geen

Geen eenduidige Het zou fijn zijn als
regels. 1 Europa
QR code onzin
laat me niet lachen. gauw over is. Als je
Willen alleen ons gevaccineerd bent
pensioengeld
kun je nog steeds
corona krijgen en
ook anderen
besmetten.
Vaccineren doe je
voor jezelf en naar
mijn mening niet
voor een ander. Ik
ga wel testen
zolang dat moet.
Dan weet ik in
ieder geval zeker
hoe het ervoor
staat met mijzelf.

nee

Vaccinatie
verplichten!

Onderzoek veiligheid

De druk vanuit de
overheid zit me
echt flink hoog.
Mijn mening: het
gaat niet om de
injectie, maar om
die QR-code.
Naast dat ik niet
mee zal werken
aan discriminatie,
zal ik stoppen met
mijn huidige werk
als ik me verplicht
zou moeten laten
enten. En mijn
huidige baan als
internationaal
chauffeur is echt
mijn lust & mijn
leven, dus dat zegt
wel wat. Toen ik dit
aangaf bij mijn
werkgever keek hij
zó verbaasd & zei
"Jij?! Stoppen met
rijden?!".Duidelijker
als dit kan ik niet
zijn denk ik :)Mooi
on

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Geen
Coronapas en
Verplicht op de
loslaten van 1.5
werkvloer dat men
meter etc. maakt
gevaccineerd is als
dat kwetsbare
je naar kantoor
mensen (die
komt,en anders
voorzichtig
verplicht
moeten/willen zijn) thuiswerken.
nu in isolatie zitten.
Het zou goed zijn
om bij
evenementen
speciale
tijden/dagen te
reserveren voor
mensen die zich
moeten/willen
houden aan de
oude maatregelen.
Zoals musea,
openbaarvervoer
(naast stilte coupés
ook 1.5 meter
coupés oid).
Ik mis regelmatig Ik vind dat
We mogen zelf
de optie ‘weet ik
iedereen een vrije beslissen of je je
niet/n.v.t‘
keuze heeft en niet laat vaccineren
mag worden
maar je durft het
uitgesloten van
niet te zeggen
welke activiteiten tegen anderen.
dan ook. We leven
in een democratie,
waarin ieder een
vrije keuze heeft,
zonder dat hier
mensen voor een
bepaalde keuze
mag worden
gestraft
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Dat de regering
van Rutte moet
aftreden , en het
aan de PVAZ partij
voor alle zaken
moet overlaten .

Ben het heel lang
eens geweest hoe
eea in Den Haag
geregeld werd mbt
avondklok, 1,5m,
mondkapje
enz.Testbewijs,
coronapas voor
horeca vind ik
teleurstellend.Ben
zelf wel
gevaccineerd maar
weiger om telkens
m‘n paspoort te
laten zien om
ergens binnen te
mogen.Gewoon
alles open, voor
iedereen, wat mij
betreft.

Van een aantal
zaken ben ik niet
per se voor of
tegen maar de
situatie is zoals hij
is

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
De afgelopen
Ik werk aan boord Niet gevaccineerde Vaccinatieweigeraa
anderhalf jaar is
van een schip. En in het ziekenhuis
rs zouden zelf de
een dwaling
er zijn nog steeds achteraan sluiten, kosten moeten
geweest. We
collega‘s die zich na mensen die op betalen van
moeten terug naar niet willen laten
de wachtlijst staan coronabesmetting.
af en het
vaccineren.Van mij voor
vertrouwen van de mogen die op
kankeroperatie,
bevolking weer
onbetaald verlof
hartoperatie en
herstellen. Het
worden
andere
complete falen van gestuurd.Nu
levensbedreigende
de
moeten wij nog
ziekten.
gezondheidsdesku steeds 5 dagen
ndigen zal
thuisisolatie, dan
verantwoord
testen voor
moeten worden.
toegang en
Het met voeten
wachten op uitslag
treden van de
voordat je aan
Grondwet en wat boord mag. En dit
dies meer zij zal
om een paar van
bestraft moeten
dit soort
worden, tot aan het tegendraadse
hoogste
figuren veilig te
internationale
houden voor
tribunaal aan toe. infectie.En zelfs ik
als leidinggevende
mag daar eigenlijk
niks van zeggen
volgens de
Nederlandse
wet.Dat mag wel
eens anders.Je
mag het er niet me
We zullen moeten Het blijft een
Ik werk op een
Niet al mijn
accepteren dat
lastige discussie en basisschool en ben collega‘s zijn
mensen besmet
heb moeite met de ontzettend blij dat gevaccineerd. Dat
raken met een
dwang die nu
we weer gewoon vind ik zorgelijk!
virus. Dat gevoel
steeds meer wordt werken. Aub niet
Om die reden houd
zijn we
uitgevoerd om te
meer dicht gooien. ik afstand en blijf ik
kwijtgeraakt. Waar laten vaccineren
Wij zijn een vitale voorzichtig.
altijd de definitie
(maakt me best
sector en moeten
voor een epidemie boos). Op mijn
open blijven. Ik heb
60 meldingen bij de werk heb ik er nu geen enkel
huisarts op
nog geen last van probleem met
100.000, hanteren maar wie weet of blijven werken
we nu 6 positieve dat moment ook
tijdens een Lock
testen op 100.000. gaat komen. Ik
down. ALLE
Dat betekent in de vertrouw op Gods onderwijs, ook de
Noordoostpolder
leiding en Hij heeft universiteiten
waar ik wo0on dat mijn leven in zijn
MOETEN open
4 positieve testen hand
blijven. Fysiek
al tot een epidemie
onderwijs is een
leiden. Dat vind ik
noodzaak!
zwaar overtrokken.
We zijn slaaf
geworden van de
testen; wat mij
betreft heel snel
mee stoppen. Ook
met de coronapas.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Graag ook
mondkap
afschaffen in ov.
Dit raakt kant nog
wel. Overal mag je
zonder mondkap
behalve in het ov.
Zeer onlogisch

Een verplichte QR
code op de
werkvloer maar het
veiliger om te
werken.

Schaf het
onderscheid af,
geen mondkapjes
meer in het OV.

Vind het jammer
dat de mondkapjes
plicht en 1,5 mtr
zijn losgelaten. Op
mijn werk dragen
wij als personeel
gelukkig nog wel
mondkapjes

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Geen
Op kantoor hoef ik Hou op met deze Ik haat het dat de
corona-regels meer mij niet te laten
belachelijke regels, regering zoveel
svp, maar veel
testen/vaccinatiebe onze gehele
macht heeft in de
meer aandacht
wijs, daar wordt
maatschappij inc
hele Corona
voor thuis- en
niet om gevraagd. die in de rest van toestand
hybride werken.
Het ging om een
de landen gaat
Voor de praktische vooraf besproken kapot. Jammer dat
uitwerking en voor congrescentrum.
het CNV zich niet
de
Toen de corona
meer in zetten voor
arbeidsrechtelijke toegangspas van rechten zo als
en financiële
toepassing werd, geen vaccin willen
gevolgen.
werd het
en dat ze
congrescentrum
discriminatie
opeens aangeduid steunen met de
als horeca. Dat
coronapas.
was nog niet
bekend op het
moment van
reserveren.
Daarom moest mijn
werkgever in allerijl
toch vragen of dit
voor mij een
probleem was. Het
was dus een
noodgreep.
Stoppen met de
volgens mij is de
Ik erger me
Het zou zo moeten
corona poppenkast anderhalve meter behoorlijk aan alle zijn dat Corona als
en weer gaan
samenleving te
discussies over
een soort ernstige
leven. Als je zelf
vroeg los gelaten. zgn aantasting van griep beschouwd
onderzoek doet
je vrijheden als er gaat worden. In het
ben je er snel
een coronapas
pre corona tijdperk
achter wat er
gevraagd wordt. Ik werd over griep
werkelijk aan de
werk in de zorg,
ook niet heel
hand is, en dat is
daar wordt
moeilijk gedaan. Ik
absoluut niet wat
iedereen sinds jaar begrijp wel dat
mensen willen.
en dag
hiervoor een
Vooral stoppen met
gevaccineerd
behoorlijke
de QR
tegen hepatitus b vaccinatiegraad,
maatschappij en
zonder dat daar
dan wel
tweedeling. Het is
enig gedoe over is. herstelgraad onder
wat de elite (who,
Als ik naar Afrika de bevolking moet
wef, vn, eu etc) wil
wil ben ik verplicht zitten. Daarnaast
met agenda 2030
een vaccinatie
vind ik, indien veel
(great reset). Kijk
tegen gele koorts werknemers zich
eens op:
te nemen. We
(nu nog) onveilig
ninefornews.nl of
zitten in een
voelen op het werk,
volg jensen.nl.
pandemie en als
dat een coronapas
Hopenlijk maak ik
zorgverlener vind ik of negatieve test
hiermee weer
het niet meer dan op de werkvloer
iemand "wakker"
normaal dat ik mijn tijdelijk verplicht
dat moeten er
verantwoordelijkhei mag zijn.
meer worden, dan
d neem en
is het klaar en
gevaccineerd ben.
over.
En als ik zelf in een
ziekenhuis kom
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Ik ben tegen
discriminatie.

Manier waarop het
nu gaat is niet
ideaal of leuk,
maar ik denk dat er
nog steeds risico‘s
op uitbraken zijn.
Wat mij betreft
vaccinatie verplicht
stellen (ook voor
wappies en
religieuze fanatici) ,
maar ik zou er
geen moeite mee
hebben als
bijvoorbeeld vanuit
werkgevers aan
wordt gedrongen
op vaccinatie.
Betere uitleg
Ik vind het gezeur
waarom horeca
over de coronapas
wordt opgezadeld verwend gedrag.
met corona check Evenals de
app.leg uit waarom mensen die niet
ik bijv. Met vriendin willen vaccineren.
thuis kan koffie
Er zijn landen die
drinken, een
graag de vaccins
knuffel geven en
willen en ze niet
als we besluiten te hebben. Maar O, O
gaan lunchen in
O, we hebben
restaurant wij
recht op onze
gecontroleerd
vrijheid. Ja juist ik
worden. Die corona ook en dat kan
check zegt niks
alleen maar als
over de
iedereen
wettelijkheid. Nu
gevaccineerd is.
ok, maar dag erna Egoïsme viert
kun je symptomen hoogtij in ons land.
hebben. En dus
was je due dag er
voor ook al
besmettelijk in het
restaurant. voor de
goede orde, ik ben
voor vaccineren,
maar zéér tegen
corona app

Onderzoek veiligheid

Als je je niet wilt
laten vaccineren
moet je ook de
consequenties in
deze aanvaarden
en een testbewijs
kunnen tonen. Je
hebt hierin een
vrije keuze.

Ik vind het een
slecht idee om de
1,5 meter regel en
het dragen van
mondkapjes los te
laten. In winkels en
kantoren etc is het
te druk.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Als iedereen eens iedereen zou
Er alles aan doen
niet zo zeurt en
verplicht
om vaccineren te
zich achtergesteld gevaccineerd
verplichten.
voelt. Wees
moeten worden
gewoon verstandig zonder
en hou rekening
uitzonderingen dan
met elkaar
pas zijn we echt vrij

...leven en laten
leven, zelf zal ik de
discussie niet
aangaan. Ik vind
persoonlijk dat
mensen wat meer
voor elkaar(s
gezondheid)
moeten en mogen
overhebben. Kom
op, er worden toch
geen extreme
zaken van ons
verlangd? (woon
zelf in Duitsland).

De mondkapjes
weg is OK die
werken toch niet
tegen Corona.
De1,5 meter mag
wel blijven. ook
tegen de griep enz.

Ik heb er moeite
mee dat de
werkgever niet
naar vaccinatie of
testen mag vragen.
Zij hebben ook een
beschermende
taak naar
werknemers. Ik
voel me onveilig
nabij niet
gevaccineerde
mensen. Maar nu
kan ik hen niet
ontlopen, omdat
het simpelweg niet
transparant is. Ik
vind het iemand z‘n
recht om niet te
vaccineren, maar ik
mis nu mijn recht
om veilig te werken
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Mijn werkgever
vraagt nu nog niet
naar mijn
vaccinatiestatus,
maar er komen wel
geluiden van die
strekking uit
Amerika
(hoofdkantoor).
Ook is mij (nog)
niet bekend of een
QR-code
gehanteerd zal
gaan worden.
Verder moet ik
voortaan (dus
altijd) thuis werken
en mag ik bij
uitzondering naar
kantoor. E.e.a.
komt niet zo goed
tot uiting in de
vraagstelling.

Wat een vreselijk
slechte enquête
met al die dubbele
ontkenningen!

Vaccineren !!

Het zou te gek voor de maatregelen die
woorden zijn als je nu worden
niet meer je eigen genomen verdeeld
keuze zou mogen Nederland in
hebben over wel of tweeén. Is dit de
niet vaccineren.
bedoeling van de
Mensen op
regering. onrust
non-actief stellen of zaaien en we
meer van dat soort hebben niets meer
dingen zou niet
te zeggen. Is dit nu
mogen want is
democratie. nee
pure discriminatie niet meer.

Onderzoek veiligheid

Mijn werkgever
vraagd me te
testen ivm reizen
naar buitenland. Je
kon vrijwillig
aangeven bij m’n
werkgever als je
gevaccineerd bent
wat een voordeel is
mbt reisaanvragen
naar klanten in
buitenland.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Niets
waarom klanten
Ik vind het jammer
wel om pas vragen dat dit onderwerp
en personeel niet? door mensen
Of alles of juist
gebagatelliseerd
niets
worden. We
hadden en hebben
een
gezondheidsproble
em en dat moeten
we serieus nemen.
Iedereen wil een
beroep doen op de
gezondheidszorg.
Dan moeten we
met elkaar die
verantwoordelijkhei
d nemen dat we
dat kunnen blijven
doen.Verder ben ik
meerdere malen
bedreigd vanwege
de
corona-adviezen
die ik heb
gegeven...., en dat
door
kerkbezoekers.
Onderwijs:
Wat mij betreft
Bij mijn werkgever
kinderen van
gaan we met
is de discussie
boven de dertien
corona op dezelfde intern nog gaande.
moeten in theater, manier om als met Thuiswerken was
bioscoop enz hun ernstige griep. *
tot voor kort
coronapas laten
Houdt de hygiëne volledig aan de
zien of een geldige goed in de gaten.* orde, vanaf
test. In het
alle regels en
komende week
onderwijs(
beperkingen
mogen we 1x per 2
middelbaar) is dit afschaffen* geen weken naar
niet nodig….. dit
coronavoorrang in kantoor. Discussie
vind ik heel
de
mbt QR code
vreemd! Kinderen ziekenhuizen.Kwet wel/niet is bovenin
kunnen het virus
sbare mensen
de piramide nog
even snel
kunnen van bv.
gaande. Kans
verspreiden als
griep ook
bestaat dat deze
volwassenen. In de overlijden.
alsnog gevraagd
gehele discussie
gaat worden.
wordt niet
gesproken over het
middelbaar
onderwijs op dit
punt. Wij docenten
hebben geen idee
of leerlingen wel of
niet gevaccineerd
zijn of getest…..
daarnaast zijn de
meeste lokalen niet
geventileerd ( oude
gebouwen

Pagina 44 van 87

10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
We moeten
doorgaan door
respect en
liefdevolle
aandacht voor
elkaar te hebben,
en laat de waan
van de dag je niet
overheersen maar
wees dankbaar
voor het geen wat
we krijgen negatief
of positief.

Ik ben voor een
verplichte
vaccinatie,
uitgezonder
diegenen die om
dringende
medische oorzaak
dat beter niet
kunnen laten doen.
Zo is de
Coronapas
overbodig….

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Op het moment dat Ik mis vragen over Verander “is op mij Het valt mij op dat Hou altijd een
iemand stelling
derden (klanten,
van toepassing”.
degenen die nu om oogje in het zeil en
neem in wel of niet burgers etc.) waar En “is niet op mij
het hardst roepen blijf bovenal op
vaccineren dan
je in je werk mee te van toepassing”.
dat de coronapas elkaars gezondheid
verhard de
maken hebt en hoe Gewoon in “ja” en discriminatie is,
letten en zorg voor
discussie. We
hier mee om te
“nee” dat is veel
veelal dezelfden
elkaar waar dat
luisteren niet meer, gaan of hoe zij
gemakkelijker te
zijn die vorig jaar mogelijk is..
zijn slachtoffer in
willen dat je met
lezen en
een ‘omgekeerde
plaats van samen hen omgaat.
interpreteren
lockdown‘
te werken aan een
voorstelden.
gezond leven
Daarbij zouden dan
alle kwetsbaren
zich van het
maatschappelijk
leven onthouden.
De definitie van
buitensluiting en
discriminatie
verandert blijkbaar
als het niet meer
om een ander
maar om henzelf
gaat. Ik vind de
hele ophef daarom
van veel hypocrisie
getuigen.
In de gebouwen
Mensen die zich
de wijze van
Ga het CoronaDe regels om goed
waar ik werk dit zijn niet laten in enten vraagstelling
gevaar in de juiste te kunnen
SOR gebouwen
moeten dat zelf
(kantoren) is
verhoudingen zien. ventileren is
dus appartementen weten maar als ze volstrekt niet van
essentieel voor
waar 50+ mensen ergens heen willen toepassing als je
goede gezondheid
wonen en die zie je ook gewoon laten werkt in het
en dat ontbreekt in
amper op de
testen dat is
onderwijs.
mijn lokaal waar ik
werkvloer.
vrijheid en dus mag
werk nog steeds.
dat. Mooi land hé
Toen nog geen
dat dat allemaal
mensen in grote
kan
getale
gevaccineerd
waren werd in het
mbo bij ons echt
veel regels totaal
niet goed
nageleefd. Op dat
moment had men
de scholen nog niet
open moeten
gooien maar eerst
alle docenten die
willen zich laten
vaccineren. Nu
iedereen
grotendeels
gevaccineerd is
waarom dan wel
allerlei regels
stellen?

