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I SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 

1.1 Samenvatting van de belangrijkste resultaten 

 

Het spontane beeld van duurzaamheid is gemeten door te vragen naar associaties met het begrip 

duurzaamheid en wordt vooral bepaald door aspecten die met het klimaat, het milieu en de 

toekomst samenhangen, zoals: milieuvriendelijk (40%), (groene) energie (29%) en voor de 

toekomst (29%). Minder sterk wordt duurzaamheid ook nog geassocieerd met een bewuste 

levensstijl (18%), groen (10%) en zuinig (8%). Het geholpen beeld van duurzaamheid is gemeten 

aan de hand van de Nederlandse vertaling van de Sustainable Development Goals zoals 

geformuleerd door de Verenigde Naties. Aspecten als aanpak klimaatverandering (46%), duurzame 

consumptie en productie (41%), goede gezondheidszorg voor allen (41%), bescherming van 

ecosystemen, bossen en biodiversiteit (39%), einde aan de honger, zorgen voor voedselzekerheid 

en duurzame landbouw (38%), beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën (36%), 

schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (36%), toegang tot betaalbare en 

duurzame energie voor iedereen (31%) en economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk 

werk voor iedereen (27%) worden geholpen het belangrijkste gevonden in relatie tot de eigen 

opvatting van duurzaamheid. Ook in het geholpen beeld blijven klimaat en milieu domineren, maar 

wordt daar het universele recht op primaire levensbehoeften als gezondheidszorg, hygiëne, eten en 

recht op werk/inkomen aan toegevoegd. Het geholpen beeld is derhalve breder dan het spontane 

beeld van duurzaamheid. Wanneer de significante verschillen in het geholpen beeld tussen de 

diverse subpopulaties worden geanalyseerd, dan valt allereerst op dat er veel verschillende 

accenten worden gelegd. Voor de ene groep heeft duurzaam meer betrekking op klimaat, milieu en 

ecosystemen, terwijl de andere groep een zwaarder accent legt op de sociale aspecten. Wat ook 

opvalt is dat er een verband lijkt met de eigen situatie. Zo noemen vrouwen significant vaker het 

emancipatie-aspect, stedelingen vaker het aspect duurzame en veilige steden, respondenten 

woonachtig op het platteland vaker het aspect over de duurzame landbouw, respondenten met een 

lager inkomen (tot € 30.000) vaker het aspect over het uitbannen van de armoede en jongeren 

van 14-18 jaar vaker het aspect het recht op gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs.  

 

Er is verdeeldheid over de duidelijkheid van het begrip duurzaam: 58% vindt dit (best) duidelijk en 

42% vindt dit niet (echt) duidelijk. Slechts een enkeling durft echt stellig te beweren dat het begrip 

duurzaamheid echt duidelijk (7%) dan wel echt onduidelijk (3%) is. En ook wanneer wordt 

gevraagd of men het gevoel heeft dat men zelf invloed kan uitoefenen op de verhoging van de 

duurzaamheid blijken de ondervraagden verdeeld: 39% denkt van wel en 34% van niet. Hoger 

opgeleiden en hogere inkomens blijken significant optimistischer met betrekking tot hun invloed.  

Een kleine meerderheid (55%) is het eens met de definitie van ‘duurzaamheid in brede zin’ en een 

nagenoeg even grote groep (53%) voelt zich door deze nieuwe omschrijving aangesproken. Hoger 

opgeleiden en hogere inkomens voelen zich significant vaker aangesproken.  

Bijna twee derde (61%) is in het dagelijks leven bezig met duurzaamheid in brede zin (hogere 

inkomens en hoger opgeleiden significant vaker) en voor 57% is duurzaamheid in brede zin een 

belangrijk motief in het dagelijks handelen (hoger opgeleiden significant vaker). Dit blijkt onder 

meer uit een bewuster gebruik van energie binnen het huishouden (78%), vaker de auto laten 

staan (49%), keuze voor groene energie (48%), kiezen voor dier- en milieuvriendelijke productie 

(40%), geven aan goede doelen (37%), onderschrijven van het recht op ontplooiing (33%) en 

rekening houden met gevolgen voor anderen, bijvoorbeeld controle op productie en grondstoffen 

van kleding (28%). Wanneer gekeken wordt naar aspecten die samenhangen met geld, dan blijkt 

dit vooral toegespitst op het kopen (productiewijze) en minder op keuzes met betrekking tot 

beleggen en bankieren. 43% is nu meer bezig met duurzaamheid in het dagelijks leven dan 5 jaar 

geleden en 53% evenveel. 
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Jongeren zijn niet onder de indruk van de inspanningen van volwassenen voor de duurzaamheid in 

brede zin: 16% voldoende en 41% onvoldoende en 42% houdt het op neutraal. Volgens 

adolescenten die vinden dat volwassenen zich onvoldoende inspannen zou het helpen wanneer 

volwassenen hard geconfronteerd zouden worden met de gevolgen (voor toekomstige generaties). 

Anderen bepleiten beloning van goed (duurzaam) gedrag of een gerichte campagne. Ook zou de 

duurzame keuze herkenbaarder, makkelijker vindbaar moeten worden. Ook over zichzelf oordelen 

jongeren overigens kritisch: 29% eigen inspanning voor de duurzaamheid is onvoldoende. 

 

 

Bijna de helft (46%) van de ondervraagden heeft het gevoel als individu weinig tot geen invloed te 

hebben op de maatschappij en 30% denkt van wel. Hogere inkomens en hoger opgeleiden schatten 

hun invloed significant hoger in. Volgens twee derde van de respondenten is hun invloed op de 

maatschappij even groot als 5 jaar geleden, de anderen zijn verdeeld over meer en minder. Ten 

aanzien van de ontwikkeling van de individuele invloed op de maatschappij voor de komende 5 

jaar wordt een fractie positiever gedacht (63% geen verandering, 25% meer). 84% van degenen 

die vinden dat zij op dit moment invloed hebben op de maatschappij, verwacht dat die invloed de 

komende 5 jaar zal groeien en 26% van degenen die menen nu geen invloed te hebben verwacht 

dat die invloed verder afneemt.  

 

Wanneer wordt gekeken naar de gepercipieerde invloed op de landelijke politiek, dan blijkt minder 

dan een vijfde (17%) het gevoel te hebben hier als individu enige invloed op te hebben. Bijna twee 

derde is van mening niet of nauwelijks invloed te hebben op de landelijke politiek. Hoog opgeleiden 

schatten hun invloed significant hoger in. Onder respondenten die vinden dat zij weinig tot geen 

invloed op de politiek hebben blijkt vooral het vertrouwen teveel te zijn geschonden: niet nakomen 

van beloften, negeren uitkomsten referendum en geen vertrouwen in de parlementaire democratie. 

 

Ten aanzien van de gepercipieerde invloed op de duurzaamheid in brede zin wordt verdeeld 

gereageerd: 37% reageert positief, 32% negatief en 30% neutraal. Ook hier wordt de invloed weer 

hoger ingeschat naarmate men hoger is opgeleid. 71%  van de ondervraagden is van mening dat 

hun individuele invloed op de duurzaamheid in brede zin de laatste 5 jaar gelijk is gebleven en 

volgens 20% is die invloed toegenomen. Hoger opgeleiden en hogere inkomens geven significant 

vaker aan dat zij het gevoel hebben dat hun individuele invloed is toegenomen. Uit stellingen over 

de individuele invloed op de duurzaamheid in brede zin komt hetzelfde verdeelde beeld naar voren. 

