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Impact coronacrisis
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Brummen Spreekt’. In
mei en juni heeft u deelgenomen aan het onderzoek over de impact van het coronavirus.
Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en
stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Respons en betrouwbaarheid

95%

statistisch
betrouwbaar

4,15%

In totaal hebben 542 van de 1.144 panelleden
deelgenomen aan het onderzoek; een responsrate van 47%. Het onderzoek is door het grote
aantal respondenten statistisch betrouwbaar.

47%
53%

foutmarge

Naleving maatregelen
Sinds half maart gelden maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. In hoeverre
lukt het u om zich aan deze maatregelen te houden?
% lukt mij (zeer) goed

Grote groepen
vermijden

Bezoek kwetsbare
mensen beperken

Thuisblijven bij
klachten

96%

89%

88%

Minstens 1,5 meter
afstand houden

Een aantal keer per
dag handen wassen

86%

Zoveel mogelijk
thuisblijven

85%

84%

Verwachtingen van de gemeente
Uw verwachtingen van de gemeente in deze crisistijd
Top 3

28%

25%

Handhaving
coronamaatregelen

Duidelijke informatie/
voorlichting/communicatie

Hulp/ondersteuning bieden aan
kwetsbaren en ondernemers

Bezorgdheid

Hulp/ondersteuning

Ik maak me zorgen over ...

Heeft u behoefte aan (extra) hulp of
ondersteuning?

Top 3

81%
... kwetsbare
mensen

19%

80%
... de economie

Nee - 93%

57%
... de gezondheid
van mijn naasten

Ja - 7
%

Sporten en sportscholen
In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen?
Top 3 % (zeer) eens
Ik heb er begrip voor dat de sportaccommodaties en
sportverenigingen voor volwassenen werden gesloten

88%

Ik heb begrip voor het sluiten van sportscholen

80%

Ik verwacht dat sportverenigingen voldoende maatregelen
gaan treffen om binnenkort weer veilig te kunnen sporten

76%

School/opvang
80% van de thuiswonende kinderen van de deelnemers ging de afgelopen weken gedeeltelijk naar
school/opvang of was alle dagen thuis. Van deze ouders heeft 54% dit als (heel) lastig ervaren en 42%
vond het redelijk goed of zelfs geen enkel probleem.

Kwetsbare groepen inwoners
Binnen de samenleving wordt er sinds de uitbraak van het coronavirus, nog meer dan voorheen, gesproken over
kwetsbare groepen inwoners. Is één van de volgende stellingen op uw situatie van toepassing?

Ik maak me zorgen
dat mensen
vereenzamen

In mijn directe
omgeving is iemand
chronisch ziek

33%

23%

Ik bezocht geregeld
iemand in het
verzorgingshuis

Ik ben mantelzorger

Ik ken een
kwetsbaar gezin in
mijn omgeving

15%

8%

16%

Werkgelegenheid
Het coronavirus
97% heeft mogelijk gevolgen voor uw werk. Welke stellingen zijn het meest op u van toepassing?
Top 3

54%

Ik kan mijn werk (deels) blijven
doen, grotendeels vanuit huis

40%

Ik heb het nu drukker met mijn werk

28%

Ik kan mijn werk doen op mijn
(vaste) werklocatie

Ondernemers
Sinds de uitbraak van het coronavirus koopt 53% meer bij lokale ondernemers (binnen de gemeente)
dan voorheen. 43% heeft eten/drinken besteld bij, en laten bezorgen door of afgehaald bij, een lokale
ondernemer. 10% probeert lokale ondernemers te helpen en 7% heeft een tegoedbon/cadeaubon
gekocht bij een lokale ondernemer.

Beoordeling gemeente
Was u, voorafgaand aan dit onderzoek, ermee bekend dat het Servicepunt in Eerbeek is gesloten en het
gemeentehuis enkel bezocht kan worden met een afspraak sinds de uitbraak van het coronavirus?

45%

Ja, ik was ermee bekend dat het
Servicepunt in Eerbeek is gesloten

36%

51%

Ja, ik was ermee bekend dat het
gemeentehuis enkel op afspraak werkt

In hoeverre bent u het eens met onderstaande
stellingen?

Top 3 gemeentelijke communicatiekanalen
waar tijdens de coronacrisis informatie afkomstig van
de gemeente Brummen op gezien of gezocht is

% (zeer) eens
Ik heb het gevoel dat de gemeente goed
bereikbaar is

Nee, ik was met beide niet bekend

35%

Gemeentelijke informatiepagina's
GemeenteThuis in huis-aan-huisblad

60%

De gemeente geeft voldoende uitleg als iets
op dit moment niet kan zoals we gewend zijn

31%

De dienstverlening in de gemeente loopt
27%
gewoon door

Sociale media van gemeente Brummen
(Facebook, Twitter en/of Instagram)

33%

Website van gemeente Brummen
(www.brummen.nl)

De gemeente denkt actief mee als
iets op dit moment niet kan zoals 21%
we gewend zijn

26%

In hoeverre bent u het eens met de onderstaande
stellingen over de informatievoorziening tijdens de
coronacrisis?

Mist u specifieke informatie tijdens deze
coronacrisis?

De informatie vanuit de gemeente Brummen ...

Ja
13%
... is duidelijk

58%

2%

... is qua hoeveelheid voldoende

55%

7%

... heeft de juiste toon

51%

2%

Nee
87%

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van dit onderzoek betrekt burgemeester Van Hedel bij de volgende fase van deze coronacrisis.
Mocht deze crisis nog langere tijd aanhouden, is het voornemen om via het inwonerspanel nogmaals de
ervaringen van inwoners te peilen. Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan zich voor dit panel aanmelden. Bent u
nog geen lid van het inwonerspanel? Schrijf u dan nu in via de website www.brummenspreekt.nl.

