
Weet wat mensen drijft.



9-7-2020 2

Meerderheid ziet de coronacrisis als kans om te 

verduurzamen 

11%

10%

13%

10%

11%

18%

19%

23%

23%

29%

33%

28%

62%

62%

57%

42%

42%

47%

8%

5%

7%

19%

14%

6%

Er moeten verduurzamingseisen gesteld worden aan bedrijven
die overheidssteun krijgen

Ik vind het belangrijk dat Nederland erop koerst om duurzamer
uit de coronacrisis te komen

De huidige crisis biedt kansen om meteen te verduurzamen

Nu investeren in duurzame energie, mobiliteit en
energiebesparing levert veel banen op.

Ik werk liever voor een bedrijf dat juist nu bijdraagt aan
verduurzaming

Stimuleringsgeld van de overheid mag alleen gaan naar bedrijven
en initiatieven die bijdragen aan een duurzame economie

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?  (n=1.012)

(Helemaal) mee oneens Niet mee eens, niet mee oneens

(Helemaal) mee eens Weet niet / geen mening
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Een derde hecht door de coronacrisis meer belang aan het 
tegengaan van klimaatverandering en minder reizen

B6384 | NVDE

6%

11%

11%

16%

10%

17%

48%

49%

51%

47%

54%

48%

41%

34%

30%

33%

26%

21%

5%

7%

8%

5%

9%

14%

Mijn huis comfortabel(er) maken

Mij inzetten om klimaatverandering te verminderen

Klant zijn van een bedrijf dat juist nu bijdraagt aan verduurzaming

Minder reizen

Mijn huis duurzaam of duurzamer maken

Het komende half jaar investeren in het verduurzamen van mijn
huis (isolatie, zonnepanelen, warmtepomp enz.)

In hoeverre zijn de volgende zaken door de coronacrisis belangrijker of onbelangrijker voor jou 
geworden?  (n=1.012)

(Veel) onbelangrijker Niet belangrijker, niet onbelangrijker (Veel) belangrijker Weet niet / geen mening
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Twee derde van de woningeigenaren gaat meer of 

evenveel verduurzamen door corona

5%

59%

7%

28%

5%

28%

3%

64%

Minder dan gepland

Evenveel als gepland

Meer dan gepland

Ik ben überhaupt niet van plan om
te gaan investeren in het

verduurzamen van mijn huis

In hoeverre ben jij door corona gaan investeren in het 
verduurzamen van jouw huis?

Eigenaar (n=624) Huurder (n=386)
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Bijna twee op de drie wil daadkracht van de 

overheid blijven terugzien

87%

85%

65%

65%

36%

31%

1%

2%

13%

3%

14%

9%

12%

13%

22%

33%

49%

60%

Ik wil blijven genieten van het groen en de natuur dichtbij

De schonere lucht en stilte

De daadkracht die de overheid toonde bij de aanpak van
corona

Mensen helpen in mijn omgeving

Ik wil een deel van mijn afspraken op afstand blijven doen
(cursus, informatiebijeenkomst, werkvergadering)

Ik wil graag regelmatig thuis blijven werken

In hoeverre zou je de volgende aspecten uit de coronatijd willen vasthouden?  (n=1.012)

Dit wil ik wel vasthouden Dit wil ik niet vasthouden Dit is voor mij niet van toepassing
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Men wil blijven genieten van de positieve aspecten 

uit de coronatijd

99%

98%

84%

96%

71%

78%

1%

2%

16%

4%

29%

22%

Ik wil blijven genieten van het groen en de natuur dichtbij
(n=895)

De schonere lucht en stilte (n=883)

De daadkracht die de overheid toonde bij de aanpak van
corona (n=790)

Mensen helpen in mijn omgeving (n=680)

Ik wil een deel van mijn afspraken op afstand blijven doen
(cursus, informatiebijeenkomst, werkvergadering) (n=513)

Ik wil graag regelmatig thuis blijven werken (n=404)

In hoeverre zou je de volgende aspecten uit de coronatijd willen vasthouden?
(Exclusief 'niet van toepassing')

Dit wil ik wel vasthouden Dit wil ik niet vasthouden

• Hoogopgeleid: 84%

• Laagopgeleid: 69%
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Nederland: “Verantwoordelijkheid van de overheid daalt, 
terwijl dat van het bedrijfsleven én dat van ons als bevolking 
toeneemt”

74%

65%

64%

62%

56%

56%

10%

De overheid

Het bedrijfsleven

De Nederlandse bevolking

De energiebedrijven

De woningbouwverenigingen

Ikzelf

Weet niet/geen mening

Wie is er naar jouw mening (mede)verantwoordelijk 
voor het verduurzamen van Nederland?

