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FACTSHEET 

ENQUÊTE RESULTATEN ENQUETE OVER CORONA MAATREGELEN 

332 WINKELIERS 
 

Kent u het protocol verantwoord winkelen 

Ja 99% 

Nee 1% 

 

Zijn de maatregelen uit het protocol werkbaar? 

Ja 80% 

Nee 20% 

 

Maakt u gebruik van een aanvullend protocol, bijvoorbeeld dat door uw brancheorganisatie is 

opgesteld? 

Ja  30% 

Nee  70% 

 

Heeft u uw beleid recent versoepeld? Bijvoorbeeld dat de eigen verantwoordelijkheid van klanten 

meer wordt benadrukt? 

Ja  25% 

Nee  75%  

 

Zou het protocol verantwoord winkelen aangepast moeten worden? 

Ja  30% 

Nee  70% 

 

Ziet u een toename van agressie als gevolg van toepassing van de protocollen? 

Ja     13% 

Niet meer agressie, meer discussie 56% 

Nee     31% 

 

Waar is uw winkel gesitueerd? 

Hoofdwinkelstraat   15% 

Centrum stad / winkelcentrum  20% 

Perifere straat / dorp   41% 

Overige     24% 

 

Wat is het druktebeeld in uw winkelstraat? 

Veel minder druk dan voor corona  9% 

Langzaam drukker, nog niet op niveau  37% 

Bijna net zo druk als voor corona  54% 
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Ziet u risico's dat het te druk wordt, nu de horeca bijvoorbeeld weer is geopend? 

Ja, wordt te druk    14% 

Nee, aantal bezoeken ligt nog te laag  28% 

Nee er zijn goede maatregelen genomen  

om drukte in goede banen te leiden  58% 

 

Bent u bekend met de 'handreiking verantwoord bezoek winkelgebieden' ? 

Ja  51% 

Nee  49% 

 

Gelden er expliciete regels als gevolg van corona buiten uw winkel (in het winkelgebied waar u 

winkel gelokaliseerd is)? 

Ja  21% 

Nee  74% 

Weet niet 5% 

 

Hoe beoordeelt u de samenwerking met handhaving en de gemeente? 

Goed  29% 

Voldoende 43% 

Matig   19% 

Slecht  9% 

 

Bent u gecontroleerd op naleving van het protocol? 

Ja  27% 

Nee  73% 

 

Heeft u een boete ontvangen? 

Nee  100% 

Ja  0% 

 

De enquête is ingevuld door 332 winkeliers, waaronder supermarkten, slagers, groente- en 

fruitspecialisten, tabaks- en gemakswinkels en bloemisten. De enquête is ingevuld tussen 15 en 19 

juni. 


