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Verreweg meeste Nederlanders  
hebben begrip voor verlenging 
lockdown
NOS

Nederlanders vinden  
slavernijverleden ernstig,  
maar achten excuses niet  
op zijn plaats 
Trouw  

Van de kiezer mag het 
beleid linkser en iets 
minder conservatief
de Volkskrant  

Moeten de verkiezingen 
worden uitgesteld?
Op1   

Ruttes grootste  
zorgen liggen  
na 17 maart 
de Volkskrant  

Zestig procent wil  
versoepelingen,  
‘teleurgesteld dat  
dit niet doorgaat’ 
NOS  

Eén op de tien  
vrouwelijke studenten 

slachtoffer van verkrachting 
tijdens studie 

AD  

Werkgevers worstelen 
met thuiswerkbeleid, 
waardoor files weer 
toenemen
de Volkskrant  

Onderzoek:  
journalisten in  

Nederland steeds  
vaker bedreigd  

NOS  

Eén op de tien van 
plan vuurwerkverbod 

te negeren   
Binnenlands Bestuur  

Kleine meerderheid 
Nederlanders achter 
2G, maar steun voor 

coronabeleid daalt   
NOS  

Nederland is klaar 
voor kernenergie: 

‘Het heeft alleen  
maar voordelen’  

WNL

Kiezers VVD en CDA 
willen steviger  
klimaatbeleid 

Trouw

Flink deel veehouders staat 
open voor uitkoop, al doet het 

pijn: ‘dit is geen werk, hé.  
Dit is een roeping’

de Volkskrant  

Bij een derde bezoeken aan  
restaurants en cafés geen check 

op coronapas  
NOS  

Aan de flanken radicaliseert  
een deel van de kiezers  

NRC

Dank voor het vertrouwen! Op naar 2022.

In 2021 deden we – samen met onze 
opdrachtgevers en mediapartners – onderzoek 
naar de kwesties die het land bezighielden.

Onderzoek dat ertoe doet

Jeugd over democratie: 
liever stemmen dan 
een app
Leeuwarder Courant  

Roep om  
versoepelingen  

neemt toe
NOS

Snelle versoepelingen waren 
onverantwoord, vindt nu  
ruim helft Nederlanders
NOS

Zondagopenstelling  
van winkels: Wel of niet  
open op zondag?
Consultancy.nl

Meerderheid achter  
coronatoegangsbewijs,  
‘vaccinatiekloof’ aanzienlijk
NOS

Utrecht wil afsteken  
van vuurwerk verbieden 

voor inwoners
AD

Steun voor rookvrije  
gemeenten steeds groter 

AD

Burger wil meer  
groene ambitie zien

Binnenlands Bestuur  

Stadjer en Ommelander 
kijken echt door  
andere bril 
Binnenlands Bestuur  

Toeslagenaffaire  
voedde het cynisme 
over politiek 
NRC