Degenen die het gevoel hebben dat zij als individu wel invloed hebben op de duurzaamheid wijzen 

op 2 belangrijke motieven: neem verantwoordelijkheid en begin bij jezelf (anderen zullen volgen) 

en via je geld (bestedingen, donaties) kan je keuzes maken die de duurzaamheid beïnvloeden. 

Degenen die zich sceptisch tonen ten aanzien van de eigen invloed op de duurzaamheid wijzen op 

de ‘Calimero’ rol (ben slechts 1 van 17 miljoen, Nederland is maar een kleine speler wereldwijd) en 

hebben niet het vertrouwen dat zij over voldoende macht of middelen beschikken. 

 

Het idee dat je met geld macht hebt en dat dus iedereen met geld invloed heeft wordt door bijna 

twee derde (63%) van de respondenten onderschreven. Andere beweringen waarin meer concreet 

wordt gesteld dat je met geld de duurzaamheid kan beïnvloeden worden minder positief onthaald. 

Dat je in al je koopbeslissingen, dus niet alleen met de keuze voor een bepaalde winkel maar ook 

met nagenoeg elk artikel dat je in je boodschappenmandje stopt, kan kiezen voor duurzaamheid, 

en de bewering dat je in alles wat je met je geld doet kan kiezen tussen duurzaam en niet of 

minder duurzaam wordt door ongeveer de helft van de ondervraagden bevestigd. Ten aanzien van 

de andere stellingen varieert het draagvlak tussen 23% en 41%. Hoger opgeleiden blijken het over 

het geheel significant vaker eens met het idee dat je met geld de duurzaamheid kan beïnvloeden 

en de voorbeelden daarvan in de stellingen. 
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Nadat de ondervraagden via een korte tekst zijn geconfronteerd met gedachte achter de ‘macht 

van geld’ blijkt dat 39% zich hierdoor voelt aangesproken en 46% neutraal reageert. Ruim een 

derde vindt deze gedachte geloofwaardig en bijna een kwart vindt van niet. Naarmate opleiding en 

inkomen oplopen wordt het idee significant vaker geloofwaardig gevonden. Vooral laag opgeleiden 

tonen zich erg sceptisch: 27% gelooft niet in het idee en 52% reageert neutraal. Zij blijken ook 

significant minder vaak bij dit idee van invloed op de duurzaamheid stil te hebben gestaan (29%) 

dan hoger opgeleiden (midden 44% en hoog 53%). Van de hele onderzochte populatie heeft 44% 

wel eens bij dit idee van invloed op de duurzaamheid via de macht van geld stilgestaan. De macht 

van geld gedachte zet evenmin aan tot meer op duurzaamheid gericht bestedingsgedrag: 29% zou 

dit overwegen, maar 28% waarschijnlijk niet. Degenen die overwegen om het bestedingsgedrag te 

veranderen ten gunste van de duurzaamheid motiveren dit door te wijzen op het goede gevoel, de 

plicht om een betere wereld na te laten, de urgentie om nu stappen te zetten en het vliegwieleffect 

op andere burgers en wellicht zelfs de politiek. Respondenten die niet van plan zijn om hun 

bestedingsbedrag aan te passen benadrukken in hun motivatie dat ze er eigenlijk niet of nauwelijks 

iets van verwachten (wordt niet massaal opgepikt en weinig effect als industrie, landbouw, politiek 

niet volgen) en dat ze eigenlijk ook niet zo goed weten hoe ze dit zouden moeten oppakken: 

moeilijk om vast te stellen of producten of ondernemingen duurzaam zijn en weet niet waar ik in 

mijn buurt een duurzame winkel kan vinden. Wellicht mede om deze redenen noemen sommige 

anderen het motief ‘wil hier niet de hele tijd mee bezig zijn’. Duurzaam besteden is voor deze 

ondervraagden moeilijk, ongemakkelijk en tijdrovend. 

 

Dit laatste wordt bevestigd wanneer 16% van de ondervraagden aangeeft dat het hen meestal wel 

lukt om te bepalen of een product, dienst of winkel duurzaam is. Hoger opgeleiden zeggen hier 

significant vaker meestal wel in te slagen. Belangrijke redenen waarom het zo lastig is om vast te 

stellen of een product, dienst of winkel duurzaam is, zijn de wirwar aan keurmerken, versterkt door 

het nieuws over de voortvloeiende onduidelijkheid, en het ontbreken van adequate en betrouwbare 

informatie. Daarbij heeft men ook geen zin om dit uit te moeten zoeken.  

 

71% houdt met zijn bestedingen nu soms rekening met groen/duurzaam (hoger opgeleiden, hoger 

inkomen significant vaker). Bij een gelijke prijs kiest 85% voor duurzaam en bij een prijsverhoging 

van 10% kiest 42% nog steeds voor duurzaam. Ondernemers profileren zich steeds vaker als 

groen en/of duurzaam en bijna twee derde (61%) van de ondervraagden vindt het ook belangrijk 

dat ondernemers groen en/of duurzaam ondernemen. Naarmate men hoger is opgeleid vindt men 

dit significant belangrijker. Alleen gelooft 15% van de respondenten ondernemers die beweren 

groen en/of duurzaam te zijn nooit, tegenover 6% die deze ondernemers meestal wel gelooft. Een 

zeer ruime meerderheid van 79% gelooft deze claim op duurzaamheid soms wel en soms niet. Iets 

meer dan de helft (53%) van de respondenten geeft aan dat het hen niet lukt om snel, eenvoudig 

en goed te bepalen of een ondernemer inderdaad zo groen is als hij beweert. 8% denkt dit meestal 

wel goed en snel vast te kunnen stellen en de rest geeft aan dat dit soms wel en soms niet lukt. 

Hogere inkomens denken vaker dat dit hen meestal wel lukt. De manieren waarop men denkt dit 

snel, eenvoudig en goed te kunnen bepalen zijn te verdelen in 3 categorieën: empirische 

waarneming (keurmerk/label, prijs/kwaliteit, indruk, uitstraling en intuïtie), deskresearch en 

bestaande kennis (duurzaamheid/milieubewustheid, informatie over product/bedrijf, hoe het bedrijf 

opereert, herkomst producten en grondstoffen, reputatie en aanbeveling) en niet verifieerbaar 

(afval en energiegebruik). Als de norm is dat men snel, eenvoudig en goed moet kunnen bepalen 

of een product of onderneming inderdaad duurzaam is, dan voldoet eigenlijk alleen de methode 

van empirische waarneming. De andere methoden zijn ingewikkeld, tijdrovend en/of 

onbetrouwbaar.  
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Zoals eerder al geconstateerd heeft groen/duurzaam wel invloed op de interesse en koopintentie. 

Wanneer een onderneming claimt groen en/of duurzaam te ondernemen, dan is 46% van de 

respondenten geneigd om eerder bij deze ondernemer te kopen. Wanneer een onderneming echter 

deze claim in de onderneming expliciet en overtuigend onderbouwt, dan stijgt deze koopintentie 

significant naar 63%. En naarmate men hoger opgeleid is, leiden zowel de claim als het effect van 

het expliciete bewijs tot significant hogere koopintenties. 

