Gevolgen en aandachtspunten (samenvatting)

Positieve gevolgen

Werk

Inkomen

Onderwijs

Sociale contacten & meedoen

Gezondheid & (mantel)zorg

34% van de werkenden
ervaart belangrijke positieve gevolgen

Gevolgen van ‘corona’:

Pluspunten volgens ouders:

22% ervaart belangrijke
positieve gevolgen

• 31% heeft minder uitgaven
• 2% heeft meer inkomen

• toename vaardigheden
(kinderen en volwassenen)
in gebruik digitale middelen;
• meer inzicht in online
mogelijkheden (maar fysiek
onderwijs moet op 1 blijven)  

• Bij 4% is de gezondheid verbeterd
• Voor 6% van de mantelzorgers
heeft ‘corona’ alleen positieve
gevolgen gehad

Gevolgen van ‘corona’:

Gevolgen van ‘corona’ volgens
ouders; percentages verschillen
per onderwijsvorm:

Top 3
• Minder reistijd
• Veranderingen van taakinhoud
of werkwijze
• Meer werk, opdrachten of inkomsten

Negatieve gevolgen

48% van de werkenden ervaart
belangrijke negatieve gevolgen
Top 3
• Minder contact met collega’s
• Meer werkdruk of stress
• Minder goede balans werk en privé

Aandachtspunten

• 7% van de werkenden is werk,
opdrachten of inkomen
(gedeeltelijk) verloren; dit geldt
voor 25% van de zzp’ers
• Huidige situatie is vrijwel
zeker stilte voor de storm

• 8% heeft minder inkomen
• 9% heeft meer uitgaven
• 6% moet sterk bezuinigen
• 9% maakt zich zorgen
over de eigen financiën

• Vooral zelfstandigen (26%)
maken zich vaak zorgen
over hun financiën

• Studievertraging en onderwijsachterstand (27% tot 48%)
• Motivatieproblemen (19% tot 45%).
• Onvoldoende contact met leeftijds-/
studiegenoten (4% tot 51%)
• Verlaging onderwijskwaliteit
(10% tot 56%)

• De negatieve gevolgen raken
studenten van mbo en hoger
onderwijs verreweg het hardst

Top 3
• Meer (digitaal) tijd doorbrengen
met familie, vrienden, enz
• Beter contact met mensen
die dichtbij staan
• Anders: minder sociale
verplichtingen, meer rust  

79% ervaart belangrijke
negatieve gevolgen
Top 3
• Minder sociale contacten buitenshuis
• Minder mensen spreken
• Gemis van lichamelijke aanraking

• 14% van de Drenten is
eenzamer geworden; dit geldt voor
24% van de mensen tussen 18 en
34 jaar en 27% met een slechte of
matige gezondheid
• De saamhorigheid in dorp/wijk
is volgens 13% toegenomen, vooral
daar waar al saamhorigheid was  

• Bij 18% is de gezondheid
verslechterd
• 8% heeft benodigde zorg (deels)
niet ontvangen, m.n. van
ziekenhuis en huisarts
• Voor 21% van de mantelzorgers
heeft ‘corona’ alleen negatieve
gevolgen gehad

• Vooral mensen met een matige
of slechte gezondheid
ervaren nu een verslechtering
• De leeftijdsgroep 18-34 jaar
is relatief zwaar getroffen op
gezondheidsgebied