(Basis - allen)

Juni 2020
(n=1.012)

78%

58%

59%

63%

59%

56%

7%

De overheid

Het bedrijfsleven

De Nederlandse bevolking

De energiebedrijven

De woningbouwverenigingen

Ikzelf

Weet niet/geen mening

Augustus 2019
(n=1.279)

B6384 | NVDE



9-7-2020 8

“Maar de overheid blijft het meest verantwoordelijk”

10%

21%

16%

44%

5%

4%

Ikzelf

De Nederlandse bevolking

Het bedrijfsleven

De overheid

De energiebedrijven

De woningbouwverenigingen

En wie is het meest verantwoordelijk?
(Basis - allen, n=910)

25 t/m 34-jarigen: 54%, 65 t/m 75-jarigen: 36%
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Aandeel hernieuwbare energie van totale Nederlandse 
energieverbruik: beeld verschilt sterk van de werkelijkheid  

Als je kijkt naar het totale energieverbruik in Nederland, hoeveel procent daarvan denk 
je dat dan afkomstig is van:

(Exclusief degenen die geen schatting kunnen/willen geven)

Genoemd %: Werkelijk %:

• Hernieuwbare energie: 24,1% 8,6%

• Zonne-energie: 16,9% 0,94%

• Windenergie: 16,2% 1,85%

• Biomassa: 12,5% 5,09%
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Tegengaan klimaatverandering belangrijkste 

argument om te investeren in duurzame energie

54%

52%

32%

13%

13%

2%

7%

Het tegengaan van klimaatverandering

Voor schonere lucht

Dan zijn we onafhankelijker van andere landen

Het is goed voor de kennis en innovatiekracht van
Nederland

Het is goed voor de werkgelegenheid in Nederland

Anders, namelijk

Geen van deze

Wat vind jij de beste redenen om te investeren in duurzame energie uit Nederland?
(Basis - allen, n=1.012, maximaal twee redenen kiezen)

• 25 t/m 34-jarigen: 63%

• Hoogopgeleid: 61%, laagopgeleid: 47%

25 t/m 34-jarigen: 20%, 65 t/m 75-jarigen: 40%
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Verduurzamen met name om kosten te besparen; een 

op de drie wooneigenaren noemt klimaatverandering

64%

36%

30%

25%

25%

1%

16%

42%

28%

16%

3%

13%

6%

39%

Kosten besparen

Bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering

Verbeteren van het comfort

Om de waarde/verkoopbaarheid van het huis te
verhogen

Ik wil graag een woning die op de toekomst is
voorbereid

Anders, namelijk

Ik zie geen redenen om mijn eigen huis te
verduurzamen

Welke redenen heb jij om jouw eigen huis te verduurzamen?

Eigenaar (n=624) Huurder (n=386)
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Op het gebied van duurzame energie in Nederland 

zijn de kosten de grootste bron van zorgen

53%

16%

9%

4%

19%

De kosten

De betrouwbaarheid

De ruimte die dit zal innemen

Anders, namelijk

Weet niet/geen mening

Wat zijn uw grootste zorgen op het gebied van duurzame energie in Nederland? 
Er is slechts één antwoord mogelijk.

(Basis - allen, n=1.012)

Huiseigenaren: 59%, huurders: 44%
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Bijlage
Onderzoekstechnische informatie
Veldwerkperiode

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 30 juni 2020 t/m 2 juli 2020.

Methode respondentenselectie

Uit het StemPunt-panel van Motivaction.

Incentives

De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek punten voor het StemPunt spaarprogramma ontvangen.

Weging

De onderzoeksdata zijn gewogen (zie ook bijlage gewogen en ongewogen data), daarbij fungeerde het Mentality-ijkbestand als herwegingskader. 

Dit ijkbestand is wat betreft sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS.

Responsverantwoording online onderzoek

In de veldwerkperiode is aan 3.500 personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de slotdatum van het veldwerk (zie bij Veldwerkperiode) was het 

gewenste aantal vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten.
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Weet wat mensen drijft.
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