 

De redenatie dat groene/duurzame producten in werkelijkheid eigenlijk niet duurder zijn dan 

gangbare producten, omdat in laatstgenoemde de kosten van de belastende en vervuilende 

effecten niet in de verkoopprijs worden meegenomen, maar uiteindelijk wel door de burger worden 

betaald, is voor ruim een derde (37%) geloofwaardig, terwijl 45% neutraal reageert. Hoger 

opgeleiden en hogere inkomens geloven de redenatie significant vaker. Als de redenatie nog een 

stap verder wordt doorgevoerd door te stellen dat groene/duurzame producten misschien zelfs wel 

goedkoper zijn dan gangbare producten, dan geeft 32% aan dit niet te geloven tegenover 28% 

wel. 

 

 

 

1.2 Conclusies 

 

Duurzaamheid wordt spontaan vooral gekoppeld aan klimaat, milieu en voor de toekomst. 

Wanneer men geconfronteerd wordt met de Sustainable Development Goals van de Verenigde 

Naties, worden aan de eerdere aspecten nog de primaire levensbehoeften gezondheidszorg, 

hygiëne, voedsel en inkomen aan toegevoegd. In de bepaling wat duurzaamheid is lijkt ook de 

eigen situatie een rol te spelen: lagere inkomens noemen bijvoorbeeld significant vaker armoede, 

stedelingen wijzen vaker op de veiligheid in de steden en vrouwen vaker de gelijke rechten voor 

vrouwen. Kennelijk speelt identificatie hier in een rol. Een en ander laat echter onverlet dat het 

begrip duurzaamheid vooral veelomvattend wordt en aan duidelijkheid inboet. Ook al lijkt men 

duurzaamheid tastbaar te willen maken door herkenbare aspecten eraan te koppelen, het staat ook 

erg ver af. Het zijn erg grote problemen. Grote wereldproblemen zelfs, die grote delen van de 

wereldbevolking raken. Dit besef staat mogelijk het idee dat je hier zelf iets aan zou kunnen doen 

in de weg. Hoger opgeleiden en hogere inkomens hebben het gevoel van invloed vaker, maar de 

massa daarentegen significant minder vaak. 

 

In algemene zin heeft zeker de massa niet echt de illusie dat ze als individu invloed kunnen 

uitoefenen op de maatschappij, de landelijke politiek of de duurzaamheid. Wederom, onder de 

hoger opgeleiden en de hoge inkomens is het besef van individuele invloed significant groter. Dat 

je met geld macht hebt en invloed kan uitoefenen wordt redelijk onderschreven, maar zodra die de 

context van die invloed de duurzaamheid betreft krijgt de scepsis de overhand. Men neemt een 

gereserveerde houding aan. Vermoedelijk mede omdat, zoals hierboven al verondersteld, de 

geschetste problemen te groot zijn in verhouding tot de eigen, zeker door de massa, als gering 

gepercipieerde invloed. Gechargeerd gezegd, men gelooft niet dat met de keuze voor een pak Fair 

Trade koffie of een groene energieleverancier, dergelijke grote problemen beïnvloed zullen worden. 

De optimisten wijzen op het vliegwieleffect, de anderen leggen de focus op hun eigen, uiterst 

bescheiden (‘Calimero’) rol en op andere ‘stakeholders’ die volgens hen wel echt invloed op deze 

grote problemen kunnen uitoefenen, zoals de industrie, de landbouw en de politiek. Geconcludeerd 

wordt dat in dit stadium, zeker de massa, zich nog niet bewust is van de macht van hun geld. 

Zeker niet wanneer gesuggereerd wordt dat hiermee een bijdrage kan worden geleverd aan de 

oplossing van wereldproblemen.  
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Toch staat men zeker niet onwelwillend tegenover duurzaam besteden. Men vindt het belangrijk 

dat ondernemers groen en/of duurzaam ondernemen en een zeer ruime meerderheid houdt in elk 

geval soms bij hun bestedingen rekening met groen en/of duurzaam. Bij een gelijke prijs krijgt bij 

vrijwel iedereen duurzaam de voorkeur en zelfs bij een (bescheiden) prijsverschil is er nog een 

grote groep die zegt voor duurzaam te kiezen. Geconcludeerd wordt dat de wil om bij bestedingen 

voor duurzaam te kiezen zeker aanwezig is. Alleen blijkt het erg lastig om dit principe in de praktijk 

ook echt waar te maken. Duurzaam is complex en onduidelijk, en het is mede daardoor lastig om 

snel, eenvoudig en goed te bepalen of een product, dienst of onderneming duurzaam is. Roepen 

dat je groen en/of duurzaam bent werkt zeker, maar is voor een substantieel deel van de populatie 

ook niet echt geloofwaardig. Wanneer men echter wel snel, eenvoudig en goed kan bepalen of een 

product, dienst of onderneming groen is, dan blijkt de koopintentie significant hoger.  

De Buy the Change gedachte gaat er vanuit dat je als consument eigenlijk bij elke besteding voor 

de keuze duurzaam/niet duurzaam staat. Dit is echter op dit moment een theoretisch model, want 

de realiteit is dat je voor het schap niet even snel die keuze goed kan maken. Wanneer dit wel 

mogelijk is, dan is het zeker mogelijk dat ook de massa zal volgen en bij steeds vaker bij een 

besteding voor duurzaam zal kiezen.  

 

 

Overall conclusie 

Duurzaamheid is erg veelomvattend en, zeker voor de massa, ook wel ver van mijn bed. Doordat 

deze problemen zo groot zijn, is het idee dat je als Jan-met-de-Pet hier enige invloed op uit zou 

kunnen oefenen gering. In dit stadium en in deze context althans niet. Wanneer duurzaamheid 

tastbaarder wordt, dichter bij de eigen levenssfeer, zou het begrip aan duiding winnen en wellicht 

ook meer tot actie kunnen leiden. Hoewel men zich niet echt bewust is van de invloed die men met 

het eigen geld kan uitoefenen en hier zelfs wat sceptisch tegenover lijkt te staan, wil men best 

bijdragen. De keuze voor duurzaam wordt zeker niet afgewezen, in tegendeel zelfs. Alleen moet 

het wel makkelijker worden wil men dit echt dagelijks doen. De keuze voor een groene 

energieleverancier is niet zo moeilijk en ook zal iedereen wel weten dat het beter voor het milieu is 

wanneer je kiest voor een elektrische auto. Maar hoe ga je Buy the Change toepassen in je 

dagelijks handelen? Dat lijkt op dit moment nog heel erg lastig.  

Op dit moment lopen daarom vraag en aanbod langs elkaar heen. De consument (vraag) is zich 

nog niet of nauwelijks bewust van zijn macht met geld en de ondernemers (aanbod) maken het de 

consument onvoldoende makkelijk om snel, eenvoudig en goed voor duurzaam te kiezen. Er is nog 

veel onbenut potentieel, maar de wil om bij te dragen is onder een brede laag van de bevolking 

wel degelijk aanwezig.  
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II INLEIDING 

 

2.1 Achtergrond 

 

Voor 2017 heeft Triodos Bank een nieuwe campagne ontwikkeld onder de naam ‘Buy the Change’. 