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ben onderhand
Ik vind dat het
Door het moeten
Niets, er wordt al openbaar vervoer Ik vind het wel fijn
klaar met de
beleid strenger
werken met het
genoeg over
blijft een rare
dat er niet meer
overheid , leugens mag. D.w.z. ik ben ECD en de privacy gecommuniceerd. sector ik zou graag gezoend word. Een
manipulatie over
blij van de regels af regels kan ik mijn
zien dat alle
hand geven vind ik
corona.En laat mij te zijn, en door de werk als
collega‘s volledig wel genoeg.
niet opruien
vaccins hebben we gedragswetenscha
gevaccineerd
die mogelijkheid.
pper niet vanuit
zouden zijn en
Wie zich niet wenst huis doen
alles weer vrij was
te laten vaccineren
als passagiers
brengt zichzelf en
elkaar besmetten
anderen in gevaar.
hun zorg
Ook wordt
daardoor onnodig
beslag gelegd op
capaciteit van de
gezondheidszorg.
Met vaccineren
bescherm je jezelf
en je
medemensen.
Iedereen is vrij om
zich te laten
vaccineren, of niet,
maar in het laatste
geval heb je
daarvan de
consequenties te
dragen. Het moet
niet zo zijn dat de
gevaccine
niks
De verplichtingen Mondkapjes en
Dat er 17000000
Als taxichauffeur
In Stadions waar je
die worden
anderhalve meter mensen zich wel
(contractvervoer) dicht op elkaar zit
opgelegd
zijn nog wel
hebben laten
zijn we nog steeds mag je zonder
(mondkapje,
verplicht he, in het vaccineren. Dus
verplicht
mondkapje zitten
afstand houden,
OV bijvoorbeeld.En van een tweedeling (sectorprotocol)
maar in het
inenten) zijn nu
er is wel degelijk
in de samenleving een mondkapje te openbaarvervoer
lastig. Een
sprake van ‘ zachte is absoluut geen
dragen. Ook de
nog steeds
volgende lockdown dwang‘ je te laten sprake. Dat
passagiers! Te
verplicht en moet je
is nog lastiger. Nu vaccineren/testen. kwetsbaren wel of belachelijk voor
1.5 meter afstand
moeten wij slikken, De meerderheid
niet gevaccineerd woorden! Loslaten houden dat is
om niet nog een
van collega‘s vindt kunnen worden
die
onmogelijk
golf te krijgen en
een
moeten een
mondkapjesplicht!
op een later
testsamenleving
uitzondering voor
moment kunnen wij waar je overal, dus komen
(hopelijk)
ook op het werk, je
ontspannen.
vaccinatie/testbewij
s inclusief ID moet
laten zien geen
probleem. Ik wel.
Voor mijn gevoel
wordt Corona
gebruikt om ons
een
controle-maatscha
ppij in te
rommelen, ik vind
de ontwikkelingen
verontrustend, ook
omdat er geen
enkel fatsoenlijk
deba
Extra info: ik heb
Op sommige
Door de corona
Conflicterende
Sommige vragen Ondanks alle
sinds 3 maanden vragen wilde ik
maatregelen is de wetgeving voor
zijn nmm niet juist regels vind ik het
een nieuwe
eigenlijk invullen
hygiëne
wetgever en
gesteld. Voorbeeld jammer dat er
baan/werkomgevin dat ik twijfel
verbeterd.Collega‘s werknemer qua
mijn werkgever
zoveel verschil zit
g en ik ben nog
wassen nu wel hun veiligheid vs
verplicht mij om me op div locaties
niet op kantoor
handen na
privacy is totaal
te laten testen,
waar ik kom voor
geweest.
toiletbezoek.Reize niet op tijd opgepikt antwoord JA mits ik werk En dat er
n met de trein vindt door de overheid. symptomen heb.
verdeeldheid
ik nog niet veilig.
Anders niet.
ontstaat onderling

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Laten we elkaars vaccinatie geeft mij Alles los laten wat Vind de huidige
Betere afstemming Ik heb liever de 1,5
veiligheid niet uit
een veiliger
corona betreft
regels erg krom en coronapas nu een mtr regel dan
het oog verliezen gevoel.maatregele
daarmee
willekeur
carona bewijs
n moeten overal
onduidelijk.
gelden.niet alleen
in de
horecawinkelstrate
n zijn vol. wat doen
we hiermee?ik ben
ehbo/bhv-er op het
werk. weten niet
wie gevaccineerd
is. hopelijk laat
iedereen zich
vaccineren
Ik ben blij dat de
Dat de regels krom Lekker stoppen
In de zorg is het al Op school was een De Coronapas vind
mondkapjes
zijn , je mag in een met alle paniek en jaren zo dat je
vaccinatieruimte
ik een dermate
afgeschaft zijn,
volle tram met een tweedeling rondom gevaccineerd moet van de GGD voor akelige maatregel
maar heb geen
mondkap opzitten . vaccinatie.
zijn tegen hepatitis onze studenten,
om burgers buiten
moeite met de
Vervolgens ga je
Iedereen moet het als je daar
heel fijn!
te sluiten. Met
anderhalve meter. kroeg in of een
zelf weten. Als
werkzaam wilt zijn.
vaccinatie kan men
Hadden wat mij
naar een feest toe , Hugo de jonge zegt Ik zie geen
het virus ook
betreft twee vragen dan mag je met
dat we met z‘n
probleem om dit
verspreiden. Ik ben
mogen zijn.
een geldig bewijs allen de sloot in
ook voor corona te
zelf gevaccineerd,
boven op elkaar
moeten springen
laten gelden.
maar vind dit
staan
doen we het toch Verder hebben de
buitenproportioneel
ook niet¡!?
extra hygiëne
.
En.....hieruit blijkt maatregelen,
weer dat we lekker waaronder
kudde dieren zijn . mondkapje en 1,5
meter afstand, er
toe geleid dat
reguliere griep,
verkoudheid en
norovirus
nagenoeg 1,5 jaar
afwezig zijn
geweest in het
verpleeghuis. Dit
zowel bij populatie
als medewerkers.
Dit geeft toch stof
tot nadenken mijns
inziens!

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Gevaccineerde
Ik denk dat we op Niets
Alles loslaten, is de Ik vind dat de
Ik ben nu bijna 1
personen hoeven een punt zijn om
beste optie
vakbond zich sterk jaar ziek gemeld,
niet consequenties alles los te laten
moet maken om
omdat ik in
te dragen van
want 100% gaat dit
geen
november Corona
personen die
toch niet weg !
vaccinatieregistrati heb opgelopen op
weigeren te
e of
mijn werk (via
vaccineren
toegangsbewijs in leerling) en daar
te laten voeren om Long COVID aan
op je werk te
over heb
kunnen komen en gehouden. Ik ben
om te werken. Dat erg voorzichtig. Als
geld dus ook voor de schattingen
werkgevers in zorg kloppen en 10-30%
en welzijn! Omdat van alle
dit vaccinatie drang werknemers met
teweegbrengt! Zelf een positieve test
vind ik dat zowel
hier long COVID
gevaccineerden als aan overhouden is
niet-gevaccineerde dat landelijk ook
n nog steeds
een probleem!
verantwoordelijk
zijn om
verspreiding te
voorkomen bij
kwetsbaren. De
afstandsregel is
niet meer, maar
wel omgezet in een
advies voor beide
groepen. Drang en
dwang mag onder
Een minderheid
Bezoek mag op
Ik ben chauffeur
Het coronabeleid ik vind dat we de
Ik vind dat in het
maakt nu veel
bezoek binnen
dus altijd alleen
van de overheid
komende tijd nog onderwijs docenten
lawaai en krijgt
komen in het
langs de weg, dus vind ik eenzijdig.
voorzichtig moeten moeten worden
pers ruimte. Ik ben verpleegtehuis
veel vragen zijn
Voor mij is het
blijven ,de winter
beschermd tegen
voorstander van
waar ik werk
voor mij niet van
onbegrijpelijk dat staat voor de deur besmetting via
Corona pas. Maar zonder mondkapje toepassing.
alle mensen en
.Dan gaan de
studenten. Teveel
iedereen is vrij om op..en ik die er
zelfs
mensen elkaar
studenten komen
zich te laten
werk moet een
jongeren/kinderen weer binnen
met klachten tóch
vaccineren of niet. mondkapje
gevaccineerd
opzoeken dit zou naar de
Jammer dat de niet dragen..ik vindt het
moeten worden
een volgende golf hogeschool.
gevaccineerden
heel bijzonder
met een nog
kunnen
zich gedwongen
experimenteel
veroorzaken.maar
voelen. Daar ben ik
vaccin. Voor onze het valt niet te
het niet mee eens.
kwetsbaren in onze rijmen dat een
Je hebt altijd een
samenleving kan voetbal wedstrijd
keuze
het vaccin een
met een vol stadion
zegen zijn. Voor
mag en een festival
(jonge) gezonde
kermis of theater
mensen met een
en concerten niet
goed werkend
mogen.
immuunsysteem
lijkt het mij
overbodig. Diverse
wetenschappelijke
studies wijzen zelfs
uit dat het vaccin
het
immuunsysteem
van jonge gezonde
mensen verzwakt.
De immuunrespons
van het doormaken

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Alles los laten dat Regering trekt
lijk me heel veel.op geen eem lijn kwa
dictatur
regels word al
misselijk als ik het
woord corona hoor
griep bestaat
blijkbaar niet meer
affijn ieder zn
mening

Afstand houden in
het
basisonderwijs???
???

omdat de regels
Nvt
zijn losgelaten is r
veel onduidelijk.
EE leerling die een
positief geteste
ouders heeft komt
ineens naar school.
De leerling zelf
wordt de dag erna
ook getest maar
komt na de test ( in
afwachting van de
uitslag) wel naar
school. Een
zelftest is ineens
wel voldoende om
bij
verkoudheidsklacht
en naar school te
komen. Het is mij
even niet meer
duidelijk wat nu wel
en niet kan/ moet!

Ik heb corona
gehad op moment
dat ik voor
vaccinatie moest.
Heb nu nog steeds
klachten en het
werk valt me
enorm zwaar. Maar
heel die corona
dwangbuis is totaal
uit zijn verband
gerukt en slechts
een middel om die
Co2 app ingevoerd
te krijgen. Het is
een grote
pplichtersbende in
denhaag.
Discriminatie van
niet gevacineerden
is zeer ernstig in
strijd met artikel 1
van onze
grondwet.
Walchelijke
dictatoriale
maatregelen om
niks. Criminelen
zijn het

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Zij die niet
vraag over
Ik zou graag zien
gevaccineerd
mondkapjes is een dat er op school
willen worden
dubbele vraag! ik meer aandacht is
vanuit niet-medisch ben blij dat de
voor de noodzaak
geadviseerde
mondkapjes niet
tot vaccinatie.
redenen zouden
meer verplicht zijn, Zowel bij
wat mij betreft ook maar niet dat de
medewerkers als
niet in aanmerking anderhalve meter bij leerlingen.
komen voor
(t.o.v. docenten)
medische zorg
niet meer geldt.....
door een
coronabesmetting.
Als je preventieve
zorg afslaat
verdien je ook
geen reactieve
zorg die ten koste
gaat van anderen
door uitstel van
operaties en
psychische druk op
het zorgpersoneel.
Uiteraard weet ik
dat dit nooit praktijk
zal worden en dat
is waarschijnlijk
maar goed ook.
Nvt
Om tijdens de
Onlogisch dat er
werkpauze drinken nog mondkapjes
aangeboden te
gebruikt worden.
krijgen moeten wij En ook onlogisch
dat in de kantine
dat de coronapas
halen. Omdat meer is geïnstalleerd.
dan de helft van de Hoever moet de
collega‘s er voor
ziekenhuisbezettin
kiest dat op de
g eigenlijk zakken
werkvloer te
voordat we hier
nuttigen (net als
mee ophouden?
tijdens de
Het zet de
corona-periode)
maatschappij tegen
lopen wij tegen
elkaar op dat is niet
elkaar in op de
goed en ook niet
smalle trap. Over nodig m.i.
"enigzins afstand
houden / gezond
verstand
gebruiken"
gesproken. Er zijn
meerdere collega‘s
die niet
gevaccineerd zijn /
willen worden.
Werk:
Deurenfabriek
Suselbeek te
Sinderen.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Het coronavirus
raken wij met zijn
allen niet meer
kwijt. Ik zou dan
ook graag zien dat
iedereen een
beetje rekening
met elkaar houd.
Dat ook de
werkgever hieraan
gehoor geeft en
iedere werknemer
ervan op de hoogte
brengt ieders
standpunt te
respecteren. Dit
alles is ook in het
belang van de
werkgever.
(ziekteverzuim,
goede werksfeer
etc.)

Degene die niet
gevaccineerd zijn
geen toegang
blijven geven tot
bioscoop,
evenementen e.d.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Triest dat er in de Vaccinatie moet
Vind dat
Van mij mag de
Dit regeringsbeleid
samenleving 2
onder alle
tegenstanders van huidige Corona pas creëert agressie in
kampen lijken te
omstandigheden
de vaccinatie
best tot drang
de samenleving.
ontstaan. Beleid
vrijwillig blijven.
betere voorlichting leiden tot
regering zit vol
zouden moeten
vaccineren.Ik wek
gaten.
krijgen wat voor
in ziekenhuis op
risico ze zelf en
verpleeg afdeling
voor kwetsbaren in en werk nu al meer
onze samenleving dan 1,5 jaar met
lopen…
een mondkapjes
op.Dit blijft nog wel
even zo omdat de
groep
gevaccineerden
nog te groot is.Als
hierdoor de
vaccinatie
toeneemt is de
kans dat het
verplegend
personeel de
mondkapjes niet
meer op
hoeft,steeds groter.
Als mensen bewust
kiezen niet te
vaccineren,moeten
zij de gevolgen ook
maar ondervinden
en thuis te blijven
en niet meer naar
ziekenhuis
Ik vind dat wij met Door de invoering Ik vind de spanning Niets.
Ik werk bij mensen
zijn allen
van de corona pas tussen AVG, een
thuis en kom dus
voorzichtig met
voel ik de druk om veilige werkplek en
(bijna) nooit op
deze
me te laten
corona
kantoor.
sluipmoordenaar
vaccineren
maatregelen erg
om moeten gaan groeien. Omdat ik verwarrend. Daar
want wij zijn er nog dus bij bepaalde
zou meer sturing
niet. Eerst
gelegenheden niet op moeten zijn.
voorzichtig kijken zomaar naar
hoe de covid zich binnen mag.Ik vind
ontwikkeld daarna die dwang ingaan
lostlaten.het blijft
tegen de vrijheid
even moeilijk.het
van de mens.
zou fijn zijn als de
rijke landen de
arme landen
helpen die het
vaccin niet kunnen
kopen.er is een
grote probleem in
de wereld.je heb
landen waar
mensen covid
hebben die uit
kunnen zieken
want ze krijgen
niks van de
overheid dus die
mensen gaan
gewoon naar hun
werk als of er niks
aan de h

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Ben
gepensioneerd,wer
k nog als
vrachtwagenchauff
eur in de
avonduren.
Ongeveer 12
uur/week.

Uit veiligheid i.v.m. Zijn compleet
zorgverlenen is
doorgeslagen
een mondkapje
weer verplicht. Ben
daar niet blij mee.
Is warm en
benauwd.

Het blijft een super In Nederland gaat Corona is zwaar
lastig onderwerp
het steeds meer
overdreven,
om iedereen op
lijken op het Afrika nieuwe griep
dezelfde lijn te
van vroeger... Toen
krijgen. Mogelijk
was het dat zwarte
moeten we gewoon niet welkom zijn...
leren leven met het Nu is het zo dat
bestaan van deze ongevaccineerde
verschillen van
niet welkom zijn...
inzicht. Het is een
utopie om iedereen
onder dezelfde
noemer te krijgen.
Hopen en bidden
dat er langzaam
weer een nieuwe
normaal-definitie
gaat ontstaan. Met
uitzonderingen op
de algemene regel.
Vrijheid van
handelen blijft
bovenaan staan.
Ik vind het een
jammer dat de
Aansturen op
onjuist beleid van goedwillende onder verplichte
de regering dat een de kwaadwillige
vaccinatie.
coronapas nodig is moeten lijden.��� Uitzondering
om aan het
natuurlijk als he
maatschappelijk
complicaties geeft.
leven deel te
Hiervoor een
kunnen nemen.
uitzonderingspas
maken.

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Corona is niet weg, In onderwijs zijn
Men zou eens
daarom moeten
andere
minder moeten
alle maatregelen
regels.Verder:
klagen wat ze
van kracht
leven is niet zonder allemaal niet willen.
blijven.Niet
risico. Geen
Gewoon doen. Je
gevaccineerd is
uitbreiding met
hebt ook de
een keuze, maar
testen voor
leeftijdeis voor
dit heeft dan wel
toegang. Wel
sigaretten en
consequenties en testen bij
alcohol en als ze
ik wil niet de "dupe" coronaklachten.
naar het buitenland
worden van
gaan doen ze het
iemand die de
wel..
keuze heeft
gemaakt zich niet
te vaccineren.
Thuiswerken
Of ik Ingeënt ben Een aantal vragen
wettelijk regelen
of niet. Ik schaam vond ik moeilijk te
me er niet voor.
beantwoorden,
Mijn werkgever
omdat ik eens of
mag mij daarnaar oneens moet zijn
vragen. Ik sta
met iets, waar ik
achter mijn keuze een genuanceerder
om in te enten
standpunt over
heb.

Niet alles in één
keer afschaffen,
stap voor stap en
dan telkens kijken
of het aantal
corona
besmettingen niet
oploopt. Bij
lezingen e.d. in de
bibliotheek ook
corona bewijs
noodzakelijk
maken.

We worden
Stoppen met de
gediscrimineerd
regels
door de overheid,
en door de huidige
maatregelen tot
testen of vaccinatie
verplicht .Verder zit
het hele carona
verhaal vol met
leugens om
tweedeling te
zaaien in de
maatschappij. Het
is de hoogste tijd
dat de regering
gereset word de
polder vaarwel
gezegd word en we
weer een vrij
Nederland zijn
zonder de EU
regels.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Ik ben wel bang
voor wat komen
gaat. Of mijn
werkgever het zal
gaan verplichten of
andere regels. De
angst die ik begin
te voelen en vele
andere met mij is
en kan echt niet
gezond zijn. We
gaan naar een hele
rare wereld.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ik ben voorstander Toen de regels in
van vaccinatieplicht het onderwijs zijn
voor bepaalde
losgelaten zag je
beroepen, waarbij veel meer kinderen
direct menselijk
die met
contact nodig is,
verkoudheidsklacht
denk hierbij aan de en naar school
zorg, kappers etc. kwamen. (heeft
ook met tijd van het
jaar te maken). En
daardoor ben ik
toch aangestoken
en heb ik nu
longonsteking.Had
tot begin
zomervakantie nog
met mondkapje op
lesgegeven. En nu
na de
zomervakantie had
ik dat losgelaten...
daar heb ik nu wel
spijt van...

