
Poll: Hoe gaat het met jou in de coronatijd? 

Vooral het gemis is groot 

 

Aantal respondenten: 82 

 

Het coronavirus heerst net als in de rest van de wereld ook in Nederland. Vrouwen van 

Nu heeft naar aanleiding van het virus en het advies van het RIVM enkele maatregelen 

moeten treffen zoals het annuleren en/of uitstellen van bijeenkomsten en vergaderingen. 

Hiernaast zijn sociale contacten tot een minimum beperkt en is de bewegingsvrijheid 

teruggebracht tot de directe leefomgeving rondom het huis.  

Op basis hiervan en de onzekere tijd waar leden elkaar fysiek niet kunnen ontmoeten wil 

Vrouwen van Nu weten waar haar leden in deze periode behoefte aan hebben en welke 

activiteiten zij in deze periode ontplooien om een bijdrage te leveren aan een leefbare 

leefomgeving. Om dit in kaart te brengen is de voorjaarspoll hierop ingericht met de 

vraag “Hoe gaat het met jou in de coronatijd?” 

De resultaten van het onderzoek zijn hieronder te lezen. 

 

Heb jij in deze periode andere behoeften dan voorheen? 

Op deze vraag gaven 28 vrouwen aan dat zij in deze periode andere behoeften hebben 

dan voorheen. 54 Vrouwen gaven aan in deze tijd geen andere behoeften te hebben.  

De meerderheid van de vrouwen die aangaven in deze tijd wel andere behoeften te 

hebben laat weten vooral contact met anderen te missen. 

 

Het gemis is groot in de coronatijd 

Vooral het missen van anderen voert de boventoon in de antwoorden van de vrouwen. 

Van de 82 vrouwen missen 54 leden het samenkomen met andere vrouwen en missen 43 

leden hun vriendinnen. Ook missen veel vrouwen (36) hun kleinkinderen omdat die niet 

meer langskomen of zij niet bij hen op bezoek kunnen. 

Wel prikkelt deze bijzondere tijd ook bij veel mensen hun creativiteit. Zo geven 38 

vrouwen aan in deze tijd nieuwe manieren te vinden om zich bezig te houden. 

Ook geven vrouwen (31) aan eindelijk toe te komen aan dingen waar ze normaal nooit 

aan toe komen zoals het lezen van bepaalde boeken. 

Naast de bovengenoemde punten geven 25 vrouwen aan bang te zijn besmet te raken 

met het coronavirus. Ook voelen 22 vrouwen zich machteloos in deze tijd en situatie.  

 

Saamhorigheid en hulpbereidheid voert te overtoom in coronatijd  

Naast creativiteit prikkelt deze bijzondere tijd ook bij veel mensen hun saamhorigheid en 

hun hulpbereidheid. 



31 vrouwen geven aan zich in deze periode maatschappelijk in te willen zetten en 

noemen 30 vrouwen dat zij graag ervaringen willen delen met andere vrouwen. 20 

vrouwen geven aan graag tips en trucs te willen krijgen over wat je allemaal kan doen 

vanuit huis om je te vermaken.  

 

Anderen helpen 

Naast de behoeften van de leden van de vereniging wilde Vrouwen van Nu ook graag 

weten welke activiteiten leden oppakken in deze bijzondere periode.  

Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de vrouwen (26) zich inzet door 

boodschappen te doen voor iemand anders. Uit de antwoorden van de ondervraagden 

komt naar voren dat bijna alle vrouwen zich inzetten voor anderen. Dit varieert van 

boodschappen doen, de hond uit laten, kaarten bezorgen tot aan les geven aan 

leerlingen. 6 van de ondervraagde vrouwen geven echter aan zelf hulp nodig te hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bijlage I: Grafieken en tabellen 

 

 

 

 



 



 



 