De boodschap richting consumenten en ondernemers is dat zij zelf iets kunnen veranderen. Dat 

consumenten zelfs meermalen per dag via hun aankoopbeslissingen invloed uit kunnen oefenen, 

maar op dit moment deze mogelijkheden nog vaak onbenut laten, bijvoorbeeld bij de dagelijkse 

boodschappen of bij het kopen van nieuwe kleding. In feite heeft de consument in alle gevallen de 

keuze tussen wel of geen invloed uitoefenen. Met geld kan iedereen dus invloed uitoefenen, geld = 

macht.  

Triodos heeft Goos Marketing Research opdracht gegeven om een marktonderzoek uit te voeren 

onder consumenten om te onderzoeken hoe zij tegen het idee van Buy the Change aankijken en of 

zij hier aan mee zouden doen. In de operationalisering van deze onderzoeksvraag is naar voren 

gekomen dat allereerst moet worden vastgesteld wat men onder duurzaamheid verstaat en hoe 

men de eigen invloed op dit moment in algemene zin ervaart. Dit is immers de context van Buy the 

Change. 

 
 
 
2.2 Doelstellingen 
 
Geredeneerd vanuit de achtergrond zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

 
 Meten wat (spontaan en geholpen) onder duurzaamheid wordt verstaan 

 

 Meten van de gepercipieerde individuele invloed in het algemeen en op de duurzaamheid in 

het bijzonder 

 

 Meten van de waardering van het Buy the Change concept en de interesse om mee te doen  

 

 Meten van de mate waarin men in staat is om vast te stellen of een product, dienst of 

onderneming groen en/of duurzaam is en de invloed hiervan op de koopintentie. 

 

 
 

2.3 Methode en uitvoering 
 
Op grond van de achtergrond en doelstellingen is er voor gekozen om een kwantitatief onderzoek 

uit te voeren in de vorm van een online enquête onder de onderzoeksdoelgroep. Hiervoor is een 

gestructureerde vragenlijst ontwikkeld, hoofdzakelijk bestaand uit gesloten vragen en een enkele 

open vraag. De vragenlijst is in een iteratief proces met Triodos geoptimaliseerd en vervolgens 

geprogrammeerd voor online datacollectie. De vragenlijst is als bijlage in dit rapport opgenomen. 

Er is een panelsteekproef ingekocht bij PanelClix, een van de grootste aanbieders van 

panelsteekproeven in Nederland en ISO gecertificeerd. De primaire onderzoeksdoelgroep zijn 

volwassen Nederlanders van 18 jaar en ouder. Daarnaast is de enquête echter ook uitgezet onder 

een steekproef van jongeren van 14 tot 18 jaar. Dit om te kijken hoe de aankomende volwassenen 

tegen de problematiek aankijken.  

Het veldwerk is uitgevoerd tussen 9 en 12 januari 2017.  
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2.4 Steekproef 

 

Er is een totale netto steekproef gerealiseerd van n=1152, als volgt verdeeld over de doelgroepen:  

 

 n=1044 volwassenen van 18 jaar en ouder 

 n=108 jongeren van 14-18 jaar. 

 

De steekproeven kunnen als volgt worden getypeerd naar kenmerken. 

 

 

Kenmerken steekproef n=1044 volwassenen 

 

De steekproef is CBS representatief op leeftijd en sekse. 

 

Naar leeftijd en sekse Mannen (n=529) Vrouwen (n=515) Allen (n=1044) 

18 tot 35 jaar 44% 45% 45% 

35 jaar tot 50 jaar 27% 27% 27% 

50 jaar en ouder 29% 28% 29% 

Gemiddelde leeftijd 38 jaar 37 jaar 37 jaar 

 

 

De steekproef bestaat voor 51% uit mannen en voor 49% uit vrouwen. In de rapportage zijn de 

resultaten vaak uitgesplitst naar 18 tot 45 jaar (43%) en 45 jaar en ouder (57%). 
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73% van de ondervraagden heeft een inkomen uit werk, gelijk verdeeld over een- en 

tweeverdieners, en 27% uit een pensioen of uitkering. 

 

 
 

In de analyse is de steekproef soms opgedeeld in Randstad vs. niet-Randstad. Hierbij is West-

Nederland als Randstad (n=441, 42% beschouwd en de overige regio’s tezamen als niet-Randstad 

(n=602, 58%). 

 

21%

47%

32%

STEEKPROEF NAAR HOOGST AFGERONDE OPLEIDING (n=1041)

opleiding: laag (n=222)

opleiding: midden (n=486)

opleiding: hoog (n=333)

34%

26%

21%

19%

STEEKPROEF NAAR BRUTO JAARINKOMEN VAN HET HELE HUISHOUDEN (n=1044)

laag: tot € 30.000 bruto per jaar (n=352)

midden: € 30.000 tot € 50.000 bruto per 
jaar (n=276)

hoog: € 50.000 of meer bruto per jaar 
(n=221)

wil niet zeggen

12%

23%

23%

42%

STEEKPROEF NAAR REGIO (n=1044)

Noord-Nederland

Oost-Nederland

Zuid-Nederland

West-Nederland



  
 

  12 

 

 

 
 

 

Kenmerken steekproef n=108 jongeren van 14 tot 18 jaar 

 

Naar leeftijd en sekse Jongens (n=51) Meisjes (n=57) Allen (n=108) 

14 of 15 jaar 48% 40% 45% 

16 of 17 jaar 52% 60% 27% 

Gemiddelde leeftijd 16 jaar 16 jaar 16 jaar 

 

De steekproef bestaat voor 47% uit jongens en voor 53% uit meisjes. 

 

 

 

 

2.5 Rapportage 
 

De rapportage is als volgt opgebouwd. Het eerste hoofdstuk is gewijd aan een samenvatting van 

de belangrijkste resultaten en de conclusies. In het derde hoofdstuk worden de antwoorden op de 

vragen die gesteld zijn over wat duurzaamheid is, besproken. In het vierde hoofdstuk wordt 

ingegaan op het gevoel van de individuele invloed en in het vijfde hoofdstuk worden de reacties op 

het concept van de macht van geld behandeld. Het zesde en laatste hoofdstuk is gewijd aan de 

resultaten van de vragen over het vaststellen of een product, dienst of onderneming groen is en 

wat dit betekent voor de koopintentie. 
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In de analyse van de data is ook veel getoetst op significante verschillen tussen doelgroepen 

binnen de steekproef. Een verschil is significant wanneer dat niet op toeval berust. In de analyse is 

een betrouwbaarheidsnorm van 95% aangehouden. De toetsen die zijn gebruikt zijn de Chi-

kwadraat toets en de Student-t toets. Wanneer er sprake is van een significant verschil, dan wordt 

dat direct na de presentatie van de resultaten vermeld in speciale tabellen.  
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III WAT IS DUURZAAMHEID? 
 