Afgelopen zondag Wordt tijd dat alle Niets
26-09-2021 heb ik maatregelen
een mail vanuit de opgeheven en dat
directie ontvangen iedereen kan
met daarin de twee werken wanneer
volgende
waar of wanneer hij
citaten:"Om te
of zij maar wil.
zorgen dat we
onze collega’s
maximaal
beschermen tegen
een
coronabesmetting,
roepen we daarom
iedereen op om
zich te laten
vaccineren.""Binne
n VolkerRail
bekijken we (net
als de andere
VolkerWessels
ondernemingen) de
komende tijd of we
ook binnen ons
bedrijf een
coronapas in gaan
voeren voor
vergaderingen en
events met grotere
groepen
mensen."Door
deze mail voel ik
mij sterk onder
met gezond
Stoppen met dit
er mag meer
Beleid wordt erg
verstand gaan we gebeuren .Het
vrijheid worden
wisselend
weer naar normaal duurt al lang
gegeven maar dan gehanteerd, maakt
genoeg. En de
wel met de
werk ingewikkeld.
ziekenhuis cijfers restrictie dat je er Ik kom voor mijn
die voor de
min of meer zeker werk in een
coronapas worden van kan zijn dat je verzorgingshuis en
gehanteerd dalen op je werk weinig op elke afdeling
elke week verder , tot geen kans hebt wordt anders
dit wilde de
besmet te raken en omgegaan met de
regering zelf
dat de ventilatie
regels
hanteren .
goed is zodat
verspreidingskans
minimaliseerd

Onderzoek veiligheid

Het is gewoon te
Ik vind het te vroeg
gek voor woorden losgelaten allemaal
dat het kabinet
eerst zei geen
dwang en nu ons
die niet zijn
gevaccineerd
buiten spel worden
gezet
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
.

Uiteraard is
iedereen vrij om te
beslissen om wel
of niet on in te
enten.Maar vind
wel dat die mensen
niet moeten zeuren
als er dan voor hun
geen plek in het
ziekenhuis is,dat
hadden ze zich
eerder moeten
bedenken.

Ik ben van mening De huidige
dat vaccineren
maatregelen zijn
verplicht moet
tegenstrijdig.
worden.Dan zijn
we van de
discussie af, en de
Coronapas, toen
we afgelopen
zomer naar
Frankrijk en Spanje
gingen moest je
ook een pas
hebben. Dus waar
zeuren we oven….
Als men naar bijv.
Indonesië op
vakantie gaat,
moet men ook
gevaccineerd
worden. Maar daar
hoor je ze niet
over. Dan is het
eigen gerief. Zo
denk ik erover….

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
In het openbaar
Hebben binnenkort Sommige vragen te Alles valt of staat
vervoer, Omnibuzz, bedrijfsevent maar suggestief, er zou met gedrag van
taxi etc.... zijn de
daar kunnen
een nuancering
mensen. Blijft een
mondkapjes helaas sommige niet aan moeten kunnen
lastig verhaal.
nog verplicht
mee doen
zijn. Niet alleen op
vanwege
het laatst pas een
coronapas. Plus
reactie. Ik heb
regels binnen
aangegeven in het
bedrijf zijn nu op
onderwijs
sommige punten
werkzaam te zijn,
strenger als
de kinderen
afgelopen 1,5jaar hoeven al
enkel en alleen
maanden geen
omdat een
afstand meer te
handjevol mensen houden tov elkaar
zich "onveilig"
en de
voelen. Sommige volwassenen. Dus
van hen laten zich veel vragen zijn
niet vaccineren en flauwekul en alleen
daar betalen de
om krantenkoppen
rest van mensen
te vullen.
nu de rekening
voor. Onzin dat
voor hooguit 5-7
man van 110
werknemers
bepalen hoe het nu
gaat.
het gaat in de
Mijn werkgever
Inderdaad
Moeilijke materie;
vragenlijst over
respecteert de
oppassen dat er
een deel van de
werken op kantoor, privacy van
geen tweedeling
corona regels die
dat is niet oké als werknemers. Je
komt.
dit demissionaire
je in de zorg werkt dient ten alletijde
kabinet stelt
in de zorgverlening een mondkapje te
snijden zeker hout,
(aan het bed en/of dragen wanneer je
andere slaan de
met de cliënt). Ik
binnen anderhalve
plank compleet
werk in de zorg,
meter afstand van
mis. Ook op het
dat is dus niet op iemand werkt.
werk is veel
kantoor maar
onduidelijkheid hoe
samen met en voor
om te gaan met de
mensen zorgen.
regels. Jammer dat
De 1,5 mtr
het
afstandsregel is
maatschappelijke
losgelaten. Ook
debat zich zo
voor de bezoekers
verhardt.
maar mondkapjes
blijven een regel
voor personeel. Bij
bezoekers/
patiënten wordt
verzocht een
mondkapje te
dragen. Voor
personeel moet het
neusmondmasker
in alle situaties
gedragen worden
m.u.v. kantoor- en
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Werk in de zorg,
Anderhalve meter Laten we vooral
Ik vind het jammer ik vind dat CNV
duidelijke info over
werk dus ook nog wel respecteren,
zelf de
dat onderwijzend heel goed werk
de resultaten
steeds met
mondkapjes hoeft verantwoordelijkhei personeel zo op de doet en voel me
mondkapje en 1,5 niet wel in
d nemen om veilig proef gesteld
gesterkt daardoor.
M bij cliënten.
openbaar vervoer. met elkaar om te
is.Kinderen kunnen In juridisch optiek
Vragen in deze
gaan.Vaccineren wel degelijk
maar ook moreel
enquête lijken
kan daarbij helpen, leerkrachten
en emotioneel ben
vooral gericht op
maar afstand
besmetten. En die ik blij dat ik in deze
kantoorwerkzaamh
houden als je (nog) op hun beurt weer hele rare tijd
eden.
niet bent
andere (ook
waarin heel naar
gevaccineerd kan kwetsbare)
met mensen wordt
sowieso geen
personen.Jammer omgegaan, lid ben
kwaad.
dat wij niet eerder van een vakbond.
mochten
vaccineren, terwijl
men zat te
springen om de
scholen weer open
te gooien.
het volgen van de De
Sta voor de volle
Niet iedereen wil
Het is bizar dat
Aan het werk,
corona
honderd procent
zich vaccineren of men überhaupt
iedereen,
maatregelen is er
achter vaccinatie mag zich laten
meedoet met de
zorgpersoneel,
momenteel alleen
en eerdere
vaccineren. Laat
coronapas.
kabinet Het zorg
nog maar voor dat
maatregelen. Zijn de regels los, zodat Iedereen moet
beleid is een
de ziekenhuizen
met vacantie
we weer gewoon hiervoor gaan
probleem, niet de
niet vol lopen.
geweest en daar
kunnen doen en
liggen,
corona.
iemand die zich
werd om de "3G" laten wat we willen. gevaccineerd of
niet heeft laten
gevraagd. QR code Zeker de horeca is niet.
vaccineren loopt
internationaal,
hard getroffen, dus
een risiko. die zich
vraagteken
laat mensen
wel heeft laten
indrukken, blik op gewoon toe.
vaccineren is
de tekst en voordat
beschermd
medewerker kon
vragen wat wij
wilden drinken,
was bewijs
geleverd. Geen
apparatuur en
extra tijd nodig. Nu
is het zaak om
wereldwijd de
corona te
beteugelen. Veel
kleinere kans op
mutaties.

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Niets, het is zoals
het is!

Het rijksbeleid mbt makke schapen
coronapas, 1,5
lopen ook overal
meter en
achter aan.
mondkapjes wordt
onvoldoende
uitgelegd waardoor
het draagvlak
gering is.

Kinderen mogen bij
verkoudheid rustig
op school komen
en afstand is niet
nodig. Dat voelt
niet veilig.

Ik ben tegen
verplichte toegang
met QR code
corona app of
recente negatieve
testuitslag.

Onderzoek veiligheid

Ik vind dat
iedereen zelf moet
weten of hij of zij
vaccineert maar
niet moet zeuren
als je dan niet alles
kunt doen. Het is
niet voor de
gezelligheid of om
te pesten. Dat is
dan de
consequentie. De
minderheid krijgt
veel te veel media
aandacht en men
krijgt een verknipt
beeld. Ik wil een
grote vaccinatie
dichtheid zodat
iedereen weer
sneller terug kan
naar het oude
veilige leven.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Zit sinds maart in Iedereen moet
De gecreëerde
de
doen waar men
2-deling en de
ziektewet.Corona zich prettig bij
apartheid in de
gehad. Als iemand voelt.
samenleving vind
zich niet wil
ik
vaccineren, zelf
verschrikkelijk.Het
weten maar dan
scheurt families en
ook niet zeiken dat
mensen uit elkaar.
je nergens in mag.
Het is ook onnodig.
Het lijkt wel alsof
iedereen denkt dat
er Ebola heerst.De
keuze voor wel of
niet vaccineren
MOET een
persoonlijke keuze
blijven.Als je al
bang bent om
corona te krijgen.
Dan creëer je een
schijnveiligheid met
de coronapas
omdat zowel
gevaccineerde als
ongevaccineerden
besmettelijk
kunnen zijnOp mijn
werk is er onder de
collega‘s geen
gedoe. Iedereen
resp
Ik vind dat de
Gewoon over
Het verplichten van
regering een beetje ophouden. Gezeur. een vaccinatie en
aan het draaien is
coronapas vind ik
mbt vaccinatie
te vergaan.
vrijheid, en je
Respecteer elkaar
privacy hierover en
om de keuzes die
daar ben ik niet blij
een ieder
mee.
persoonlijk maakt.
Ik ga op rustige
tijden naar de
supermarkt. Naar
(grote)
evenementen en
(sport)wedstrijden
ga ik niet, omdat ik
daar niet van houd.
Theaterbezoek e.d.
deed ik nauwelijks.
Spijtig dat ik voor
horecabezoek een
coronapas nodig
heb, dus dan ga ik
maar niet.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Nvt

Nederlanders
zouden eens wat
meer de regelingen
moeten
accepteren. Men
heeft altijd op alles
commentaar. De
besluitvormers
doen het niet om
mensen te pesten,
maar doen dingen
die zij denken het
beste zijn voor het
land. Acceptatie en
respect is soms ver
te zoeken. Als
iemand zich wil
laten vaccineren,
maar dit medisch
wel kan, dan moet
men accepteren
dat er andere
regels gelden (bv
meer testen).

men moet gewoon
niet te moeilijk
doen. En wat meer
vertrouwen hebben
in de wetenschap
en de overheid.

Ik vind het jammer
dat mijn werkgever
nog steeds een
mondkapje
verplicht binnen de
1,5 mtr
samenleving. De
cliënt vind er niks
aan en ik ook niet.

De Corona pas
wordt
gepresenteerd
alsof dit voor onze
gezondheid is. Dat
is het niet. Ik heb
grote ethische
bezwaren tegen
het gebruik
hiervan. Ik ben wel
gevaccineerd
(voordat me dat
verweten wordt)
maar weiger die
QR code te
gebruiken. Dan
maar een suffe en
saaie winter, maar
mijn leven hoeft
niet digitaal
vastgelegd te
worden. Die pas is
een passieve
manier om mensen
te dwingen zich te
laten vaccineren
terwijl de meeste
mensen een
Corona besmetting
prima doorstaan.
En daar ben ik er
ook een v

Wanneer er een
Coronapas
verplichting zou
komen voor het
werk ( dit juich ik
toe ) dan moet dat
maximaal 1 jaar
gaan duren
wanneer de
besmetting, zoals
iedere dag in een
overzicht wordt
gegeven door de
GGD/RIVM, onder
de 200 per dag is.

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ik zou willen dat er Dat mijn werkgever Ik ben zelf
veel meer nadruk mij vraagt om te
gevaccineerd en
op ventileren werd testen is alleen met hoop dat dit
gelegd. Het beleid klachten en is daar afdoende
lijkt nog steeds niet heel duidelijk in
bescherming bied
veranderd ten
opzichte van
voorjaar vorig jaar,
terwijl onze kennis
aanzienlijk is
toegenomen.Ik
voel me veilig,
omdat ik vorig jaar
Corona goed te
pakken had (maar
niet aangetoond,
want maart 2020)
en gevaccineerd
ben. Dat zou elk
scherp randje bij
een eventuele
herbesmetting weg
moeten nemen. Dit
is echter niet iets
waar je zo maar
beleid op kan
maken.
Overheid doet
Ik vind afstand
Dat de werksfeer
zoveel symbolieke houden prima,
eronder leidt wie
acties.Er gaat veel maar ik vind ook, wel en niet
geld naar
dat iedereen vrij
gevaccineerd zijn
ondernemende
moet zijn in hun
graaiers. Hoe
keuze, wat betreft
stabiel is de euro de vaccinatie, als
nog als alle eu
85 % gevaccineerd
landen wakker
is, dan moet je het
worden enhun
los gaan laten....
schatkisten eens
bekijken. Wat nou,
begrotingeisen aan
landen? Echt niet.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
ik vind ede
Betere voorlichting Iedereen verplicht Voor de amateur
Laat zaken los en Erg
coronapas een
voor de mensen
vaccineren.
voetbalsport is het blijf met elkaar in ongenuanceerde
inbreuk op mijn
die zich niet willen
een raar
gesprek.Opgelegd enquete. Wel/niet
privacy en de
laten vaccineren
fenomeen. Alle
e regels zijn geen mee eens, geen
dwang om te
om de angst en
spelers (wel of niet maatwerk en leiden weet niet
vaccineren niet
onzekerheid weg te
gevaccineerd)
niet tot adequate
mogelijkheid.Korto
meer een
nemen.
mogen wel in een oplossingen.
m erg zwart wit
proportionele
auto, knuffelen na
allemaal, hoezo
maatregel om de
een doelpunt,
polariserend?
zorg niet te
samen in een
overbelasten.
kleedkamer en
onder de douche
maar samen
zittend een biertje
drinken in de
kantine mag niet!
De overheid moet Vandaag hadden ophouden met die Ik snap er
Ophouden met het Ik ben voorstander
een onafhankelijke we de eerste
bemoeizucht van helemaal niks van. tweedelen van de van een vaccinatie
organisatie in het centrale externe
de overheid, laat
Onze
samenleving en
plicht.Elk recht
leven roepen die
bijeenkomst weer ze aan het werk
mensenrechten
ieders zijn mening geeft je ook een
het handelen van (250 mensen in
gaan.
worden aangetast respecteren, wees verplichting/verant
de overheid
gelegenheid met
en ons ontnomen eens eerlijk wat er woordelijkheid.
evalueerd. Tevens horeca). Iedereen
zogenaamd op
wel en niet aan
zou het omt
moest worden
basis van een virus bijwerkingen zijn
moeten worden
gescand, een
met ziekte waar
met het vaccin.
uitgebreid met
aantal collega‘s
99,98% van de
Wie de
mensen die echt
deden dit.
werkende
bijwerkingen
verstand van zaken Momenteel heb ik
bevolking niet tot krijgen en hoe
hebben.
een geldige QR
nauwelijks last van ernstig, mensen
code, maar de
heeft en dan
niet demoniseren
corona-app
komen jullie met
als ze een andere
weigerde de hele
deze slappe
mening hebben en
dag te openen, dus
vragenlijst!!! Artikel in een hokje
kon ik niet naar de
1 van de grondwet: duwen, zolang dat
bijeenkomst toe.
gij zult niet
er is ga ik niet
Schande dat het
discrimineren en
veccineren of wat
van een QR of ik
dus ook niet
dan ook, dat
als mens ergens
uitsluiten. Wat de bepaal ik zelf.
mag verschijnen of
overheid doet, gaat
niet!
tegen al onze
grondwetten en
onze natuurlijk
rechten in. Het is
STRAFBAAR.
Iedereen die eraan
meewerkt, kan
feitelijk
strafrechtelijk
worden
Verplicht inenten, Bij ons zijn er erg De vragen laten
Ik werk in het
Weg met alle
Coronaregels NIET
zodat we weer
veel niet
weinig ruimte voor onderwijs en de
coronaregels
loslaten! Er moet
normaal kunnen
gevaccineerde
nuance.
regels zijn soms
en
leven
collega‘s. Ik ben er
erg tegenstrijdig.
vaccinatieverplicht!
1 van. Als mijn
werkgever ons zou
weigeren op de
werkvloer, wie
haalde dan de
cliënt uit bed, te
eten wie
verschoond zijn
luier? Enz enz??

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Controle van de
pas moet niet door
restaurant en cafés
gebeuren.
Individuele
Controle zou een
bekeuring mogen
opleveren als
iemand in
openbare ruimte is.

Laten we de
meerderheid ( de
vaccineerden ) nu
eens voorrang
geven dan steeds
maar te luisteren
naar de kleine
meerderheid.

Ik vind het een
beangstigende
wereld, waarbij de
overheid een
positie inneemt die
niet hoort. De
overheid zorgt voor
tweedeling en
verharding in de
samenleving. Op
dit moment is mijn
vertrouwen in de
overheid tot onder
het nulpunt
gedaald.
Wij moeten onze
uitgebreide steun
geven aan Mona
Keijzer. Sec.

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ik zou willen dat de Ben hovenier en
We moeten
Niet
mensen meer
gevaccineerd.
opletten op elkaar, gevaccineerden
eigen zeggenschap Mensen moeten
maar niet bang
krijgen
over dit onderwerp zelf weten of en
laten maken door onevenredig veel
hebben.
hoe ze zichzelf
de Jonge en
aandacht,
willen beschermen Rutters :-)
misschien niet op
tegen COVID-19.
een
voetstukplaatsen.
Persoonlijke
vrijheid iseen groot
goed, maar mag
nooit het algemeen
nut in de weg
staan.
Hoewel
niets
ongetwijfeld
sommige mensen
een vergroot risico
lopen om
levensgevaarlijk
ziek te worden,
stoort mij vanaf het
allereerste begin
de enorme
bangmakerij. En
verbaast me hoe
de gevoelig de
meeste mensen
hiervoor zijn. In
mijn omgeving ken
ik enkel mensen
die mild ziek zijn
geworden van een
Corona-besmetting
, zelfs mijn
chronisch zieke
78-jarige moeder
en mijn 87-jarige
vader met
overgewicht. Ik
snap de angst echt
niet.

