De gevolgen van de coronacrisis
voor de inwoners van Fryslân
De huidige coronacrisis heeft gevolgen voor alle inwoners van Fryslân.
Hoewel het aantal coronabesmettingen in het Noorden achterblijft bij
de rest van Nederland hebben de gevolgen van de coronacrisis en de
overheidsmaatregelen impact op allerlei gebieden. In april en mei 2020
is deze impact op Fryslân door het Fries Sociaal Planbureau onderzocht.
In deze factsheet staan de resultaten van dit onderzoek, waar mogelijk in
vergelijking met de situatie vóór de coronacrisis.
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Sociale contacten

Fysieke ontmoetingen
Wekelijkse ontmoeting
met vrienden:
van 35%

 15%

Wekelijkse ontmoeting met
familie (die niet in huis woont):
van 50%

 36%

Virtueel contact
Er is slechts een kleine toename
in virtueel contact met vrienden.
Ouderen maken een virtuele
inhaalslag met vrienden en familie.
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Virtueel contact 70-plussers
met familie:
van 75%

 90%

Virtueel contact 70-plussers
met vrienden:
van 34%

 44%

Kwaliteit sociale contacten

De kwaliteit van de sociale
contacten is over het algemeen
op peil gebleven, ook al is er
minder contact met familie en
vrienden.

Buurtbinding en hulpbereidheid

Hulpbereidheid

Mantelzorg

In vergelijking met heel
Nederland kent Fryslân een
sterke buurtbinding.

19% van de inwoners van Fryslân

71% is beslist bereid om hun

buren te helpen als dat nodig is.
19% doet dat al.
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verleent op dit moment mantelzorg.
53% van de mantelzorgers
geeft aan dat de mantelzorg die
zij verlenen is veranderd door
de coronacrisis. Dat doet de
mantelzorgers veel verdriet.

Zorg nu en in de toekomst

Zorg afzeggen vanwege
corona

Vertrouwen in de zorg
van de toekomst

Ik heb het gevoel dat ik nu de
zorg kan krijgen die ik nodig heb:

Ik heb vertrouwen in de kwaliteit
van de zorg van de toekomst:

van 80%

 69%

Als het niet al te ernstig is ga ik
nu liever niet naar de huisarts:
van 78%

 69%

van 46%

 83%

Ik verwacht dat ik ook in de
toekomst de zorg kan krijgen die
ik nodig heb:
van 51%  82%
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Werk en inkomen

Zorgen over behoud
van baan

Mijn inkomen is achteruit
gegaan

Mensen in loondienst:		

Mensen in loondienst: 12%
Zelfstandigen: 63% 		

van 13%

 11%

Zelfstandigen:			
van 11%
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 32%

Extra toelichting zelfstandigen:
Ik red het nog makkelijk: 54%
Ik red het nog net: 35%
Het brengt me in de
problemen: 11%

Vertrouwen in overheden

Rapportcijfers voor
overheden

Tevredenheid aanpak
coronacrisis

Gemeente:

56% Goed (cijfer 8-10)
31% Voldoende (cijfer 6-7)

van 6,4

 6,8

Provincie:

van 6,2

 6,9

Regering:

van 5,4

 6,8

Tweede Kamer:
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van 5,6

13% Onvoldoende (cijfer 1-5)

 6,6

Zorgen en optimisme

Er zijn zorgen over...

Dit ervaart men als
positieve aspecten

• Hoe lang zal dit nog duren?
• Het is goed voor het milieu
• De economische gevolgen
• Het volhouden van de 			 • Er is ruimte voor bezinning
maatregelen (komt er een 2e golf?) • Er is meer saamhorigheid
• De gezondheid van naasten

Hoe nu verder?
De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in het gedrag en de
houding van de Friese bevolking. Deze informatie wordt door de
Friese crisisorganisatie gebruikt bij het maken van beslissingen voor
een toekomstbestendig Fryslân, tijdens én na de coronacrisis.

Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden
op www.fsp.nl/corona en www.vrfryslan.nl/coronavirus.
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