3.1 Inleiding 

Aan het begin van de enquête is een aantal vragen gesteld over wat duurzaamheid is. Allereerst is 

gevraagd welke associaties men heeft bij het begrip ‘duurzaamheid’. Daarna zijn de respondenten 

geconfronteerd met de Nederlandse vertaling van de Sustainable Development Goals zoals 

geformuleerd door de Verenigde Naties, waarna is gevraagd om hieruit, in volgorde van 

belangrijkheid, de 5 belangrijkste doelen te kiezen in relatie tot de eigen opvatting van het begrip 

duurzaamheid. Na nog enkele vragen over de duidelijkheid van het begrip duurzaamheid en de 

mate waarop men vindt dat men invloed kan uitoefenen op het verhogen daarvan, zijn de 

respondenten geconfronteerd met een nieuwe definitie van duurzaamheid. Deze nieuwe 

omschrijving van duurzaamheid, aangeduid als ‘duurzaamheid in brede zin’, is daarna in het 

vervolg van de enquête aangehouden. Vervolgens is gevraagd in welke mate men zelf bezig is met 

duurzaamheid in brede zin en in welke mate dit een motief is in het dagelijks handelen. Aan de 

jongeren van 14-18 zijn daarna nog een paar aparte vragen gesteld over hun eigen inspanningen 

voor de duurzaamheid en over hun waardering van de inspanningen van volwassen in dit verband.  

 

3.2 Spontaan beeld van het begrip duurzaamheid 

Aan alle respondenten is in een open vraag gevraagd welke associaties zij hebben met het begrip 

duurzaamheid, wat er bij dit begrip bij hen zoal opkomt. Op deze manier is het spontane beeld van 

het begrip duurzaamheid gemeten. De antwoorden zijn ondergebracht in een aantal rubrieken. 

 

3%

12%

0%

1%

12%

21%

12%

21%

21%

38%

3%

10%

3%

4%

8%

10%

18%

29%

29%

40%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

geen

overig

biologisch

kwaliteit

zuinig

groen

bewuste levensstijl

gaat langer mee/(voor) de toekomst

(groene) energie/windenergie/zonne-energie

milieu (beter voor het…/-vriendelijk)

ASSOCIATIES BIJ HET BEGRIP ‘DUURZAAMHEID’ 

volwassenen (n=1044) 14 tot 18 jaar (n=108)



  
 

  15 

 

Opvallende verschillen 

Volwassenen associëren duurzaamheid naar verhouding vaker dan jongeren van 14 tot 18 jaar met: 

 Gaat langer mee/(voor) de toekomst: 29% vs. 21% 

 Bewuste levensstijl: 18% vs. 12%. 

 

Jongeren van 14 tot 18 jaar associëren duurzaamheid naar verhouding vaker met: 

 (Groene) energie/windenergie/zonne-energie: 44% vs. 29% 

 Groen: 21% vs. 10%. 

De associatie ‘milieu (beter voor het…/-vriendelijk)’ wordt verhoudingsgewijs vaker genoemd door: 

 Respondenten van 18 tot 45 jaar: 46% vs. 35% 

 Vrouwen: 43% vs. 36% 

 Hoger opgeleiden: laag 24%, midden 40% en hoog 50%. 

Hoger (midden + hoog) opgeleiden noemen naar verhouding vaker ‘bewuste levensstijl’: 18% vs. 10%. 

 

Het spontane beeld van duurzaamheid wordt vooral bepaald door milieu(vriendelijk), groene 

energie, voor de toekomst en, in wat mindere mate, een bewuste levensstijl. De verschillende 

doelgroepen leggen verschillende accenten, maar het totale associatieve beeld verschilt niet 

wezenlijk. 

 

 

3.3 Geholpen beeld van het begrip duurzaamheid 

 

De respondenten zijn geconfronteerd met de Nederlandse vertaling van de 17 Sustainable 

Development Goals zoals geformuleerd door de Verenigde Naties, waarna is gevraagd om hieruit, 

in volgorde van belangrijkheid, de 5 belangrijkste doelen te kiezen in relatie tot de eigen opvatting 

van het begrip duurzaamheid. In de verwerking van de resultaten kreeg het aspect dat als 

belangrijkste werd geselecteerd 5 punten, het op-één-na belangrijkste aspect 4 punten, etc. Op die 

manier is onderstaande grafiek tot stand gekomen, waarin per aspect het totaal aantal behaalde 

punten wordt vermeld. Hoe meer punten, hoe belangrijker het aspect wordt gevonden in relatie tot 

de duurzaamheid. Op deze manier is het geholpen beeld van het begrip duurzaamheid gemeten. 
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Op grond van deze grafiek kunnen de SDG verdeeld worden naar (in volgorde van belangrijkheid): 

 Buitengewoon belangrijk 
o Aanpak klimaatverandering 
o Duurzame consumptie en productie 

o Gezondheidszorg voor iedereen 

 Zeer belangrijk 

o Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit 

o Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen 

o Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw 

o Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën 

 Belangrijk: 

o Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen 

o Economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen 

o Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede 
o Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en 

meisjes 
o Duurzame en veilige steden 
o Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen 
o Gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen 
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 Relatief onbelangrijk: 
o Infrastructuur voor duurzame industrialisatie 
o Versterken van de mondiale samenwerking om doelen te bereiken 
o Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen 

 

Aspecten die refereren aan bescherming, behoud en/of herstel van klimaat, milieu en ecosystemen 

zijn zeer sterk vertegenwoordigd in de categorieën ‘buitengewoon belangrijk’ en ‘zeer belangrijk’, 

en staan derhalve het dichtste bij de eigen opvatting van duurzaamheid van de ondervraagden. 

Andere aspecten in deze categorieën verwijzen naar het universele recht op primaire 

levensbehoeften als ‘gezondheidszorg’, hygiëne’ en ‘voedsel’.  

 

 

 

De bovenste 7 aspecten die uit de keuzes van de 14 tot 18 jarigen voortkomen verschillen niet of 

nauwelijks van die van de volwassenen. Het enige opvallende verschil is dat ‘gelijke rechten voor 

mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes’ onder jongeren duidelijk als 

belangrijker in relatie tot hun opvatting van duurzaamheid wordt gerekend, dan door de 

volwassenen. 
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Onderstaande grafiek toont de frequentie waarin de aspecten als allerbelangrijkste werden gekozen 

in relatie tot de eigen opvatting van duurzaamheid. 

 

 

Significante verschillen 

Jongeren van 14-18 jaar kiezen de volgende aspecten significant vaker als de allerbelangrijkste aspecten in 

relatie tot hun opvatting van duurzaamheid dan respondenten van 18 jaar en ouder: 

 Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes: 7% vs. 3% 

 Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen: 7% vs. 2%. 

 

Volwassenen kiezen ‘toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen’ vaker: 7% vs. 0%. 

 

De aspecten die direct op het klimaat en het milieu betrekking hebben worden het meeste als 

allerbelangrijkste gekozen, maar ook sociale aspecten (recht op gezondheidszorg, einde aan 

honger en hygiëne) staan ook hoog genoteerd.  
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Jongeren van 14 tot 18 jaar beschouwen aspecten met betrekking tot emancipatie en veiligheid 

significant vaker als allerbelangrijkste, terwijl volwassenen significant vaker het recht op 

betaalbare en duurzame energie als meest belangrijke aspect kiezen. 