Mijn werkgever
denkt nog na over
de periode na
Corona. Wel merk
ik bij e de
werkgever
behoefte aan
controle en
zichtbaar zijn op de
werkvloer, m.a.w.
(verplicht) naar
kantoor. Dat lijkt
mij geen goede
ontwikkeling. Denk
eerder aan het
aantrekkelijk
maken om op
kantoor te komen
én heb respect
voor elkaar (waar
sommigen afstand
prevaleren)

Mijn werkplek lokaal - kunnen 3
raampjes op een
kier. Ik zie uit naar
de winter ��Net
een studiemiddag
gehad en geen 1,5
meter meer te
herkennen. Nu
maar hopen dat we
elkaar niet hebben
aangestoken.
Genoeg collega
docenten die niet
aan vaccineren
willen doen. En ik
maar rekening
houden met mijn
ouders ��Mijn
werkgever doet het
in ieder geval
niet.Zelfs allerlei
symptomen maar
ipv dat ik mij mocht
gaan testen moest
ik gewoon les
komen geven.
Keelontsteking
ging rond dus niets
aan de hand?
Wauw
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Nee

Jammer dat dit
geen goed beeld
gaat geven,
volgende week kan
de werkgever
anders gaan
werken.

Wel of niet
vaccineren is keus
voor het individu.
Wel bewust zijn dat
een keuze ook
consequenties
heeft.

Wordt tijd voor een
eenduidig beleid
van de regering.
Veel te veel
onduidelijk

Ophouden met
noemen van
besmettingen.
Talkshows
verbieden het
woord corona nog
te noemen.

Omdat ik
voornamelijk thuis
werk, zijn vragen
over mijn werkplek
maar beperkt van
toepassing op mijn
situatie. Het zou
beter zijn, als je
daar ook ‘niet van
toepassing‘ in kon
vullen.

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Keuzevrijheid zou De coronawet moet Dat ieder mens zelf
op nummer 1
worden afgeschaft, zijn eigen
moeten blijven
85% is
verantwoording
staan, een open
gevaccineerd, het neemt.Gewoon
gesprek in tussen gevaar is geweken. verstand
werkgevers en
gebruiken, gezond
werknemers is
leven en geen
eveneens van
gedwongen
groot belang.
vaccinaties of
vaccinatie "druk" in
andere
maatschappij
bewijzen.Geloof en
neemt toe zo
vertrouwen in de
ervaar ik dat. Hoop
politiek is weg, het
dat huidige
gaat om macht en
maatregelen( neigt
niets anders. Nu is
naar uitsluiting )
er een alweer een
van korte duur zijn.
nieuwe tweedeling
Ik had begrip
in de maatschappij
gehad voor een
erbi!
verplichte
vaccinatie indien
hier zwaarwegende
gezondheids
argumenten aan
ten grondslag
lagen.
Jullie vraag
Helaas is in deze Het is heel
stellingen zijn
discussie alleen
tegenstrijdig. Ik
alleen gebaseerd gezond-verstand
vind dat het kabinet
op of mijn
van werkgevers en dingen goed, maar
werkgever wil dat werknemers niet
ook minder goed
ik gevaccineerd
altijd
heeft gedaan. Dat
ben ! Ik ben wel
voldoende.Mijn
maakt het lastig om
gevaccineerd,
werkgever stelt
te zeggen, of ik nu
maar mijn baas wil gelukkig wel
vind, dat het
het niet , ook
veiligheid en
kabinet goed bezig
enkele collega’s
gezondheid op nr.1 is of niet…
zijn niet
zonder dwingende
gevaccineerd
maatregelen.
Iedere werknemer
wordt wel
aangesproken op
zijn eigen
verantwoordelijkhei
d.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Elke vorm van
De optie geen
verplichting ook
mening zou prettig
indirect is een
zijn. Ik ben niet
beperking van de tegen de corona
vrijheid. Jou
pas, maar ook niet
vrijheid begint bij
per se voor. het is
de vrijheid die je
wat het is... en
een ander geeft!
verder niet miepen.
Volgende verbod is er gaan mensen
alcohol? Ook dat is dood.
slecht voor je
gezondheid en
brengt schade toe
aan anderen om je
heen en aan de
maatschappij en ga
zo maar door etc
etc. Ben zeker
geen wappie maar
hier gaat men echt
te ver.

Ik werk in de
publiekshal van
een Gemeente en
spreek daar
burgers die een
uitkering aan
komen vragen.
Hoe is het met de
coronapas voor die
mensen. Verplicht
of niet.

Zie de verklaring
Ik vind dat testen
van mevrouw
gratis moet blijven
Mona Keizer na
haar gedwongen
vertrek uit de
Haagse politiek.
Beter is het haast
niet te verwoorden.
De invoering van
de apartheidspas is
in mijn beleving
een aantasting van
grondwettelijke
beginselen , waar
ook het CNV zich
fel tegen zou
moeten verzetten
want het gaat van
kwaad tot erger.

Als er
vaccinatieverplichti
ng op werk of
winkels zou komen
zou ik toch niet
laten vaccineren.
Overheid moet
example
Noorwegen en
Denemark volgen.
Als leven hier als
ongevaccineerde
onhoudbaar wordt,
wil ik terug naar
mijn geboorteland
Finland.

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Wie heeft de QR
Mijn werkgever
De vaccinatiegraad
pas bedacht en
raadt mensen aan is voldoende in
ingevoerd? Ben
die niet
Nederland. Corona
niet in het bezit van gevaccineerd zijn, gaat nooit meer
een smartphone en om voor bezoek
weg, dus dit zullen
ook niet van plan aan kantoor
we moeten
er een aan te
(vrijwillig) een
acccepteren. Ik
schaffen,
zelftest te doen. Dit heb liever dat al
informatie over het wordt verder niet
dat geld dat nu
uitprinten van de
gecontroleerd.
wordt uitgegeven
code is onduidelijk,
aan de coronapas
welke autist heeft
en corona
dit alles
maategelen ten
verzonnen?
goede komen aan
de zorg,
zorgpersoneel en
onderzoek om de
bijwerkingen van
de (nieuwe, zoals
mNRA en Vector)
vaccins te
minimaliseren. Het
virus heeft
aangetoond hoe
uitgehold het
zorgbeleid is. Daar
hebben
verschillende
kabinetten aan
meegewerkt, niet
alleen Rutte I, II en
III.
Ik kan me niet altijd Ik denk dat we de In sommige banen
overal in vinden,
keuzes van het
vind ik de
bijvoorbeeld de QR individu moeten
coronapas wel aan
code controle in
respecteren, net
te bevelen. Dan
kleine
als dat het individu moet tie het wel
gelegenheden,
de gevolgen van
goed doen,
maar vind wel dat zijn keuzes moet
papieren bewijzen
we ons eraan
aanvaarden Aks
moeten ook
moeten houden.
heb kiest om geen voldoende zijn. Ik
Regels zijn regels vaccinatie te
ben nog steeds
en als iedereen
nemen is het recht voorstander van de
maar wat doet
om in het
anderhalve meter
wordt het een
ziekenhuis
regeling en van
zooitje.
geholpen te
verplicht werken in
worden niets gelijk de zorg met een
aan het recht wat mondkapje op. ik
iemand die bijv
draag nog altijd
kanker door een
mijn FFP-2 masker
genetische
en voel me daar
afwijking heeft Bij prettig bij.
een keuze zal de
laatste eerst
geholpen worden
op de IC Dit gaat
overigens ook op
voor ander
gezondheids
bedreigend gedrag
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
de horeca in de
zorg is vervallen en
alles mag zonder
testen ect en dat is
echt niet goed

Het is jammer, dat
het kabinet in
verband met het
milieu en de
uitstoot van
uitlaatgassen, niet
een duidelijk
standpunt inneemt,
dat de werkgever
verplicht wordt om
zijn werknemers in
ieder geval 50
procent thuis te
laten werken. Ik
vindt het heel druk
op de werkvloer en
kan me slecht
concentreren.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ik neem mijn
Ik wil mij niet laten Ik heb geantwoord Gewoon alles
Niks
verantwoordelijkhei vaccineren en
op de vragen zoals normaal want het is
d op gebied van
helemaal niet
het op dit moment niet uit te leggen.
voorzichtigheid en gedwongen
gaat. Het kan zijn De angst regeert
hoop dat mijn
worden om dit te
dat ik over enkele
medemens dat ook doen.
weken er anders
doet.
over denkt,
afhankelijk hoe
e.e.a. gaat.
Daarnaast is bij
mijn werkgever
(overheidsorganisa
tie) de
1,5-metermaatrege
l niet meer van
toepassing, wat ik
opmerkelijk vind
daar dit noch
steeds een van de
basisregels is, zelfs
een dringend
advies. Er wordt
verwezen naar de
andere
basisregels, om je
daar aan te
houden, maar
mijns inziens de
belangrijkste,
1,5-metermaatrege
ls is van 100%
(verpl
Ik vindt
De overheid zorgt Ik heb de vragen
ik werk thuis, alle
coronatoegangspa
voor een
ingevuld naar de
vragen over nu al
s voor bedrijf of
tweedeling in de
situatie bij mijn
weet werken op
(delen van) de
maatschappij
huidige werkgever. kantoor waren
werkvloer echt niet
Volgende week
daardoor lastig te
kunnen!
begin ik bij een
beantwoorden
nieuwe werkgever
ik weet niet hoe de
situatie daar is.
Verder vind ik de
corona pas veel te
ver gaan! Het zorgt
voor een
tweedeling in de
maatschappij en
maakt een
ongrondwettelijke
inbreuk op de
levens van
mensen, in het
bijzonder van hen
die geen corona
pas (willen)
hebben. Ik ben van
mening dat het
CNV daarom ook
druk moet
uitoefenen op het
demissionaire
kabinet om deze
maatregel te laten
ver
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Ik ben pertinent
Je moet je gewoon
tegen de
aan de opgelegde
coronapas en de
regels houden, ze
uitsluiting die deze zijn er niet voor
pas met zich
niets. Hoe beter we
meebrengt. Ik ben ons aan de regels
van mening dat de houden, hoe
vakbond alles in
eerder we er
het werk stelt om te mogelijk vanaf zijn.
voorkomen dat een Er moet beter en
coronapas op de
strenger
werkvloer verplicht gehandhaafd
wordt. De privacy worden, zeker in
van de werknemer het openbaar
en de burger in het vervoer. Daar gaat
algemeen is een
nog heel veel mis.
grondrecht waar
niet aan getornd
mag worden.
Wat men nu ook
Ik ben van mening
doet, het zal nooit dat iedereen zijn
goed zijn. Wat mij eigen
mateloos irriteert is verantwoordelijkhei
dat er gedaan
d zou moeten
wordt dat als je
nemen (wat helaas
volledig
niet gebeurd).
gevaccineerd bent Hierdoor zullen we
of al eens Corona waarschijnlijk in het
gehad hebt, je er najaar in een
immuun voor zou nieuwe golf terecht
zijn. Dat is
komen waarin de
pertinent niet waar mensen die zich
en daar zijn legio wel aan alle regels
voorbeelden van. houden weer de
We zullen net als dupe worden van
met andere
de onwilligen.
virussen moeten
Verder zou
leren leven met het iedereen
bestaan van het
onmiddellijk
virus. Er kan beter moeten stoppen
ingezet worden op met het vergelijk
het ontwikkelen
tussen de
van een medicijn jodenvervolging en
ter genezing.
het dragen van de
ster en het
aantonen van
vaccinatie of test.
Net alsof de Joden
destijds een spuitje
hadden kunnen
halen om

Onderzoek veiligheid

We moeten
oppassen dat de
medewerkers
tegen elkaar
worden
uitgespeeld.

Terug naar
normaal van voor
Corona

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Mijn werkgever
Ik twijfel aan
Ik heb zelf het idee
denkt en handelt
corona, ze noemen dat we met dit
genuanceerd over het allemaal
nieuwe virus
de 1,5 mDat is
corona maar,er is moeten leren
geen optie bij de
zeker iets aan de leven, het gaat
antwoordenWel
hand . Er komen
nooit meer weg. En
een belangrijke!!!! niet voor niets
met alle regels
mensen in het
maak je het er
ziekenhuis te
alleen maar naar,
liggen . Maar zou dat mensen straks
dat niet een andere nergens meer
ziekte kunnen zijn tegen kunnen en
?
hun afweer tegen
virussen steeds
minder wordt. Wat
tot gevolg heeft dat
iedereen veel
sneller ziek wordt.
Respecteren van
elkaars gedachte
en uiting in de
breedste zin des
woord

Vragen zijn vrij
Wij moeten van de
zwart wit … er is
kla t verplicht een
ook een tussenweg mo dorpje op
. Dat is dat je deels
kan vinden in de
maatregelen die
gelden
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Heleboel vragen
Het hele corona
https://jensen.nl/co Ik kom zelden op Ik zou willen dat we Ik werk in het
vind ik vreemd over gedoe blijft een
vid-19-de-feiten-de kantoor dus veel
wat meer naar
onderwijs met
komen als
hekel punt. De
-jensen-show-393 vragen had ik
elkaar willen
kleuters, deze kan
beroepschauffeur. vaccinatie gaat
graag anders willen luisteren. IK mag ik niet op afstand
Als
volgens mij
benatwoorden.
en kan gedeeltelijk houden. Ouders en
beroepschauffeur helemaal niet over
thuis werken. Ook collega‘s wil ik wel
kom ik niet binnen het deze
bij mijn werkgever afstand mee
bij klanten wel met gedachtegang
proberen we de
houden dit omdat
mondkapje.
nogal eenzijdig wel
regels te
ik astma heb. Ook
of niet mogelijk
onderhouden,
al ben je
ziek worden maar
zonder ze op te
gevaccineerd je
meer over de
leggen. We
kunt het krijgen en
zogenaamde
proberen een
verspreiden. Een
dwang die hier
veilige
toegangsbewijs
achter zit. Ik heb
werkomgeving aan zorgt voor schijn
begrip voor
te houden, met
veiligheid. Blijf op
mensen die om
respect voor
afstand van elkaar
welke reden dan
elkaars meningen. als je niet zeker
ook de vaccinatie
Dat alles lukt
weet of je het virus
niet willen maar
zonder veel
onder de leden
heb geen begrip
weerstand.
hebt.
voor de manier
waarop dit
geventileerd wordt.
Men zegt
gediscrimineerd te
worden omdat men
geen prik wil halen
maar op mijn beurt
wordt ik ook wel
gediscrimineerd
omdat ik samen
Als je de stadions Ik ben zelf
Op sommige
vaccineren
Corona regels net De regelgeving is
vrij geeft dan de
gevaccineerd,
vragen weet ik niet verplichten anders als in Denemarken niet altijd te
rest ook,geen
aantal collega‘s
wat de situatie is. huisarest
gewoon laten
begrijpen COVID
onderscheid. In
niet. Iedereen is
Bij de antwoorden
varen.
een virus. .geen
stadions zijn
vrij. Maar laat ajb is “weet niet” niet
bacterië. Dus
duizende mensen 1,5m in waarde.
aanwezig.
handen wassen,
samen dan ook in Net als t
spullen
de andere
snottebellenbeleid
desinfecteren heeft
gelegenheden
en klassen niet
geen nut. Het
toestaan.
meer in
enige wat tegen
quarantaine....ik
COVID helpt is
ben het er niet mee
vaccineren...en dat
eens. Voel me er
krijg je niet 100%
niet veilig bij.
voor elkaar. Dus
accepteren dat
mensen besmet
raken en verder
gaan met het "
normale" leven.
Corona toegang
Nu ik gevaccineerd Vaccinatie en
95 % heeft
Dit hele corona
De huidige
bewijs (ctb) is
ben voel ik me wel anders niet
antistoffen. Dus
beleid is misdadig maatregelen zijn
onnodig omdat ook veiliger. Nu is een verzekerd!!
snel naar oude
en absoluut
niet noodzakelijk
gevaccineerden
collega weer
normaal. Mensen onnodig
door
besmettelijk zijn.
positief getest en
hun eigen
gevaccineerden
Deze ctb zorgt
dat vind ik dan wel
verantwoordelijkhei
maar door
alleen maar voor
lastig. Komt het
d laten nemen
ongevaccineerden.
tweedeling en
weer dichtbij. De
Zij zijn de oorzask
polarisatie.
kinderen zijn ook
van de huidige
niet getest.
maatregelen ,
onder andere de
coronapas.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Ik ben tot nu toe
het altijd wel eens
geweest met het
beleid. Maar het
"verplicht"
vaccineren of
testen om naar
sociale
gelegenheden
zoals een cafe of
restaurant te gaan
gaat mij te ver

In geval van
bekende corona
besmettingen van
collega‘s stelt mijn
werkgever gratis
zelftesten
beschikbaar

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Snap niet zo waar Voel me soms
Mijn werkgever
die weerstand
onveilig ,veel
hanteert nog 25%
tegen is. Eerst
jongeren zijn niet bezetting. Zolang
moesten alle
gevaccineerd .
een te grote groep
restaurants dicht
in de samenleving
dat was niet goed.
niet is ingeënt
Nu kan er onder
werken we nog
bepaalde
grotendeels thuis.
voorwaarden de
Ik snap de keuze
restaurants weer
vrijheid bij wel of
open en is het
niet inenten. Maar
weer niet goed
het beperkt mij wel
in het weer volledig
op kantoor werken.
Daar is weinig
aandacht voor,
vind ik. Het hele
verhaal rond de
beperkingen gaat
er niet om of je zelf
ziek wordt maar
dat je een ander
niet besmet. Een
kleine groep krijgt
te veel aandacht.
De grote groep die
niet moeilijk doet
en verder wil wordt

ik wordt niet
rechtstreeks
gevraagd of ik ben
gevaccineerd maar
uit de discussie die
je regelmatig hoort
weet je wel hoe
belachelijk ze het
vinden als je niet
bent gevaccineerd
als je in de zorg
werkt. mensen die
gevaccineerd zijn
(volgens hugo de
jonge werken
vaccinaties 270
dagen en veel
zorgpersoneel is al
in januari
gevaccineerd)
wanen zich mi te
veilig, vinden dat
ze goed bezig zijn
terwijl ze net zo
goed het virus over
kunnen dragen als
niet
gevaccineerden.
Van andere
ziekenhuizen hoor
ik
Vond het wel
Dat Nederlanders .
Vergelijking met
Ik mis in de
Ik werk sinds 1,5
prettig dat de
eens wat meer
Denemarken is niet discussie
jaar 100% thuis.
klanten 1,5 afstand discipline tonen.
1op 1 te maken
regelmatig het
Wat een zegen!
moesten houden. Voorbeeld aan
Hoe ze het daar
respect voor
Niet meer een
We hebben
andere Europese
doen werkt niet in elkaar. Het principe kleine twee uur
gelukkig nog wel
je landen hoor ik
Nederland omdat viert hoogtij boven reistijd per dag,
de kuchschermen niet terwijl de
de mentaliteit
het algemene
altijd rustig op mijn
hangen zodat ik
maatregelen daar
anders is.Iedereen gezondheidsbelang eigen zolder en
toch een beetje
strenger zijn, Italië
pakt zijn
. Deskundigen
mijn heerlijke eigen
beschermd ben.
vaccinatie plicht op
verantwoordelijkhei worden
koffie. Wij gaan
werkvloer.
d, en laat zich bij
gewantrouwd. Als hybride werken,
enige twijfel testen anti vaccers de
maat als stelregel:
en bevind zich bij maatregelen als
zoveel mogelijk
klachten niet op het dwang ervaren,
thuis. Ik heb al bij
werk of openbare dan ervaren ze dat mijn
gelegenheden.
ook zo. Ontken dat leidinggevende
niet. Wat iemand aangegeven
voelt of ervaart is maximaal 1 dag
niet altijd een feit, per week naar
maar daardoor
kantoor te willen.
voor die persoon
Het OV is ook niet
niet minder waar. je van het: van mijn
Houd vast aan de dochter hoor ik
consequenties.
vooral klachten
over (te) korte en
overvolle treinen.
En daar zit voor mij
de crux. Ik wil dan
gewoon NIET met
het OV

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Het is nog net te
Laten we niet te
vroeg om alle
snel van stapel
maatregelen los te lopen. Zolang de R
laten, maar het
in de maand is
moet niet te lang
voorzichtigheid
meer duren. Los
geboden. Regen,
daarvan mag drang vochtige ruimtes
om te vaccineren als OV-vervoer, lift,
best.
WC,
vergaderkamers
zijn risicoplekken
om besmettingen
van
verkoudheidsvirus
en andere
griepvirussen op te
doen. Laten we
volhouden omwille
van de
zorgmedewerkers
die misschien een
pittige
groepsinterview
voor de boeg
krijgen.
Mijn werk kan
ik heb geleden
volledig thuis
onder de
plaats vinden, wat hardhandige
ook sinds het begin handhaving van
van de corona
coronaregels van
gebeurt. Nu wil
mijn directeur
mijn werkgever het
liefst dat we
volledig terug gaan
naar het kantoor.
Na meerdere
gesprekken mag ik
uiteindelijk helft
van de tijd nog
thuis werken. Het
gevoel is dat dit
meer met een
vertrouwings
kwestie te maken
heeft, dan met de
versoepeling van
de corona regels,
ookal wordt dit
ontkent.
De situatie rond
Nee
Corona heeft de
werkdruk in het
onderwijs weer
(blijvend)
verhoogd.
Wanneer gaan we
staken?

Onderzoek veiligheid

Wat mij betreft
wordt vaccinatie
verplicht in
Nederland voor
iedereen.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Wij werken met
Ik heb in de
zou willen dat zie in
klanten die veelal coronatijd weinig
de Haag eens
niet gevaccineerd gemerkt van de
willen dat ze
zijn. Daar moet je corona. Behalve
snappen wat ze
dan mee in
dat ik 4 maanden doen heb nl het
gesprek in een
zonder werk heb
idee dat ze maar
kleine ruimte. We gezeten
wat doen
werken in een oud (schoonheidssalon)
gebouw, ramen
. Echter nooit de
kunnen niet open. 1,5 meter kunnen
Ik heb geen
hanteren en daarbij
vertrouwen in de
ook niet ziek
airco installatie of geraakt oid
een klein
spatscherm op een
spreektafel. Ik zou
willen dat er meer
tot vaccineren
gestimuleerd wordt
op een positieve
manier.

Roep iedereen op
om zich te laten
vaccineren.
VERPLICHT HET
IN DE ZORG!!

Mond kapje in
openbaar vervoer
moet blijven .

Het enige voordeel
dat ik met al die
maatregelen zie is
dat ik niet meer
verkouden ben.

b ons zijn
mondkapjes nog
verplicht binnen de
gebouwen

Ik ben bang dat we
het thuiswerken
langzaam kwijt
raken. Dit is slecht
voor de mobiliteit in
dit land. Ben bang
dat de files weer
gaan groeien. Is
ook slecht voor de
milieu
vraagstukken waar
we in Nederland
mee zitten.

Een pittug aantal
van mijn
zorgcollega‘s wil
zich niet laten
vaccineren. Het is
allemaal onzin en
houde dan ook
geen rekening met
de maatregelen. Ik
voelde me
daardoor niet veilig
en heb mijn
groepswerk in de
zorg opgezegd.
Werk nu als
invalkracht bij de
dagbesteding en
heb geen contact
dan met de niet
gevaccineerden.

Een vaccinatie
verplichting op mijn
werk zal ik toe
juichen

Ik ben nog steeds
extra voorzichtig,
op het paranoïde
af. Het thuiswerken
vind ik ook,
natuurlijk wil ik
weer graag naar
kantoor maar ik
doe niets
overhaast en tot nu
toe heeft mij
werkgever daar
begrip voor. Het
belangrijkste is
voor mij dat ik niet
ziek word want
daar heeft niemand
iets aan.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Ik werk als
internationaal
reisleider. Voor elk
land zijn de
coronaregels
anders. De
werkgever zou ons
moeten inlichten
hoe die regels zijn
als wij moeten
reizen, en ons
materialen
(mondmaskers
e.d.) verstrekken.
Een duidelijke,
ondubbelzinnige
wetgeving zou fijn
zijn. Moet een
frequent reiziger
(beroepsmatig)
verplicht
gevaccineerd zijn ?
Ongevaccineerde
groepsreizigers
houden de groep
op (i.v.m.
pcr-testen aan de
grens e.d.); mogen
ongevaccineerde
passagiers tot last
zijn van
gevaccineerd
Dat wij als
zeevarende
personeel , nog
steeds beperkt zijn
.ondanks we
gevaccineerd zijn,
en beperkt van en
naar boord mogen
(verlof)

Een ieder moet
doen en laten waar
men zich goed bij
voelt, maar
klachten serieus
nemen.

Heel onhandig dat
het beleid steeds
veranderd en niet
logisch is. Van de
ene op de andere
dag heb je een
corona pas nodig
om een
horeca/museum in
te gaan (daarvoor
niet). Valt niet goed
uit te leggen.
Voorbeeld: wij
gaan geen team
uitje organiseren
vanwege deze
onduidelijkheid. Ik
ben het er niet mee
eens, maar snap
wel de redenatie
om het dan maar
niet te doen.

ik vind dat we meer
zouden mogen
vragen of iemand
gevaccineerd is,
dan kan ik daar
rekening mee
houden
(bijv.afstand)

Mijn teamleider
heeft gevraagd of
ik me gevaccineerd
hebt. Dit heeft ze
ook een andere
collega’s gevraagd.

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Eenvoudige
Ik hoop op herstel Ik ga alleen naar
maatregelen zoals tussen voor en
kantoor, omdat het
mondkapje om
tegenstanders van moet. Gelukkig kan
besmetting tegen vaccinaties.
ik nu nog 80%
te gaan vind ik niet Jammer dat het zo thuis werken, maar
erg.
wordt
er wordt wel wat
gepolariseerd.
druk uitgevoerd om
vaker op kantoor te
zijn. Als ik op
kantoor ben, gaat
het elke dag over
Corona,
bijvoorbeeld in de
pauze. Dat maakt
het niet bepaald
aantrekkelijker om
naar kantoor te
gaan.

Ik kies zelf om
afstand te houden.
Wanneer dit, om
welke reden niet
mogelijk is, mijd ik
zoveel mogelijk
contact ‘vreemde‘
mensen. Ben me
bewuster van mijn
‘privat space‘ en ga
er van uit dat de
vaccinatie zijn werk
doet.

Wat onderbelicht
blijft: wat we als
werknemer zelf
kunnen en willen
doen. Samen.
Twee richtingen
verkeer!

Ik vind dat
iedereen geholpen
moet worden, door
de overheid, die
niet weet hoe hij/zij
een QR-code moet
aanmaken. Dat is
mijn enige
probleem met de
QR-code. Mijn zus
(57 jaar oud) is
bijv. wel 4 uur aan
het klooien
geweest om de
QR-code op haar
mobiel te krijgen,
toen zij met
collega‘s naar een
restaurant moest (2
weken geleden).
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
we moeten niet
zeuren, jezelf
beschermen en
daarmee is
logisch.Werkgever
kan je niet op laten
draaien voor verlet
als de oplossing er
is ter voorkoming
ziekte.Bijwerking
andere (standaard)
medicijnen is
minstens net zo
slecht (de pil ,
paracetamol,
cholesterol /
hartziekte
medicijnen.Stop de
schijnheil voor
thailand laten we
ook een spuit in
onze .... duwen.
De laatste vraag. Ik
ben blij dat de
mondkapjes weg
zijn, maar ik hoop
dat de anderhalve
meter blijft of zo
veel mogelijk blijft.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ik vind iederen
Ik werk in het
" buiten " is het
ik ben blij dat de
Het hele corona
moet een corona basisonderwijs
aantal
mondkapjes
verhaal gaat niet
bewijs, of
onderwijs. Al de
gevaccineerde 75- verdwenen zijn,
meer over
negatieve test laten regels gelden nu
80 % .Binnen, de maar niet blij dat
gezondheid, het is
zien, indien niet
niet meer. Onder gedetineerden, is de 1,5 m
pure politiek met
dan niet naar
kinderen en ouders het aantal
verdwenen
een agenda.
binnen.
gaat het virus
gevaccineerde
is.Verder mogen bij
rond.Ik ben blij dat 25-30% ,wie gaat ons de
ik gevaccineerd
nu het personeel
spatschermen nog
ben. Maar zit nu
beschermen?
blijven staan en dat
wel met een
vinden de meesten
corona besmetting
van ons prettig.
thuis. Met echt
nare klachten. Wij
heffen de regels
wel op, maar
Corona is nog niet
weg....

Ik vind de
maatregelen
rondom een
coronapas en
-bewijs moeilijk uit
te leggen. Kerken
zitten vol (gelukkig)
en hebben geen
bewijs nodig, terwijl
dat in de Horeca
wel het geval is.
Het Covid-beleid
Mijn absolute
heeft een
voorkeur is om
dieptepunt bereikt overal het
dat zo groot is dat vaccinatiebewijs in
de Nederlandse
te voeren en alle
bevolking er niet
overige
meer blind
coronaregels
achteraan kan
volledig los te
lopen. We zouden laten.
als lemmingen de
afgrond instorten
als we hierin mee
gaan. En velen
beseffen dit:
gevaccineerde en
ongevaccineerde
burgers komen
door de
discriminerende
QR-code dichter bij
elkaar en een
collectief nee gloort
aan de horizon.Er
is geen
wetenschappelijke
grondslag, geen
wettelijke
grondslag en zelfs
geen beleidsmatige
grondslag voor de
beslissing om
miljoenen

Onderzoek veiligheid

Nu nog geen angst ik zou in de
nuchter blijven en We zouden het
voor ontslag of iets, enquête de
meer de
over
maar ben wel
mogelijkheid van
verantwoording
volksgezondheid
bang.dat de
weet niet/onbekend leggen bij de
moeten hebben
ontwikkelingen zo willen hebben,
mensen
(vitamines,
gaan lopen dat
mijns inziens is het
Ivermectine,
straks dit alles
nu te zwart/wit met
serologische
wel.verplicht is, de alleen eens of
testen) in plaats
pas. We gaan een oneens
van
kant op waar geen
dwangmaatregelen
weg terug is
.
Laten we het
Dat we elkaar
Ik begrijp de
Ik vind het wijs dat
onderwerp niet te respecteren en de maatregelen niet
we waar
groot maken. Toen ruimte geven in
meer. Ik zie niet
mogelijkheid
we tijdens de
keuzes. Maar ook meer wat ze
hebben we nog 1,5
lockdowns niets
respect en ruimte bijdragen aan de
meter afstand
konden
bieden aan mede volksgezondheid. houden op de
schreeuwden
mensen die door
Wel dat ze
werkvloer
menigeen moord persoonlijke
bijdragen aan veel
en brand. Nu we
situaties
onrust, uitsluiting,
wel weer vrijer
(mantelzorg, zelf
psychische druk en
kunnen leven,
kwetsbaar in
polarisatie. Het is
weliswaar met
gezondheid e.d.)
duidelijk
coronapas e.d., is door afstand te
vaccinatiedwang.
het voor menigeen houden of mee te En waarom ?
ook weer niet
werken aan
Gevaccineerden
goed. Luxegelul.
(tijdelijke)
zijn veilig door
We willen toch
aanpassing (bijv
vaccinatie. Toch ?
weer een beetje
dragen van
Niet
richting
mondkapje in
gevaccineerden
bewegingsvrijheid/ vergaderruimte
lopen blijkbaar het
normaal (wat
e.d.)
risico op corona en
normaal dan ook
misschien ic
is). Moe van.
opname. Ieder zijn
keuze. Beide
groepen zijn
besmettelijk. Dus
wat is dan nog het
probleem ? Het
overheidsbeleid nu,
met de focus op de
corona check app
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Bij vergaderingen
wordt gevraagd
door de directie als
je niet
gevaccineerd bent
om de ruimte te
verlaten.
Onwenselijk
gedrag van de
directie naar mijn
mening.

Nee

Alle corona regels Er moet op
afschaffen. En het gehamerd worden
OMT per direct
dat een zo hoog
opheffen Ij wil niet mogelijke
geregeerd worden vaccinatiegraad de
door niet gekozen enige manier is om
mensen. Die
van alle
konstand zichzelf maatregelen af te
tegenspreken. Zorg komen en dat
maar dat er geen iedereen daar een
markt werking in de verantwoordelijkhei
zorg is. En de
d in heeft dat te
werkvloer
bereiken.
vodoende mensen
heeft die goed
verdienen. En dan
dit nog 1IC bed op
ong 16000 mensen
is belachelijk
weinig vergelijk
maar eens met
Duitsland. Zo dat
moest ik even kwijt.
PS ik ben geen
corona ontkenner.
We zijn er nog
Ik hoor te weinig
lange niet.........
van de regering
over
coronamaatregels
in
verzorgingshuizen
en verpleeghuizen
na 25 september.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ik vind het erg dat Respect houden
coronacheck app is
gevaccineerden
voor elkaars
een veiligheids
allerlei
mening
instrument niet
maatregelen
zeuren gebruiken.
moeten ondergaan
omdat een klein
deel van onze
maatschappij zich
niet wil laten
vaccineren. Dus
stel vaccinatie
maar verplicht,
zeker op de
werkvloer

Op het werk of in De wet van privacy
de kerk kom je
zou hierop moeten
mensen tegen die vervallen, iedereen
met vaccineren of heeft het recht om
niet en
te weten of een
overheidsregels
collega is
gespannen mee
gevaccineerd of
omgaan. Dat
niet
brengt de sfeer niet
ten goede en lijkt
er twee deling in de
maatschappij.
Vrienschapoen
verloelen.Helaas is
dat mijn realiteit.
De belijning van de belachelijk beleid Dat het weer tijd
Ik ben tevreden
als je je niet wil
1,5 meter is een
van de overheid
wordt om naar het over de corona
laten inenten dan
week te vroeg
met de coronapas normale leven
stappen, die de
ook de beperkte
weggehaald.
als in alle
terug tegaan
regering heeft
gevolgen dragen
supermarkten e.d.
genomen. Waren en niet erover
honderden mensen
ook voor hun
zeuren vooral niet
tegelijk
moeilijke
bij mij
boodschappen
beslissingen.
mogen halen
zonder de QR code
verplichting en dat
je als je
bijvoorbeeld naar
de Mac Donalds
gaat je QR code en
ID moet laten zien.
Het VOELT niet
op de werkvloer bij Het kabinet heeft Het zou fijn zijn als Het wordt tijd dat
veilig op het werk mij dragen we nog stilzwijgend
wwrkgever wel % ze corona als griep
terwijl het dat wel mondkapjes en
verandert dat de
gevacinnerd
gaan zien
of niet is. Verder
hanteren we de 1,5 werkgever nu wel anoniem zou
ben ik nog niet
meter men zegt
mag vragen naar je kunnen inzien
overtuigd dat
ivm de doelgroep vaccinatie status.
corona over is. Ik waarmee we
Een glijdende
zou alles willen
werken maar die
schaal wat mij
doen om de
zijn allemaal
betreft.
vaccinatiegraad te gefaxineerdook
verhogen.
bezoekers moeten
nog een
mondkapje op

Onderzoek veiligheid

ik ben werkzaam in
het int transport
,maak me dus
zorgen over
mensen die ik
onderweg tegen
kom zijn ze wel of
niet.we mogen wat
mij bereft nog wel
de afstand houden
,doe ik zelf wel uit
voorzorg.

Betere controle
op.de werkvloer.

Geen
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
De nachthoreca
mag meer ruimte
krijgen

Als mijn werkgever
mij verplicht tot
verdere vaccinatie
of testen zeg ik
mijn baan op. Heb
1 prik en doordat ik
daar erg ziek an
werd heb ik geen
tweede prik laten
zetten.

In de vraagstelling
zitten aannames.
Niet meer nodig
zijn impliceert dat
het nodig was....

Ik voer zelf als
Alle corona regels
manager beleid uit moeten stoppen
en niet onze
werkgever- bestuur
van een VVE

Onderzoek veiligheid

Het blijft vervelend
als een collega met
wie je moet
samenwerken Niet
gevaccineerd is ,,,
je kunt/mag hem er
niet op aanspreken
./..

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Stop de tweedeling Het handen
Betere controle en
in de maatschappij schudden hoeft wat duidelijkere regels.
door de coronapas mij betreft niet
af te schaffen , er meer terug te
zijn ook mensen
komen. Laten we
die niet
deze winter maar
gevaccineerd
afwachten wat er
kunnen worden
gaat gebeuren, als
omdat ze een of
het meevalt dan
andere ziekte
kan wat mij betreft
hebben . Deze
alle maatregelen
mensen sluit je uit eraf.
doordat ze niet
naar een
restaurant , cafe of
sportclub of i.d
kunnen. Ook
oudere mensen die
niet in bezit zijn
van de nieuwste
telefoons sluit je
door deze
maatregel uit
doordat ze nergens
meer heen kunnen.
Deze pas werkt
polariserend en dat
kan niet de
bedoeling zijn in
deze maatschappij
die al diep verde
Iedereen in zijn
Blijf afstand
Ik vind het
waarde laten, ook houden geen
bijzonder jammer
als je je niet wilt
handen schudden dat mensen
laten enten
etc. Veel beter.
verplicht worden
om zich te laten
vaccineren om aan
het gewone leven
deel te nemen, nu
moeten ze zicht of
eerst laten testen
steeds of niet
gaan.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
De wappies
houden alle
anderen juist
gevangen. Ze
roepen dat zij
slachtoffer zijn,
maar daar kiezen
ze zelf voor. Juist
de gevaccineerden
kunnen nog steeds
niet vrij zijn omdat
er bijna 20 procent
wappies zijn.