 

Tot slot wordt gekeken naar de frequentie waarin aspecten in de top 5 werden gekozen. 
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Significante verschillen 

Naarmate het opleidingsniveau oploopt worden de volgende aspecten significant vaker tot de belangrijkste 

aspecten van hun begrip van duurzaamheid gerekend: 

 Aanpak klimaatverandering: laag opgeleid 32% vs. mid/hoog 44% 

 Duurzame consumptie en productie: laag 34%, midden 40% en hoog 48% 

 Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit: laag 26%, midden 41% en hoog 46% 

 Infrastructuur voor duurzame industrialisatie: laag 10%, midden 12% en hoog 19%. 

 

Naarmate het opleidingsniveau terugloopt worden significant vaker tot de belangrijkste aspecten van hun 

begrip van duurzaamheid gerekend:  

 Gezondheidszorg voor iedereen: hoog 35%, midden 42% en hoog 46% 

 Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen: laag 27% vs. mid/hoog 17%. 

Mannen rekenen de volgende aspecten significant vaker tot de voor hen belangrijkste aspecten van hun 

begrip van duurzaamheid dan vrouwen: 

 Duurzame consumptie en productie: 45% vs. 38% 

 Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit: 43% vs. 35% 

 Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen: 22% vs. 17%. 

 

Vrouwen rekenen de volgende aspecten significant vaker tot de voor hen belangrijkste aspecten van hun 

begrip van duurzaamheid dan mannen: 

 Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen: 40% vs. 32% 

 Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes: 25% vs. 16% 

 Uitbannen van extreme armoede: 27% vs. 20%. 

Respondenten woonachtig in een stedelijke omgeving rekenen de volgende aspecten significant vaker tot de 

voor hen belangrijkste aspecten van hun begrip van duurzaamheid dan ondervraagden die op het platteland 

wonen: 

 Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën: 40% vs. 33% 

 Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit: 41% vs. 34% 

 Duurzame en veilige steden: 23% vs. 15% 

 

Respondenten woonachtig op het platteland rekenen de volgende aspecten significant vaker tot de voor hen 

belangrijkste aspecten van hun begrip van duurzaamheid dan ondervraagden die in een stedelijke omgeving 

wonen: 

 Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw: 44% vs. 35% 

 Gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen: 24% vs. 16%. 

Respondenten woonachtig in de Randstad rekenen de volgende aspecten significant vaker tot de voor hen 

belangrijkste aspecten van hun begrip van duurzaamheid dan ondervraagden elders in het land: 

 Aanpak klimaatverandering: 45% vs. 38% 

 Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën: 42% vs. 34%. 

Volwassenen jonger dan 45 jaar rekenen de volgende aspecten significant vaker tot de voor hen 

belangrijkste aspecten van hun begrip van duurzaamheid dan respondenten van 45 jaar en ouder: 

 Aanpak klimaatverandering: 45% vs. 39% 

 Duurzame en veilige steden: 25% vs. 17%. 

 

Volwassenen van 45 jaar en ouder noemen ‘bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor 

iedereen’ significant vaker dan volwassenen jonger dan 45 jaar: 22% vs. 16%. 

Alleenstaanden noemen significant vaker ‘economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor 

iedereen’: 32% vs. 25%. 

Respondenten met een bruto jaarinkomen lager dan € 30.000 per jaar noemen ‘uitbannen van extreme 

armoede’ significant vaker dan respondenten met een hoger inkomen: 30% vs. 19%. 

Jongeren van 14-18 jaar rekenen de volgende aspecten significant vaker tot de voor hen belangrijkste 

aspecten van hun begrip van duurzaamheid dan respondenten van 18 jaar en ouder: 

 Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes: 33% vs. 21% 

 Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen: 47% vs. 36% 

 Gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen: 25% vs. 19%. 
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De frequentie waarmee de aspecten tot de 5 belangrijkste zijn gekozen levert min of meer 

hetzelfde beeld op als de (eerste) grafiek gebaseerd op de puntenscores naar aanleiding van de 

rangschikking van de aspecten. Twee verschillen vallen echter op: ‘toegang tot betaalbare en 

duurzame energie voor iedereen’ staat in de frequentietabel een stuk hoger genoteerd (van 14e 

naar 8e positie), terwijl ‘gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen 

en meisjes’ een stuk is gedaald (van 7 naar 11). Dit betekent dat het energie-aspect vaak door de 

respondenten in hun top 5 is verkozen, maar naar verhouding minder vaak tot de belangrijkste of 

op-één-na belangrijkste en voor het emancipatie-aspect voor de seksen geldt het omgekeerde, 

degenen die dit aspect in hun top 5 opnamen gaven het vaak ook een relatief hoge positie. 

Wanneer de significante verschillen tussen de diverse subpopulaties worden geanalyseerd, dan valt 

allereerst op dat er veel verschillende accenten worden gelegd. Voor de ene groep heeft duurzaam 

meer betrekking op klimaat, milieu en ecosystemen, terwijl de andere groep een zwaarder accent 

legt op de sociale aspecten. Zo worden aspecten die betrekking hebben op het klimaat, het milieu 

en de ecosystemen vaker genoemd worden door hoger opgeleiden, mannen, respondenten jonger 

dan 45 jaar en door respondenten woonachtig in steden en/of de Randstad. En noemen vrouwen 

en jongeren van 14-18 significant vaker aspecten met betrekking tot emancipatie en hygiëne, 

terwijl lager opgeleiden en respondenten ouder dan 45 jaar weer significant vaker het aspect met 

betrekking de veiligheid in hun top 5 opnamen. 

Wat ook opvalt is dat er een verband lijkt met de eigen situatie. Zo noemen vrouwen significant 

vaker het emancipatie-aspect, stedelingen vaker het aspect duurzame en veilige steden, 

respondenten woonachtig op het platteland vaker het aspect over de duurzame landbouw, 

respondenten met een lager inkomen (tot € 30.000) vaker het aspect over het uitbannen van de 

armoede en jongeren van 14-18 jaar vaker het aspect het recht op gelijkwaardig en kwalitatief 

onderwijs. 

 

 

 

3.4 Duidelijkheid van het begrip ‘duurzaamheid’ 

 

Aan alle ondervraagden is gevraagd of men duurzaamheid een duidelijk begrip vindt. 
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Significante verschillen 

Respondenten van 45 jaar en ouder vinden het begrip duurzaamheid significant vaker onduidelijk: 46% 

(helemaal) niet duidelijk vs. 37%. 

 

Een krappe meerderheid van 58% vindt het begrip duurzaamheid (best) duidelijk.  

 

Respondenten van 45 jaar en ouder vinden het begrip significant vaker onduidelijk. 

 

 

 

3.5 Kan je persoonlijk invloed uitoefenen op het verhogen van de duurzaamheid? 

 

Vervolgens is gevraagd in welke mate men het gevoel heeft dat men zelf invloed kan uitoefenen op 

het verhogen van de duurzaamheid en of men het gevoel heeft dat deze invloed de laatste 5 jaar is 

toe- of afgenomen. 

 

 

Significante verschillen 

Naarmate het opleidingsniveau oploopt is men significant vaker van mening dat men wel invloed kan 

uitoefenen op het verhogen van de duurzaamheid: hoog 48% (veel) invloed vs. midden 38% en laag 27%. 

Naarmate het inkomen hoger is men significant vaker van mening dat men wel invloed kan uitoefenen op 

het verhogen van de duurzaamheid: hoog inkomen 51% (helemaal) mee eens vs. midden inkomen 39% en 

laag inkomen 35%. 