Er is nog zoveel
onduidelijk hoe het
virus de komende
weken zich zal
ontwikkelen en nu
alle maatregelen
loslaten is een
groot risico. Wat
mij betreft meer
gefaseerd
activiteiten
toestaan en meer
met tijdsloten gaan
werken.

Iedereen zijn /haar
keus moet
gerespecteerd
worden. Geen
2deling in de
maatschappij.

Er moet respect
zijn voor ieders
keuze.

nix

het is een kwestie
van tijd dat de druk
om te vaccineren
en/of testen er
komt. Dáár ben ik
wel bang voor.

Connexxion gaat
slecht om met (de
naleving van)
coronaregels. Het
CNV zou hier veel
actiever op moeten
controleren.

Ik vind dat de
sluitingstijden van
de Horeca ruimer
moeten worden.

Degene die zich
niet laat vacineren
moet ontslagen
worden.Alleen met
vacineren gaan we
corona overwinnen
, niet zeiken spuit
erin en anders
oprotten.geen
vacinatie geen
werk geen geld
geen vrijheid, juist
het vacineren geeft
ons de vrijheid
terug.Ik ben
helemaal klaar met
dat weigerachtig
kut volk.en maar
demonstreren
tegen de corona
maatregelen ,
plaats dat ze
meewerken dan
was het veel
sneller voorbij .weg
met dat kutvolk die
niet die prik wil
zetten.

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Het heeft geen
discussie nodig of Druk op vaccinatie
enkele zin om de mensen die zonder door registratie
coronaregels
medische reden
plicht die dreigt
bijvoorbeeld
weigeren zich te
wordt steeds
mondkapjes te
laten vaccineren
groter. Als ik me
handhaven. Het is nog welkom zijn op moet registreren, al
vechten tegen de de werkvloer. M.i. dan niet
bierkaai. Dus laat moeten ze de
gevaccineerd, stap
maar gaan en we gevolgen van hun ik per direct uit de
hopen dat de
keuze dragen en
zorg. Ik ben
vaccinaties hun
minder toegang tot hiervoor al
werk doen. Het is diverse locaties
maatregelen aan
niet meer
hebben
het nemen. Mijn
houdbaar. Echter ik
werkgever heeft
vind wel dat
pertinent niks te
bepaalde sectoren
maken met mijn
in onze
medische status.
samenleving wel
Kabinet zou zich
heel hard getroffen
moeten schamen
worden door de
over dit beleid en
regels van het
de dwang die ze
kabinet en het
opleggen..! We
gevoel van
hebben het nog
willekeur hier kan
steeds over een
ik me wel
‘medisch
voorstellen
experiment‘
waarvan gevolgen
op langere en
lange termijn nog
volkomen
onduidelijk zijn!!
niets
Bij een klant
Het moet
(Coca-Cola
afgelopen zijn met
Dongen) van mij
de vaccinatie
werkgever
dwang/ drang ... je
hanteren ze nog
wordt er zo moe
steeds de
van om telkens
mondkapjesplicht maar in de
en andere corona verdediging te
maatregelen die
moeten als niet
het kabinet
gevaccineerde.....
inmiddels al heeft
opgeheven.
goed om dit te
de winter moet nog De laatste vraag is
inventariseren!
komen, in februari / erg onduidelijk. Ik
maart 2022 zal pas ben blij als de
echt duidelijk zijn mondkapjes en 1,5
waar we in
meter niet meer
Nederland staan. nodig zijn, maar
dat betekent niet
dat ik vindt dat ze
al weg hadden
moeten zijn.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Mensen nog
op mijn werk moet Of je nu wel of niet Laten we
Klaar met alle
De tweedeling is te
bewuster maken
ik een mondkapje gevaccineerd bent eensgezind tegen coronaregels, hup, groot....waarom de
voor het belang
dragen, dat vind ik heeft geen invloed Corona blijven
terug naar wat
1 wel en de ander
van de vaccinatie benauwd
op het dragen en strijden. Met open altijd normaal
niet? Scheve
.Avondklok 24.00
kunnen overdragen gesprek maar
geweest is. Rutte gezichten, korte
uur is een mooie
van het virus.
zonder
en Hugo zo snel
lontjes, ruzie,
tijd.
Mensen die niet
tegenstellingen qua mogelijk ontslaan onbegrip, zelfs het
gevaccineerd zijn mening
en nooit meer in de hanteren van een
lopen volgens mij uitvergroten.
politiek toelaten.
vuurwapen is in
zelf het grootste
Overigens is jullie deze kwestie al
risico. Daar hebben
vragenlijst erg
aan de orde
ze zelf voor
zwart-wit, ruimte
gekomen....Mense
gekozen. Een
voor opmerkingen n begrijpen het niet
collega die niet is
per vraag zou
meer...Ouderen
gevaccineerd
wenselijk zijn
kunnen niet
begon al meteen te
eenvoudig aan een
sputteren toen een
QR code komen,
andere collega
snappen hier niks
verkouden was.
van!!!
Dan vind ik dat je
je of moet laten
vaccineren of niet
moet miezelen. Ik
vind het wel fijn dat
we allemaal nog
rekening houden
met Corona door
bijv geen handen
te schudden en
Heeft de werkgever Hoe om te gaan
Vreemde manier
weer terug naar
Werkzaam zijnde Ik ben zeker
tijdig
met leerlingen die van vraagstelling. normaal,dit is niet in de thuiszorg vind voorstander van
geanticipeerd/het niet zijn
de weg die we
ik niet dat deze
vaccinatie,ik vindt
gesprek
gevaccineerd?
moeten gaan.
vragen aansluiten de coronapas een
aangegaan om te Coronapas in het
op mijn situatie. wij wassen
kijken naar de
onderwijs?
hanteren nog de
neus,horeca wel en
successen van
mondkapjes bij de op andere plekken
laatste 1,5 jaar.
clienten en de
waar veel mensen
Wat zetten wij daar
anderhalve meter samenkomen weer
van voort? Nee
is in de zorg niet
niet.Ik zou zeggen
haalbaar. daarom laat alles maar
de mondkapjes.
los,degene die zich
niet hebben laten
vaccineren
ondervinden daar
dan zelf de
gevolgen wel van

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
In plaats van het
Mondkapje weg
steeds over
oke. Maar 1,5
individuele rechten meter moet blijven
te hebben zouden
we de bescherming
van de populatie
als geheel als
uitgangspunt
moeten nemen
waardoor de
populatie als
geheel goed
beschermd wordt.
Individuele rechten
moeten
ondergeschikt zijn
aan de
bescherming van
de populatie.

Ik vind dat
coronapas ook op
werkplek mag
worden ingevoerd,
in ieder geval bij de
kantine

Grootste probleem
vind ik het gebruik
moeten maken van
het OV voor woon werk verkeer.
Anders was is
vaker naar werk
gegaan ipv thuis
werken.

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Omdat ik
Open drie corona .1.Omdat wij al
Geen
gevaccineerd ben ziekenhuizen
sinds maart 2020
voel ik me
verdeelt over het
"verplicht"
veiliger.Ik ben blij land en laat de
thuiswerken, zijn
dat dit in ons land andere
de
goed is geregeld. ziekenhuizen
corona-maatregele
gewoon hun werk n op de werkplek
doen.
nauwelijks een
thema. In dat
opzicht loopt deze
enquete voor mij
hier een beetje
scheef..2.Collega‘s
die zich niet
wensen te laten
vaccineren,
hebben dat recht.
Echter, ingeval van
besmetting DOOR
dergelijke collega‘s
vind ik dat zij
aansprakelijk
gesteld moeten
kunnen worden
daarvoor.En in
geval van
besmetting/ziekte
VAN zo‘n collega
vind ik dat die geen
voorkeursbehandel
ing (meer) verdient
ten o
Ik vind dat voor
Stop met zaaien
Zoals WA eerder Nvt
zorgmedewerkers van tweedeling in zei "Niet normaal
vaccineren
de maatschappij. maken wat niet
verplicht moet zijn Heel langzaam
normaal is".
gaat dit de
Jammer genoeg
verkeerde kant op heeft de
"verzorgingsstaat"
ons inmiddels
dermate
geconditioneerd,
dat wij leven in
angst en
onderworpenheid.
Blindelings bevelen
opvolgen van onze
"bazen" lijkt de
trend geworden in
Nederland. Anders
wordt je zonder
pardon
buitengesloten.
Waar zijn de sterke
vakbonden van
weleer??
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Dat de mensen
met wat besef
leven en laten
leven

Ik ben 2 x
gevaccineerd met
AstraZeneca. Ik
vertrouw op dat
vaccin.

Op mijn werk zijn
nog mondkapjes
verplicht, net als de
1,5 meter

Wanneer het het
op? Tot hoever wil
men gaan? De QR
code is niets
anders dan een
dwang middel, en
is er voor de lange
termijn zoals de
ontslagen CDA
minister al had
aangegeven (G2
procedure?). Nu
kunnen we dit nog
stoppen, want
tijdelijke
maatregelen in de
politiek bestaat
niet.

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
n.v.t.
Ik ben het niet
Laatste vraag
Vaccinatiegraad is
volledig eens met (alles loslaten of
ver boven de 60%,
corona beleid van niet) is een
het percentage dat
de regering. Ik zou moeilijke. Er zou
Rutte in april 2020
het liefst zien dat ook nog zoiets als noemde voor
iedereen
een tussenvorm
groepsimmuniteit.
gevaccineerd is
kunnen
Naast vaccinatie
maar ik ben ook
bestaan.Bv.
ook nog mensen
van mening dat het zitplaatsen
die al genezen zijn
altijd vrijwillig en
restaurant geen
van Covid.
ieders keuze moet pas.......
zijn.Die 1,5 meter
afstand houden
vond ik juist wel
prettig, zeker voor
irritante mensen
die in je nek lopen
te hijgen. Verder
moeten er meer
versoepelingen
voor horeca en
restaurants komen,
het is gewoon niet
uitvoerbaar
iedereen te
controleren. Mijn
werkgever
interesseert het
niet of iemand
gevaccineerd is
Mijn werkgever
Ik stoor me aan het Het blijft moeilijk
De "regering" gaat
geeft, een
recht dat
om ieder de iegen al jaren heel
vergoeding van 1 ongevaccineerde vrijheid te geven, dubieus en verkapt
uur en de
hebben om
die nodig is
denigrerend om
reiskosten naar de besmettingsgevaar
met het personeel
vaccinatiestraat.
voort te laten
in het onderwijs,
Dus mocht je dit
bestaan; betreft
specifiek in het
aangeven, dan
vooral het deel dat
basisonderwijs. Dat
weet de werkgever principieel tegen is
is tijdens de
dat je gevaccineerd en nergens aan
corona-crisis niet
bent. Dus geen
wenst mee te
anders. Ik heb me
verplichte melding, werken
door de "regering"
maar een verkapte
niet beschermd
melding.
gevoeld in mijn
werk. We moesten
gewoon door...
daar waar de
besmettingen het
gemakkelijkst
verveelvoudigd
kunnen worden. Ik
voel me ook onder
druk gezet om me
te laten vaccineren.
Niet door de
mensen om mij
heen, persoonlijken werk
gerelateerd. Wel
door de "regering"
die
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Elkaar respecteren Ik vind het jammer
wat hij of wil en dat dat de nadruk zo
het bedrijf altijd
gelegd wordt op
voorzichtig met hun vacineren, en niet
werknemers om
op verantwoordelijk
moet gaan en niet gedrag van
geld voor
mensen.Iemand
gezondheid zetten die gevacineerd is
en denkt zomaar
alles te kunnen
doen en laten, is
mijns inzien een
groter gevaar voor
de gezondheid van
andere mensen
dan iemand die
zich
verantwoordelijk
gedraagd en niet
gevacineerd
is.Want iemand die
gevacineerd is kan
evengoed
besmettelijk zijn
voor kwetsbare
anderen, en dat
wordt nog al eens
vergeten.

ik hoop dat een
ieder zijn gezonde
verstand gebruikt
en zijn
verantwoordelijkhei
d neemt

Jammer dat aantal Werkgever
vragen negatief
(zorginstellig) heeft
opp=gesteld zijn: vaccinaties voor
niet coronaproof, personeel (zit en
niet veilig:
niet zorg) geregeld.
verwarrend.
leidinggevende had
informeel
samenzijn
georganiseerd, met
QR, dan ga ik dus
niet mee! Bij
CNV-vergadering
moest ik door de
noodingang naar
binnen i.p.v.
horecatoegang,
geen toilet.

Wie zich niet wil
laten vaccineren
plaatst zich zelf
buiten de
maatschappij en
brengt zich zelf en
anderen in gevaar.

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Het is
Naast eens en
Jammer dat niet
verbazingwekkend oneens had ik
iedereen
hoe star de
graag andere
gevaccineerd wil
werkgever vast
mogelijkheden
worden
houd aan werken gezien.Het werk in
op de werkvloer ipv de uitvaart,
thuiswerken terwijl transport en
wij als ict dienst
verzorging is de
heel goed vanuit
hele periode actief
huis kunnen
gebleven.Ondanks
werken. Het is bij dat er zeker in het
hoge uitzondering begin geen
dat men mag
persoonlijke
thuiswerken en dan beschermmiddellen
ook tot een
waren is er amper
maximum aan
corona in team
dagdelen beperkt. waarin ik werk voor
Echt bespottelijk. gekomen. Wel
Dat zou bij wet
werd ons gevraagd
geregeld moeten bij verkoudheid je
worden dat je
te laten testen.Zo
indien je dat zelf
zijn er een aantal
wilt meer zou
collega`s ,
moeten kunnen
waaronder ik zelf ,
thuiswerken
positief getest
geweest.De GGD
die contact zou
opnemen heeft dat
nooit gedaan.Ik
heb geprobeerd de
huisarts te
Heb zelf mijn
Geen
Ik ben
werkgever
buschauffeur en
aangegeven dat ik
vind handhaving g
volledig
belangrijk. Dit
gevaccineerd ben,
gebeurt mijns
heb ook geen
inziens helaas te
moeite dit met
weinig.
andere mensen te
delen.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Ik vind deze
enquete te vroeg,
de maatregelen
zijn nog maar net
los gelaten en we
zijn nog niet veel
aan het werk op de
werkplek, vooral
thuis

De druk op
ongevaccineerde
moet opgevoerd
worden

Voorlichting over
nvt
corona kan
uitgebreider, zodat
meer nuances
daarvan bekend
worden. Nu blijft
vaak bijv. alleen
hangen dat een
gevaccineerde ook
een besmetting
kan overbrengen,
terwijl een
niet-gevaccineerde
vele malen langer
besmettelijk is en
in die periode veel
besmettelijker is.
Niks
Als iemand heel
dicht bij je staat
dan mag je je er
wel wat van
zeggen

Onderzoek veiligheid

NVT

Ik werk in de bouw.
En ik heb al vaker
aangegeven dat
het lijkt ( ook als ik
deze enquête invul
) alsof de enquête
makers er van uit
gaan dat iedere
werknemer een
kantoor baan heeft.
Maar er zijn ook
werknemers die
buiten werken.

Ik vind dat
maatregelen als
1,5 m. te snel zijn
losgelaten. Wat mij
betreft zou dit pas
bij een veel lager
aantal
besmettingen
moeten gebeuren.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ik zou bron en
Het beleid is niet
Als ik een museum
contactonderzoek consequent en
wil bezoeken, koop
bij een uitbraak
logisch.Er worden ik een kaaartje, wil
voldoende vinden; ad hoc
ik auto rijden, dan
ik zou bij een
beslissingen en
zorg ik voor een
uitbraak de
maatregelen
rijbewijs. Ga ik op
quarantaineregels afgekondigd, die
reis naar centraal
locaal
niet te handhaven afrika zijn
aanscherpen. Ik
zijn. Het lijkt wel of vaccinaties voor
zou inzetten op
er geen gezond
malaria, gele
flexibele uitbreiding verstand meer is in koorts etc onder
van de iccapaciteit onze regering. Ze deel van de reis.
door bijvoorbeeld roepen maar wat Waarom moeilijk
gepensioneerde
en overtreden
doen over een
verpleegkundigen publiekelijk zelf de corona pas. Je
de mogelijkheid te regels. Geldt
bewijst dat je
bieden hun punten trouwens ook voor ingeënt ben of
op peil te houden, het klimaatbeleid. korte tijd geleden
en door jongeren Alles elektrisch,
getest. Beide zijn
de keuze te geven terwijl niemand
simpel te doen.
om een
nadenkt of het
Waarom tegen
maatschappelijke systeem en de
zijn? Je moet ook
dienstplicht te laten infrastructuur dat een id bewijs
doen waarbij zij
aankan. Als
hebben als je je
leren op de ic en in morgen alle auto‘s vertoont op de
het
elektrisch rijden
openbare weg,
ziekenhuis/gezond alle woningen
Daar klaagt nu
heidszorg te
zonnepanelen
ook niemand over
werken. Deze
plaatsen en van
ende
dienstplicht naast het gas afgaan,
de mogelijkheid
ontploft de
In het openbaar
Ik werk aan bed
Het is genoeg
vervoer geldt nog dus sommige
geweest, mensen
steeds de
vragen waren lastig die zich niet laten
mondkapjesplicht, te beantwoorden. vaccineren moeten
dus voor de een
Ik heb geen angst in hun vrijheid
job is dit van
voor besmetting als worden
toepassing, mijn
je gewoon goed
beperkt.Zodat zij
andere job een b2b oplet zelf en de
geen andere
telemarketingburea juiste hygiene
medemensen
u daar werken we toepast en zoveel kunnen besmetten
vanuit huis en dan mogelijk je
met het Corona
heb je het zelf
verstand gebruikt virus.
verder in de hand. kom je een heel
eind!

Vaccinatie wel of Laten we
niet ,het is geen
vertrouwen op de
zekerheid dat je
wetenschap, laten
geen corona
we stoppen met
alsnog kan
het in twijfel
oplopen, vind het trekken van onze
allemaal een beetje wetenschap,
onzeker
scheelt zoveel
gedoe.

Er zijn nog steeds
veel mensen
(ongeveer 20%)
niet gevaccineerd,
dus de 20/80 regel
geldt: het
probleem is nog
niet voorbij. En na
een bepaalde
periode blijkt de
vaccinatie weer
minder te
beschermen, dus
het gevaar van
besmetting loert.
Zeker ook in de
zorg voor
ouderen/kwetsbare
n.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
mijn werkgever
Stop met de
vraagt niet actief
coronapas. Voegt
naar een vaccinatie helemaal niets toe
bewijs.maar wel als aan veiligheid
je niet
omdat
gevaccineerd ben gevaccineerde
om dan niet mee te personen net zo
doen aan
goed nog het virus
cursussen
bij zich kunnen
enz,uiteraard weet hebben en kunnen
hij het daar na wel. overdragen!
Over dat ik mij
nvt
moest laten testen:
dit is in het voorjaar
gebeurt toen ik
verkouden was(ik
hoestte steeds,
maar daar had ik al
langer last van, ik
had vorig jaar
november al
corona gehad, 4
weken veel
gehoest, daardoor
is nu mijn keel nog
gevoelig). Op mijn
werk zitten we
normaal op
voldoende afstand
van elkaar, alleen
tijdens het werken
aan de machines is
er onvoldoende
ruimte tussen de
machine‘s en
komen we dichter
bij elkaar, toen de
mondkapjesplicht
in de winkels nog
gelde was het bij
ons o

Onderzoek veiligheid

Zodra ik meer
nvt
gepushed ga
worden een
vaccinatie te
nemen op werk, ga
ik de zorg uit.

Ik zie de huidige
maatregelen als
tijdelijk. Als de
cijfers het toelaten
zal er verder
versoepeld
worden.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ik ben een
Geen regels meer ,
zorgmedewerker, eigen
zou fijn zijn als
verantwoordelijkhei
alles collega‘s ook d nemen
gevaccineerd zijn...
zou prettiger
werken zijn

Het is ieder zijn
eigen
verantwoordelijkhei
d en keuze. Je
moet er mee leren
leven. De
gevaccineerden
voelen zich veilig,
maar kunnen het
virus wel hebben.
De niet
gevaccineerden
weten dat ze de
kans lopen om ziek
te worden, maar
het is hun
(on)vrijwillige
keuze.

corona
mondkapjes is fijn
dat dit is
afgeschaft. Maar
1,5 meter afstand
vind ik wel prettig
omdat er komend
najaar toch weer
veel virussen
zullen komen en
mensen dan toch
gaan hoesten
enzo.

De
vaccinatiedwang
vind ik niet kunnen.
wel moet iedereen
zich aan afstand en
reiniging houden.
Dit virus raken we
niet kwijt. Gezond
eten buitenlucht en
eventueel extra
vitaminen. Er zijn
gevallen van
behoorlijk ziek van
corona, zich laten
prikken en nu wel
heftig ziek. De prik
geeft een vals
gevoel van
veiligheid. je kunt
het nog steeds
krijgen en
doorgeven. Dus de
mensen die niet
geprikt zijn lopen
het risico, en willen
niet vaccineren
voor anderen die
zo nodig naar
massale
evenementen
gaan.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
We moeten met
elkaar onze
verantwoordelijk
nemen.
mondkapjes
dragen en gewoon
zelf afstand
bewaren. Jammer
dat de mensen
liever klagen over
de maatregelen
etc. "Doe gewoon
en gedraag je
zodat wel elkaar
beetje
beschermen".

Ik vind dat mensen
die niet
gevaccineerd
willen of kunnen
worden (en
daardoor geen
QR-code kunnen
downloaden), niet
moeten stellen dat
ze gediscrimineerd
worden op
medische
achtergrond. Ze
hebben immers
nog een keuze,
men kan zich laten
(snel)testen. Niet
ideaal, maar is een
keuze. Bij
discriminatie heb je
géén keuze (denk
aan
huidskleur/sekse)!!

Ik snap niet hoe de Helaas weten we
corona pas in
met elkaar de
overeenstemming gevolgen niet. Er
is met het
voorzichtig mee
arts-patient
omgaan is
privilege of de
belangrijk. Wel
AVG. Waarom mag altijd mensen vrij
mijn werkgever het laten in het feit of
officieel niet
ze wel of niet willen
vragen, maar de
vaccineren. De
chinees op de
werkgever zou hier
hoofdstraat wel?
misschien ook zijn
werkplekken op in
kunnen richten en
bijvoorbeeld een
deel op 1,5 meter
zetten en een deel
niet(naar een
ieders keuze).

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ik kan me soms
Alle regels loslaten Kabinet mag zijn
Nvt
kwaad maken dat en terug naar
straf niet ontlopen.
er zoveel aandacht normaal.
Mensen worden
besteed wordt aan Ophouden met dat uitgesloten in strijd
de tegenstanders gezeur.
met de grondwet!
van de coronapas.
De voorstanders
krijgen veel minder
ruimte, of geven
veel minder
tegengas. Ik ben
voorstander van de
coronapas. Ik vind
niet dat er sprake
is van
discriminatie.
Mensen hebben de
keuze of ze zich
wel of niet laten
vaccineren. Die
keuze heeft alleen
wel consequenties,
zoals alle keuzes
die we in ons leven
maken. Tot slot:
vaccinatie
verplichten hoeft
van mij niet op alle
terreinen, maar ik
hoop w
Het risico van
Er zou een
Ga gewoon aan
Als een werkgever
corona ( met
duidelijker beleid
het werk er zijn
haar mensen
zoveel mensen
moeten komen met meer problemen in voldoende kent, zal
gevaccineerd) is nu onderbouwde en te onze sector.
er voldoende
vergelijkbaar met controleren regels. Bijvoorbeeld het
vertrouwen zijn om
andere
klimaat en de
de eigen
infactieziektes.
wereld economie. verantwoordelijkhei
Iedereen die het wil
d van werknemers
kan gevaccineerd
centraal te stellen
worden.
en te houden.
Kwetsbaren zijn
Alleen aanspreken
niet alleen
op
kwetsbaar voor
afwijkend/bijzonder
corona maar ook
gedrag.
voor andere
ziektes. Er is dus
geen enkele
objectieve reden
om nog verplichte
maatregelen te
hebben.
Ziekenhuizen
kunnen uitbreiden
als dat nodig is
door te putten uit
de pool van
mensen die zich
hadden aangemeld
voor extra handen
voor de zorg. ( ik
heb daar als oud ic
verpleegkundige
een j

Pagina 77 van 87

10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Nog meer de
nadruk leggen op
factineren

Bij ons is nog
De bezetting op
steeds mondkapjes kantoor is minder
plicht
dan 30 % en dus is
de 1,5m regel
royaal te hanteren.
Nog steeds zijn
mondkapjes op
kantoor nog
vereist. Althans
vorige week nog.
Vrijdag kom ik na
vakantie weer op
kantoor.

Mijn werkgever
gaat ervan uit dat
we ons laten testen
als onze
gezondheid daar
aanleiding
toegeeft. Gewoon
gezond verstand
dus. Ik vind deze
nuance op z‘n plek,
uw stelling hierover
is te zwart-wit.

Ik had liever gezien Formeel is er geen
dat de anderhalve druk om te testen
meter regel was
of vaccineren,
gebleven. De
maar in
coronapas geeft
groepsapps wordt
heel veel gedoe
door een MT-lid
(bijvoorbeeld een wel berichten
afscheidsborrel van gestuurd van
een collega,
negatieve tests
waarbij mensen
(voor een meeting)
zonder pas worden en "ik ben
uitgesloten). Alle
gevaccgevaccineer
spontaniteit is weg d". Ervaar dus wel
en ook testen is
soort van Sociale
niet eenvoudig
druk.
(testlocaties te ver
weg, niet
bereikbaar met OV
of op fietsafstand).
Ook al ben ik zelf
gevaccineerd, toch
vind ik dat er met
de coronapas een
verkeerde weg is
ingeslagen.
Enige argument
Ik denk dat we met niets
om maatregelen te z‘n allen gezond
handhaven zou zijn verstand moeten
beperken van de
blijven gebruiken!
druk op de zorg.
En elkaar blijven
zien en helpen!!
Begrip tonen!

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
ik ben de tolerantie Jammer dat er een Vaccinatie moet
voor
tweedeling ontstaat vrijeillig zijn, testen
ongevaccineerden in de
ook. Bewijs dat je
zat: laat ze maar
maatschappij.Ik
anti stoffen hebt,
hun eigen
had graag de 1,5 m moet ook
ziektekosten
regel op het werk voldoende zijn.
betalen! En binnen gehouden.
Maar ben volledig
de zorg en
tegen dit beleid
onderwijs en
andere
contactberoepen
mag wat mij betreft
vaccinatie verplicht
zijn.
Blijft lastig
Door het
Mondkapjes
onderwerp, het is vaccinatiebewijs is mogen op het werk
niet zwart/wit
daadwerkelijk
nog steeds
discriminatie
gedragen worden.
ontstaan voor niet Het is geen plicht
gevaccineerden.
meer, maar een
Daarbij is het voor advies (optioneel)
hen onveiliger
geworden nu
iedereen weer
dichterbij hen komt.
Vanwege de
privacy van
personeel zou een
1,5m werkplek
gehandhaafd
moeten blijven. De
Jonge heeft
duidelijk gezegd en
beloofd dat de
tweedeling met een
bewijs er nooit zou
komen, hoe kan je
aanblijven na zo‘n
leugen.
Veel vragen
Xxxx
Ik ben
hebben betrekking
gevaccineerd en
op mensen die op
heb zodoende
kantoor werken (er
niets te vrezen van
zijn ook nog
mensen die daar
mensen die iets
niet voor kiezen.
anders doen).
We kunnen veel
beter samen
komen dan dan
verdelen
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Geen test- of
Vind het een
vaccinbewijs op de lastige enquête.
werkvloer!
Het is dubbel
omdat er kans is
dat ondanks alle
maatregelen er
toch na
bijvoorbeeld een
concert meer
besmettingen
zijn.Wat betreft de
vragen over
werken op kantoor.
Dat is voor mij niet
van toepassing,
want ik ben al ruim
1,5 jaar niet op
kantoor geweest.

Nu zo snel mogelijk Als gevaccineerde
alle Corona
kan ik nog steeds
beperkingen
virusdrager zijn,
opheffen—-geeft
het verminderd
nu veel gedoe.
alleen de kans om
Nadelen van
erg ziek te worden.
doorzetten huidige Men zet de
Corona beleid veel maatregel nu in om
groter dan de
nog meer mensen
voordelen. Kortom alsnog een prik te
terug naar
laten halen.
normaal.
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Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Mijn werkgever
Er ontstaat geen
Terug naar
Ik had het wel
staat het deels toe ingewikkeld gedoe normaal.
prettig gevonden
dat ik thuiswerk.
omdat we allemaal Coronapas
als er van nature
Het is dus niet zo zijn gevaccineerd. afschaffen. Id
wat meer afscheid
hard wel/niet.
Ik weet niet hoe het discriminatie. Ik
werd gehouden. En
anders zou
snap niet dat er
dat mensen ook
verlopen qua
mensen zijn die
makkelijker aan
drang. Sta
aan de coronapas kunnen geven dat
afwijzend
meewerken. Ik
zij afstand houden
tegenover de
schaam me diep
prettig vinden.
neiging van
dat er zulke
Zolang het in het
werkgevers om
mensen in de
ziekenhuis
drang uit te
maatschappij zijn. behapbaar is
oefenen. Alsof
We hebben niets moeten we
daarmee alle
geleerd van
iedereen weer als
risico‘s zijn
mensen
gelijken
afgedekt.
discrimineren. Of behandelen.
het nu huidskleur
geslacht of
medische status is.
Zodra jullie als
vakbond vaccinatie
op de werkvloer
gaan eisen zeg ik
mijn lidmaatschap
op. Vaccinatie is
vrijwillig en vrijwillig
mag nooit dwang
worden.
Je wordt er een
Door het directe
In het kader van de Coronpas is zware
beetje Corona moe klanten kontakt is arbo plicht vind ik discriminatie !!!!!
van. Terwijl het
het tot nu toe
dat de werkgever Ongehoord.
volgend jaar naar gelukkig goed
het recht moet
mijn idee weer de gegaan. Op papier hebben vaccinaties
griep heet.
heeft de werkgever te verplichten of
alles prima voor
anders collega‘s
elkaar, wat Corona thuis te laten
maatregelen. In de werken om mij
praktijk moet je
tegen besmetting
gewoon overal
te beschermen. Ik
naar toe, waar
ben het niet eens
zeker de klanten
met het tot nu toe
GÉÉN afstand
gevoerde beleid
houden en je ook van het CNV.
niet weet of de
klant ziek is
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Ik heb de vragen
Het is en blijft een Helaas vind ik de Het Inperken van De schoonmaak in Het is voor
ingevuld n.a.v. de moeilijk onderwerp vragen en de
de vrijheid dmv de school is erg
iedereen een
huidige
antwoorden niet
Coronapas en het slecht. Er is ook
moeilijk probleem
situatie,vhet zou
duidelijk gesteld,
ontnemen van de geen desinfect
natuurlijk
kon niet altijd een spontaniteit om
meer aanwezig. Er
binnenkort anders
juist antwoord
naar de horeca,
wordt bijna niet
kunnen zijn
vinden.Verder vind cultuur of
schoongemaakt.
ik vaccineren heel evenementen te
Ook de
normaal en vanzelf gaan gaat te ver. trapleuningen, deur
sprekend.Als ik in Dit heeft toch
klinken, toiletten en
een auto wil rijden, bijzonder veel weg toetsenborden niet
heb ik een rijbewijs van drang en
nodig.Ik hoef geen dwang en dus
rijbewijs te hebben, indirecte
dit is geen
verplichting om de
verplichting, echter vaccinatiegraad
dan mag ik ook niet naar een hoger
rijden.Dus die
percentage te
mensen die lopen brengen.
te kermen dat het Maatregelen zijn zo
een verplichting is langzamerhand
om zich te laten
buiten
vaccineren hebben proportioneel. Na
het fout.Dan moet bijna twee jaar nog
men zich gewoon steeds geen
realiseren dat alles maatregelen
niet kan (stelletje gezien om onze
dwarslig
gezondheidszorg
en de IC capaciteit
te verhogen wat op
dit moment toch
het werkelijke
probleem
niets...........
Er mag een
geen
Ben ingeënt en de Men moet van die Als je officieel
vaccinatieplicht
meeste op mijn
tweedeling af en
corona hebt gehad
komen
werk Maar werk
mensen in hun
en dat is langer
veel bij mensen die waarde laten
geleden dan 180
mijn kraan
dagen krijg je geen
interessant vinden
coronapas. Slaat
Dus de 1.5 mtr
helemaal nergens
hanteer ik en ik zou
op.
mensen graag een
mondkapje zien
dragen
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Ik spreek graag de
hoop uit dat
vakbonden zich
blijven verzetten
tegen het
gebruiken van
vaccinatiebewijzen
als
toegangsbewijs.
Het zorgt voor nare
situaties bij ons op
school en onder
jongeren.

Niets

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
de dwang en
Ik vind de
Deze enquete is te De bescherming
Mijn werkgever wil
polarisatie neemt tweedeling die door makkelijk
van het
alleen dat ik mij
enorm toe. Terwijl deze discussie
opgesteld. Mis her astra-Zeneca
test bij klachten.
je ook als
ontstaat
en der een
vaccin is slechter Dat is vrij
gevaccineerde
verschrikkelijk.
n.v.t./weet ik niet
dan Pfiser. Toch
dwingend. De
besmettelijk kan
mogelijkheid.
wordt er geen
overheid kijkt niet
zijn. Heel erg dat
Hybride komt.
onderscheid
naar de antistoffen
deze tweedeling en
Senior
gemaakt in
in het bloed. Ik heb
verharding is
management raad regelgeving of
corona gehad en
ontstaan.
vaccinaties aan. Al mogelijkheid om
na anderhalf jaar
met al tot dusver, extra te
nog steeds
zitten bij ons de
vaccineren. Al
antistoffen alsof ik
ongevaccineerden helemaal als je in gevaccineerd ben.
goed ivm
het onderwijs de
Toch geldt mijn
thuiswerk.
1,5 meter absoluut bewijs maar een
niet kunt
half jaar. Bij
handhaven. En dat iemand die een
terwijl dagelijks
vaccinatie heeft
melding gemaakt gehad, wordt niet
wordt van
gekeken wat de
besmette
vaccinatie heeft
leerlingen.......
gedaan. Terwijl
bekend is dat er
mensen zijn die
weinig antistoffen
aanmaken. Ik vind
dat als je
aantoonbaar in je
bloed antistoffen
hebt, je een
Ik vind de
Het goed inrichten Ik heb me laten
In het
Neen
bescherming van van een
vaccineren en dat basisonderwijs is
cliënten belangrijk. thuiswerkplek
is bekend bij mijn 1,5m afstand niet
Wil je niet
wordt grotendeels werkgever. Ik heb haalbaar. Vanaf
vaccineren dan kun overgelaten aan de geen druk ervaren, het begin liepen we
je naar mijn
werknemer. Er kan maar per afdeling al gevaar
mening niet werken een bureau, stoel, verschilt dit per
met kwetsbare
monitor etc worden manager.
cliënten
bestelt, maar dat
Sommige
wordt bij de
non-vaccers
voordeur
mogen nergens
afgeleverd. Op
over spreken.
kantoor werpen
ARBO
deskundigen en
werkplekinrichters
een professionele
blik op de
werkomgeving.
Thuis moet de
werknemer zelf
maar zien hoe het
bureau naar de
werkplek komt,
waar deze dan het
beste staat.
Waarschijnlijk moet
het bureau en de
stoel ook nog als
een IKEA pakket in
elkaar worden
geschroefd. Men
he
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Gewoon terug naar Mijn werkgever
Het is niet meer te De beloofde
normaal!
heeft nooit iets
rijmen ,bij het ene vrijwilligheid door
gedaan tegen
rechtsom bij het
onze
Corona. Niet
andere
bewindslieden is
thuiswerken, geen linksom.Voor 23
ver te zoeken
afstand houden,
september geen
geen mondkapjes, corona app nodig
niets. Alleen een
in de horeca na de
fles handgel bij de 23 ste wel net of
ingang. En 2 keer dat virus dat ook
een verplichte test weet .
voor iedereen, toen
er een paar
collega’s besmet
raakten.