 

De ondervraagden reageren verdeeld: 39% heeft het gevoel dat men wel enige invloed kan 

uitoefenen op het verhogen van de duurzaamheid en een bijna even grote groep (34%) is juist het 

tegenovergestelde van mening. Ruim een kwart kiest voor neutraal. 

Naarmate het opleidingsniveau en inkomen lager is, is ook het gevoel dat men wel invloed heeft op 

het verhogen van de duurzaamheid significant minder groot. 
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Significante verschillen 

Naarmate het opleidingsniveau oploopt is men significant vaker van mening dat het gevoel dat men wel 

invloed kan uitoefenen op het verhogen van de duurzaamheid de laatste 5 jaar is toegenomen: hoog 34% 

vs. midden 27% en laag 16%. 

Naarmate het inkomen oploopt is men significant vaker van mening dat het gevoel dat men wel invloed kan 

uitoefenen op het verhogen van de duurzaamheid de laatste 5 jaar is toegenomen: hoog inkomen 38% vs. 

midden inkomen 28% en laag inkomen 23%. 

 

Iets meer dan een kwart van de ondervraagden heeft het gevoel dat hun invloed op het verhogen 

van de duurzaamheid de laatste 5 jaar is toegenomen, terwijl dit volgens bijna twee derde gelijk is 

gebleven en volgens 11% zelfs is afgenomen.  

Hoog opgeleiden en respondenten met hoge inkomens zijn significant vaker van mening dat hun 

invloed op het verhogen van de duurzaamheid de laatste 5 jaar is toegenomen. 

 

 

Wanneer de vraag of de gepercipieerde invloed is toe- of afgenomen wordt uitgesplitst naar de 

eerdere vraag of men het gevoel heeft dat men invloed kan uitoefenen op het verhogen van de 

duurzaamheid, dan ontstaat de volgende grafiek. 
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Ondervraagden die het gevoel hebben dat zij wel invloed kunnen uitoefenen op het verhogen van 

de duurzaamheid zijn significant vaker ook van mening dat deze invloed de laatste 5 jaar is 

toegenomen, terwijl degenen die het gevoel hebben dat ze weinig tot geen invloed hebben op het 

verhogen van de duurzaamheid significant vaker aangeven dat zij het gevoel hebben dat deze 

invloed de laatste 5 jaar is afgenomen. 

 

 

 

3.6 Duurzaamheid in brede zin 

 

Omdat er veel definities van duurzaamheid zijn, zijn de respondenten in deze fase van de enquête 

geconfronteerd met de volgende omschrijving van duurzaamheid: 

 

“Duurzaamheid is erop gericht om de huidige generatie te voorzien in hun behoeften, zonder 

de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 

gevaar te brengen" 

Vervolgens is gesteld dat wanneer in het vervolg van de enquête over duurzaam of duurzaamheid 

wordt gesproken, daarmee wordt gedoeld op duurzaam of duurzaamheid zoals hierboven omschreven 

en dat we het dan hebben over ‘duurzaamheid in brede zin’. 
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3.6.1 Is men het eens met de omschrijving van duurzaamheid in brede zin? 

 

 

Significante verschillen 

Naarmate het opleidingsniveau oploopt is men significant vaker eens met de omschrijving van duurzaamheid 

in brede zin: hoog 61% (helemaal) mee eens vs. midden 57% en laag 46%. 

 

Iets meer dan de helft van de respondenten is het (helemaal) eens met de omschrijving van 

duurzaamheid in brede zin, 40% reageert neutraal en 5% is het niet eens met deze omschrijving. 

 

Hoger (midden + hoog) opgeleiden zijn het significant vaker (helemaal) eens met de omschrijving 

van duurzaamheid in brede zin dan laag opgeleiden: 61% vs. 46%. 
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3.6.2 In welke mate spreekt de omschrijving van duurzaamheid in brede zin aan? 

 

 

Significante verschillen 

Naarmate het opleidingsniveau oploopt voelt men zich meer door omschrijving van duurzaamheid in brede 

zin aangesproken: hoog 63% (zeer) aansprekend vs. midden 57% en laag 46%. 

 

Iets meer dan de helft van de respondenten voelt zich (zeer) aangesproken door de omschrijving 

van duurzaamheid in brede zin, een derde reageert neutraal en 11% is het niet eens met deze 

omschrijving. 

 

Hoger (midden + hoog) opgeleiden voelen zich significant vaker (zeer) aangesproken door de 

omschrijving van duurzaamheid in brede zin dan laag opgeleiden: 63% vs. 44%. 

 

 

 

3.7 Duurzaamheid in het dagelijks leven 

 

Ter afronding van dit deel van de enquête zijn enkele vragen gesteld over de mate en manier 

waarop duurzaamheid in brede zin een rol speelt in het dagelijks handelen en of dit meer of minder 

is dan 5 jaar geleden. 

 

 

  

1%

0%

1%

1%

14%

9%

7%

10%

41%

33%

29%

33%

39%

49%

51%

48%

5%

9%

12%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

opleiding: laag (n=222)

opleiding: midden (n=486)

opleiding: hoog (n=333)

allen (n=1044)

EN IN WELKE MATE SPREEKT DE OMSCHRIJVING VAN DUURZAAMHEID IN BREDE ZIN 
U AAN?

helemaal niet aansprekend niet echt aansprekend neutraal best aansprekend zeer aansprekend



  
 

  27 

 

3.7.1 In welke mate is men in het dagelijks leven bezig met duurzaamheid in brede zin? 

 

 

Significante verschillen 

Naarmate de leeftijd van de ondervraagden oploopt is men meer bezig met duurzaamheid in brede zin in het 

dagelijks leven: 14 tot 18 jaar 41% (een beetje + heel erg) vs. 18 tot 45 jaar 54% en 45 jaar en ouder 

67%. 

Respondenten die hoger (midden + hoog) opgeleid zijn, zijn significant meer bezig met duurzaamheid in 

brede zin in het dagelijks leven: 64% vs. 49%. 

 

Bijna twee derde van de ondervraagden geeft te kennen in het dagelijks leven een beetje tot heel 

erg bezig te zijn met duurzaamheid in brede zin en bijna een vijfde zegt hier erg weinig tot 

helemaal niet mee bezig te zijn. 

 

Naarmate men ouder is en/of hoger is opgeleid is men significant meer met duurzaamheid bezig in 

het dagelijks leven. 

 

 

 

3.7.2 Duurzaamheid in brede zin als belangrijk motief in het dagelijks leven 

 

Allereerst is gevraagd in welke mate duurzaamheid in brede zin een motief is in het dagelijks 

handelen. Aan degenen die antwoordden dat dit voor hen in zekere mate het geval is, is gevraagd 

waar dat dan uit blijkt. Tot slot is aan allen gevraagd of men nu meer of minder rekening houdt 

met duurzaamheid in brede zin in het dagelijks handelen dan 5 jaar geleden.  
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Significante verschillen 

Naarmate de leeftijd van de ondervraagden oploopt is duurzaamheid in brede zin in het dagelijks handelen 

significant vaker een belangrijk motief: 14 tot 18 jaar 40% (enigszins + heel erg) vs. 18 tot 45 jaar 50% en 

45 jaar en ouder 62%. 