Ik ben
gevaccineerd,
maar ik vind dat
iedereen dat voor
zichzelf moet
weten. Helemaal
gezien de hoge
vaccinatiegraad.
De coronapas vind
ik discriminatie en
aantasting van de
mensenrechten. Ik
hoop dat mijn
werkgever zo
flexibel blijft als nu
en vertrouwd op
mijn gezonde
verstand ipv zich
mee te laten
slepen in de
hysterie rondom
corona.
Onze werkgever
verplicht ons nog
steeds om met
mondkapjes te
werken omdat wij
binnen de
anderhalve meter
van patiënten
komen

Deze regels voor
en de vragen gaan
over eind
september begin
oktober.Het begin
van het griep
seizoen.Raar dat
hier geen vragen
over worden
gesteld.Het is dan
wel geen Corona,
echter dit seizoen
wel een zorg.En
misschien zelfs wel
erg onderschat dit
jaar.

Een tweedeling in
Nederland.Waar
gaat het heen?

nee

Geen

we moeten ons
verantwoordelijk
naar elkaar
gedragen@

Laten we aub
stoppen met die
Corona pas. Wat
een onzin

Onderzoek veiligheid

Ik heb collega‘s die
al heel lang zich
niet houden aan de
1,5 meter afstand
en mondkapjes
dragen. Dat deden
ze op de gangen
omdat dat moest,
maar niet in de
docentenkamer.
Daar was de 1,5 m
al heel lang niet
meer van
toepassing. Maar
dezelfde docenten
die deze regels al
lang aan hun laars
lappen, zijn ook
niet gevaccineerd.
En dus vind ik dat
niet veilig. En dat
wordt er
ongetwijfeld niet
beter op. Ik heb
een
mantelzorgtaak
voor mijn
hoogbejaarde
ouders en wil
daarom voorzichtig
doen. Zit toch a
Ik ben van mening
dat de werkgever
mag vragen om
een vaccinatie
bewijs op de
werkvloer, in ieders
belang

Als t virus al
bestaat, want t is
nog steeds niet
geïsoleerd dan
hebben we t over
een mild virus
zoals de griep,
waarom nog
steeds die angst
vanuit kabinet en
vooral de
media???

De samenleving
kan niet lijden
vanwege de onwil
van enkelen om
zich niet te
vaccineren. Wel of
niet gevaccineerd
moet buiten de
privacy regels
vallen. Tevens
moeten wij de bron
aanpakken, dus
weg uit China.

Ik zou graag meer
thuis willen kunnen
werken.Ervan
uitgaande dat mijn
werkprestatie‘s er
niet onder mogen
lijden.

Gezond verstand
gebruiken en zelf je
verantwoordelijk
nemen
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Als iedereen, voor
zover medisch
mogelijk, zich zou
laten vaccineren.
Zouden alle
beperkingen
opgeheven kunnen
worden. Ik voel mij
als gevaccineerde
beperkt in mijn
doen en laten door
toedoen van de
mensen die zich
niet willen laten
vaccineren.

Ik ben
gevaccineerd en
iedereen met een
beetje verstand
heeft dat ook
gedaan

Naar mijn mening
moet iedereen de
keuze hebben zich
te vaccineren of
niet. Voor Degene
die niet kiezen
moeten wel de
eerste
levensbehoeften
zonder testen
mogelijk zijn.

Ik hoop dat het
gedoe rondom
covid19 snel op
gaat houden. Het
houdt ons af van
het werken aan de
nog grotere
problemen waar
we als mensheid
voor staat.

In de zorg is het
risico op covid
groter , dus
maatregelen
moeten blijven

Ik moet even
vermelden dat ik
geen werkgever
meer heb en dat ik
ZZP‘er ben, maar
mijn bedrijf aan het
afbouwen ben. Ik
ben 66 jaar.

Ik vind het beleid
van deze regering
niet altijd te
begrijpen. Het is
een medisch
advies met soms
een sterk politiek
sausje.

bij mij is wel of niet Niks
gevaccineerd zijn
op het werk geen
big deal, het is
ieder zijn/haar
eigen vrije keuze,
zeggen ze dan. Bij
mij is verplicht
testen voor
niet-gevaccineerde
n op het werk een
absolute no-go die
ik NOOIT zal
accepteren!
Nergens! Ik ben
100% tegen de
coronapas en zal
nooit meewerken
aan de uitvoering
ervan. Het splijt
samenlevingen in
twee delen en
veroorzaakt
spanningen die je
niet moet willen!
Het is een
zodanige inperking
van de rechten van
burgers dat dit
averechts gaat
werk
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Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Bij ons op het werk Ik werk op
Op ons werk geldt
is er nog niet veel schipholDaar
nog steeds de
aan de hand, maar moeten wij op de anderhalve meter
ik houd mijn hart
werkvloer nog
regel én
vast als jeje moet steeds mondkapjes mondkapjes plicht
laten vaccineren. Ik op maar geen 1,5
ben het niet van
afstand houden
plan en wat
mondkapjes pax
gebeurt er dan?? Ik gaan pas 5 min
werk in de zorg en voor onze check
heb veel gezien,
op.Ventilatie op
maar nu gaan
schiphol altijd al
ineens veel
groot probleem
bewoners binnen geweest.Krom wij
een paar dagen
wel mondkapjes
dood. Dat heb ik
geen 1,5
nog nooit
afstand.terwijl pax
meegemaakt.
vaccinatie of
negatieve test
moet hebben.. wij
in de benauwde
situatie
mondkap+hitte wel
mensen moeten
fouilleren etc etc
Laten we samen
Op dit moment
Mijn werkgever wil
zorgen dat we een ervaar ik nog geen geen verschil
zo hoog mogelijke tweedeling, omdat tussen
vaccinatiegraad
het nog normaal is maatregelen
bereiken. Vrijheden om vooral thuis te gevaccineerden en
voor hen die
werken. Zodra er niet
gevaccineerd zijn weer meer
gevaccineerden.
en beperkingen
afspraken op
voor hen die kiezen kantoor zijn, merk
niet te vaccineren je vanzelf wie wel
vind ik prima.
en wie niet is
ingeënt. Ik ben
bang dat dan een
tweedeling ontstaat
in de organisatie.
Vanwege het grote In ons ziekenhuis Doordat er
aantal
zijn alle regels nog collega‘s, ouders
ongevaccineerden van toepassing. Ik en kinderen niet
in Nederland en
denk dat
ingeënt zijn, zijn
daarbuiten, vind ik mondkapjes nooit risico‘s groter op
dat mondkapjes en meer helemaal
ziekteverzuim.
afstandsregels nog gaan
Door gebrek aan
steeds van kracht verdwijnen.Wat
vervangers neemt
zouden moeten
meer afstand
de werkdruk en
zijn. Ook
houden kan nooit verantwoordelijkhe
spatschermen
kwaad. Wat betreft den voor
hebben volgens mij het kabinet die
gevaccineerden
het nut bewezen. doen het nooit
toe bij ‘klachten‘
Die zou ik daarom goed
van niet
ook nog lange tijd
gevaccineerden.
willen zien. Een
groot voordeel is
m.i. ook dat deze
maatregelen ook
zeer goed werken
tegen verkoudheid
en griep. Daarbij
moeten we ook het
regelmatig
handenwassen niet
vergeten.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Corona verplichting In deze enquête
Ik begrijp de
Mijn werkgever
Dat mensen zich
De antwoord keuze
werkvloer invoeren. mis ik ruimte voor Corona-app niet
geeft personeel
niet willen laten
was soms te
Deze hebben we de nuance of optie i.v.m. toegang.
keus om thuis te
vaccineren is ieder beperkt Mogelijk
ook al voor de hep ‘weet niet‘. Ik heb immers een
blijven als je niet
vrij is maar men
een keuze
B in de medische niet over alles zo‘n gevaccineerde kan veilig voelt op
moet daarvan dan antwoord erbij bv
wereld.
zwart/wit mening
ook besmetting
werk. Ook zorgde ook de gevolgen
deels mee eens
als hier gevraagd doorgeven. Verder hij voor alle
accepteren.
werd. Ik vind veel is het raar dat je
apparatuur thuis.
vragen op elkaar
immuniteit na
lijken. Komt als
besmetting een
dubbel over.
einddatum heeft en
de vaccinatie niet.
Hier in ongelijkheid
in,
rechtsongelijkheid.
Te veel mensen
Ik zou graag bij
Basisonderwijs is Er vindt momenteel Het niet laten
In het ziekenhuis
trekken zich van
mijn werkgever aan een slechte c.q.
een onwenselijke vaccineren van een gelden alle oude
het gevaar Corona willen geven dat ik onveilige plek voor tweedeling plaats hoop Nederlanders regels nog wel.
niets aan. Zie de
gevaccineerd ben. wat betreft
in de maatschappij zonder duidelijke Van 1 jaar geleden.
professionele
Ze mogen hier niet corona-proof
aangewakkerd
reden zorgt voor
Voetbalwedstrijden naar vragen
inrichting, populatie door ons
onnodig hoge
en andere sport
volgens de wet. En en collega’s.
kabinet.De huidige kosten
wedstrijden en
heb ik als
Kinderen komen
keuzes/ opgelegde
festivals.
werknemer ook
voor een knuffel.
maatregelen zijn
recht om te weten Dit kunnen zij als niet logisch en
wie van mijn
basisbehoefte
consequent, er
collega niet
nodig hebben.
gaat een andere
gevaccineerd is. Ik Overleggen dienen agenda
wil niet de
door te gaan in
achterschuil. Het is
verspreider zijn van kleine ruimtes….
niet te hopen dat er
dit virus.
Werken met een
voor niet
raam open dicht
gevaccineerden
naast je, zodat je nog meer
stijve spieren krijgt buitensluitingen
is ook niet echt fijn. zullen volgen.Het
Toch blijft
begint erop te lijken
onderwijs mijn vak! dat wij op weg zijn
naar een totalitaire
staat.
Toelichting op de Belangrijk vind ik Het was goed juist n.v.t.
Het is gewoon een Testen is alleen bij
vorige vraag;
dat als een
1,5 meter en
grote griepgolf,
klachten. We
mondkapjes niet
ongevaccineerde ontsmetten nu
erger dan normaal hebben geen
verplicht wel 1,5
collega wel op het halen ze ook de
maar ook niet meer strakke 1.5 regel
meter handhaven werk komt, de
ontsmetingszuilen
dan dat. Het is wel meer maar je moet
zoveel als kan.
gevaccineerde
weg... veel handen
vaker voor
elkaar wel de
collega met
wassen en
gekomen en toen ruimte geven.
kwetsbare
ontsmetten en min
deden we niet zo
gezondheid of
1.5 afstand werkt
achterlijk.Het is
onderliggende
het beste!!!!
gewoon een grote
gezondheidsproble
dorst naar geld
men het recht heeft
want de gewone
om dan of naar
hard werkende
huis te gaan of
man gaat dit
indien mogelijk een
betalen.
andere werkplek
zoekt.
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Nvt

Tweedeling door
coronapas is
helaas een fijt.
Indien mijn
werkgever na
vaccinatie of pas
zou vragen: einde
dienstverband.

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Drang in plaats van Niet
Ik ben een
Dat er voor
Ik wil meer
de dwang is op dit gevaccineerden
tegenstander van ouderen zonder
informatie van de
moment wel te
zouden meer
het
mobiel een
overheid .Is corona
billijken.Betere
waardering mogen Coronatoegangsbe makkelijke manier blijvend net zoals
duidelijkere uitleg uitspreken richting wijs. Ik ben niet
is om ook ergens griep? De huidige
door de overheid mensen die zich
gevaccineerd, en zonder gedoe zo
informatie van de
zou wel op zijn
wel hebben laten heb daar mijn
kunnen
overheid vertrouw
plaats zijn.
vaccineren. Zonder redenen voor. Ik
aanschuiven in
ik niet zo is
die groep
voel er niets voor restaurant
vaccinatie wel
gevaccineerden
om mij steeds te
nodig als je al
zou de
moeten laten
corona hebt gehad
samenleving nog testen, terwijl ik
veel langer op slot geen klachten heb.
moeten zitten.
Dat is wat mij
betreft de
omgekeerde
wereld. Testen doe
je bij klachten. Ook
als je al
gevaccineerd bent
overigens. Ook
daarom is de CTB
grote onzin, en
moet wat mij
betreft z.s.m.
afgeschaft worden.
Ons bedrijf houdt Ik wil geen plicht
Ik ben het niet
Er is al een
ik ben
zich, itt het landelijk tot vaccinatie maar eens met de
tweedeling, de
gevaccineerd of
beleid, nog wel aan zou wel graag de stelling van de
mensen die het
niet, deze vraag
de wat strengere
afstand willen
vakbonden dat niet niet nauw namen miste ik
coronaregels [Duits houden op
gevaccineerden
of principieel tegen
bedrijf ;) ]
werkplek en een
niet naar hun
zijn en de mensen
betere ventilatie. Je vaccinatiestatus
die de overheid
voelt je nu verplicht gevraagd mag
volgen.
om in een ruimte
worden en toegang
zonder afstanden moeten hebben tot
en met meer
het werk. Daarmee
collega‘s dan je lief laten ze mijns
is te werken dat is inziens dde 85%
niet prettig.
gevaccineerden in
Thuiswerken kan de kou staan. Mijn
niet altijd dus meer ouders en
ruimte zou fijn zijn. schoonouders zijn
op leeftijd en ik heb
2 kinderen met een
auto
immuunziekte.Mijn
werkgever vindt dat
ik minstens 1 dag
en liefst 3 dagen
per week naar het
werk moet komen
terwijl ik mij daar
niet veilig voel
omdat er geen
afstand wordt
gehouden
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Stoppen met 2
Mondkapjes
medewerkster
Dat de vakbonden 1,5 meter. Fijn dat Ik hoop dat ik niet
deling, mensen
misschien niet
heeft zich niet laten (die er voor de
het niet meer moet. mijn baan zal
uitsluiten!
maar 1,5 meter zou inenten. is nu
werknemers en
Maar het mag
verliezen omdat ik
van mij nog steeds zwaar ziek.
niet voor de
natuurlijk wel. Toch geen vaccinatie wil
mogen
misschien
werkgevers hoort wel fijn een beetje nemen. Aangezien
inmiddels andere te zijn), vechten
afstand.
er geruchten zijn
medewerkers
voor de
dat dit straks
besmet, ik moet
keuzevrijheid die
verplicht wordt in
stapje harder
mensen altijd
de zorg sector. Ik
werken om haar
gehad hebben en
zou het heel erg
afwezigheid te
nu dreigen te
vinden als ik mijn
compenseren.
verliezen. Ik ben
fantastische vak
van mening dat de
niet meer zou
vakbonden zich
kunnen uitvoeren.
niet laten horen
wanneer het
‘kabinet‘ walgelijke
besluiten neemt.
Bijvoorbeeld naar
de rechter stappen,
mocht een
werkgever naar je
vaccinatiestatus
vragen!!!!
Kabinet is duidelijk Wanneer een qr
Zelfs als
Geen
Het gaat gelukkig Zou graag willen
een fascistische
code verplicht
ongevaccineerd
uitzonderingen van de goede kant op. dat jullie zich
agenda aan het
wordt op de
zijn
dat wel en die niet Misschien straks
uitspreken tegen
uitrollen.
werkvloer zal ik mij levensbedreigend
Covid19
deze medische
nog steeds niet
voor het individu
overwonnen?!
discriminatie
laten vaccineren. Ik zou zijn ben ik niet
vindt dat een ieder voor verplichting;
dat voor zichzelf
het probleem lost
moet beslissen. En dan uiteindelijk
trouwens volgens zichzelf op. Maar
mij mag er niet
gezien de huidige
worden
kennis over de
gediscrimineerd op werking van het
de werkvloer
vaccin is er NUL
volgens art 1 van reden om dit beleid
de grondwet.
te voeren.Het is
slechts een
vrijstelling anderen
te besmetten,
waarbij de
gevaccineerden
juist gevaarlijker
zijn voor anderen.
Of je besmettelijk
bent is nl niet vast
te stellen adhv een
vaccinatie of een
eerdere
besmetting. dus of
iedereen test zich
een
Slechte enquete
Zou fijn zijn als er Coronapas
als je ziek geweest Ik vond de vragen nee
omdat sommige
vreemde collega‘s verplichten in
bent, een ouder
negatief ingestoken
vragen dubbel zijn komen dat ze
ziekenhuizen en IC verloren aan
Als dat zo blijft dan
of niet eenduidig
gevaccineerd zijn.
corona, wordt je
voel ik mij niet
gesteld zijn
En dat ze anders
vanzelf voorzichtig. meer goed
een negatieve test
het gedoe om altijd vertegenwoordigt
overleggen. Soms
de mazen op te
door het CNV
ken ik de mensen
zoeken moet eens
niet die bij me
afgelopen zijn.
komen invallen.

Onderzoek veiligheid
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10. Wat zou je verder nog kwijt willen over dit onderwerp? (niet verplicht)
Ik heb in mijn werk
met mensen te
maken en moet
binnen de 1,5
meter komen. Ik
heb een
mond/neuskapje
voor en
handschoenen.
Maar de mensen
die bij mij komen
hoeven dat niet
meer. Dat voelt
onveilig. Vooral
omdat ik sinds de
mondkapplicht niet
ziek ben geweest
waar ik normaal
gesproken toch wel
eens
ernstigverkouden
was

Deze enquete was Nu zijn vaccinaties
voor mij deels
niet verplicht, er
lastig in te vullen, wordt gezegd dat
gezien het feit dat we het gesprek
ik nog steeds
met elkaar er over
volledig thuis werk moeten blijven
(rijksoverheid, pas voeren.. er ligt wel
per 4/10
druk op testen..
voorzichtig stappen bijna al mijn
naar hybride
collega‘s doen dat
werken). Bij
ook braaf bij lichte
sommige vragen
klachten. Ik hoop
heb ik daarom een dat de drang naar
inschatting van
zo‘n pas niet groter
mijn
wordt dan nu
kantoorwerkplek na
corona moeten
maken.

Onderzoek veiligheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 1091
Bij ons op de
Het blijft een lastig
werkvloer is het
punt. Het is een
gewoon niet
pandemie over de
mogelijk om de 1,5 hele wereld, waar
meter te
niemand van weet
handhaven. Maar hoe, wat, wanneer,
er is ook bijna
waarom e.d. Knap
niemand ziek
zoals Nederland dit
geweest.
heeft aangepakt.
Wel erg makkelijk
om nu na zoveel
tijd negatieve
opmerkingen en
kritiek te hebben.
Je had maar in hun
schoenen moeten
staan. Iedereen
kijkt hier vanuit
eigen gevoel naar
en handelt
daarnaar. Samen
zullen we het
moeten doen!!
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