Respondenten die hoger (midden + hoog) opgeleid zijn geven significant vaker te kennen dat duurzaamheid 

in brede zin in het dagelijks handelen voor hen een belangrijk motief is: 59% vs. 48%. 

Vrouwen geven significant vaker te kennen dat duurzaamheid in brede zin in het dagelijks handelen voor 

hen een belangrijk motief is: 61% vs. 53%. 

 

Een meerderheid van 57% van de ondervraagden geeft te kennen dat duurzaamheid in brede zin 

voor hen een belangrijk motief is in het dagelijks handelen, ruim een kwart antwoordt neutraal en 

16% laat weten dat dit voor hen niet het geval is. 

 

Naarmate de leeftijd oploopt wordt duurzaamheid in brede zin steeds vaker een belangrijk motief 

in het dagelijks handelen. Dit geldt ook voor hoger opgeleiden en vrouwen. 

 

 

Aan de n=515 respondenten voor wie duurzaamheid in brede zin een enigszins tot heel erg 

belangrijk motief is in hun dagelijks handelen is in een meervoudige keuzevraag gevraagd waar dit 

uit blijkt. 
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Significante verschillen 

Vrouwen noemen de volgende aspecten significant vaker dan mannen: 

 Ik ben bewuster met energieverbruik binnen het huishouden (minder lang douchen, LED-lampen, 

etc.): 85% vs. 73% 

 Ik doneer aan goede doelen: 42% vs. 34% 

 Ik houd rekening met de gevolgen van mijn handelen voor anderen, bijvoorbeeld: ik controleer hoe 

kleding is geproduceerd, welke grondstoffen zijn gebruikt, etc.: 33% vs. 23% 

 Ik zet mij belangeloos in voor: een goed doel, mijn buurt/wijk, vrijwilligerswerk: 27% vs. 18% 

 Ik besteed een deel van mijn tijd aan de zorg van anderen buiten mijn huishouden: 27% vs. 18%. 
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Volwassenen van 45 jaar en ouder noemen de volgende aspecten significant vaker: 

 Ik ben bewuster met energieverbruik binnen het huishouden (minder lang douchen, LED-lampen, 

etc.): 87% vs. 67% 

 Ik betrek energie (gas en elektra) van een groene leverancier: 53% vs. 39% 

 Ik besteed een deel van mijn tijd aan de zorg van anderen buiten mijn huishouden: 23% vs. 16%. 

Respondenten met een inkomen uit pensioen of een uitkering noemen de volgende aspecten significant 

vaker: 

 Ik ben bewuster met energieverbruik binnen het huishouden (minder lang douchen, LED-lampen, 

etc.): 86% vs. 77% 

 Ik vind het belangrijk dat mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen/ontplooien op een manier 

door voor hen betekenisvol is: 41% vs. 30%. 

Naarmate het opleidingsniveau oploopt worden de volgende aspecten significant vaker genoemd: 

 Ik houd rekening met de gevolgen van mijn handelen voor anderen, bijvoorbeeld: ik controleer hoe 

kleding is geproduceerd, welke grondstoffen zijn gebruikt, etc.: laag 14%, midden 29% en hoog 

35% 

 Ik stem op een groene partij: laag 7%, midden 12% en hoog 21%. 

 

Naarmate het opleidingsniveau terugloopt wordt ‘Ik vind het belangrijk dat mensen zich in vrijheid kunnen 

ontwikkelen/ontplooien op een manier door voor hen betekenisvol is’ significant genoemd: hoog 25%, 

midden 32% en hoog 38%. 

Respondenten woonachtig in de Randstad noemen ‘ik koop zoveel mogelijk producten die dier- en 

milieuvriendelijk zijn geproduceerd’: 44% vs. 36%. 

Respondenten zonder thuiswonende kinderen noemen ‘Ik ben bewuster met energieverbruik binnen het 

huishouden (minder lang douchen, LED-lampen, etc.)’ significant vaker: 85% vs. 71%. 

‘Ik laat de auto vaker staan voor fiets of OV’ wordt significant vaker genoemd door: 

 Samenwonenden: 52% vs. 40% 

 Naarmate het inkomen oploopt: laag 42%, midden 49% en hoog 59%. 

 

Ruim driekwart van de respondenten voor wie duurzaamheid in brede zin een belangrijk motief is 

in het dagelijks handelen illustreert dit met meer bewust gebruik van energie binnen het 

huishouden. Andere veel genoemde motieven zijn vaker fiets of OV in plaats van de auto, afnemen 

van groene energie en kiezen voor producten die dier- en milieuvriendelijk geproduceerd zijn. In 

wat mindere mate worden doneren aan goede doelen, belangrijk dat mensen zich in vrijheid 

kunnen ontwikkelen en ontplooien en rekening houden met de gevolgen van mijn handelen voor 

anderen, bijvoorbeeld door te controleren hoe kleding is geproduceerd en welke grondstoffen zijn 

gebruikt. 

 

Wanneer wordt gekeken naar de subpopulaties binnen de doelgroep voor wie duurzaamheid in 

brede zin een belangrijk motief is in het dagelijks handelen, dan blijken vooral vrouwen en in iets 

mindere mate 45-plussers hier significant meer aan te doen dan respectievelijk mannen en 

ondervraagden van 18 tot 45 jaar. 
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Significante verschillen 

Samenwonenden geven aan zich nu significant meer rekening te houden met duurzaamheid in brede zin in 

het dagelijks handelen dan 5 jaar geleden: 46% vs. 36%. 

 

Iets meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat zij in hun dagelijks handelen op dit 

moment evenveel rekening houdt met duurzaamheid in brede zin dan 5 jaar geleden. 43% houdt 

nu meer rekening in het dagelijks handelen met duurzaamheid in brede zin en 4% minder. 

 

Samenwonenden houden nu meer rekening in het dagelijks handelen met duurzaamheid in brede 

zin dan 5 jaar geleden. 

 

 

 
3.8 Doen we genoeg voor de duurzaamheid volgens adolescenten? 

 

Tot slot van dit onderdeel zijn enkele aanvullende vragen specifiek aan de jongeren van 14-18 jaar 

gesteld. Hoe waarderen zij de inspanningen van volwassenen voor de duurzaamheid en wat zou er 

volgens degenen die deze inspanningen als onvoldoende beschouwen moeten gebeuren om 

volwassenen zover te krijgen dat ze zich meer gaan inspannen voor de duurzaamheid? En wie 

maken zich, volgens de adolescenten, nu het meeste zorgen over de duurzaamheid in brede zin? 
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3.8.1 Doen volwassenen volgens adolescenten voldoende voor de duurzaamheid?  

 

 

 

41% van de ondervraagde jongeren is van mening dat volwassenen zich (ruim) onvoldoende 

inspannen voor de duurzaamheid in brede zin. Een nagenoeg even grote groep reageert neutraal 

en 16% vindt dat volwassenen zich wel voldoende inspannen voor de duurzaamheid. 

 

 

Aan de n=44 jongeren die vinden dat volwassenen zich (ruim) onvoldoende inspannen voor de 

duurzaamheid in brede zin is gevraagd wat er volgens hen zou moeten gebeuren om volwassenen 

zover te krijgen dat ze zich meer, wel voldoende gaan inspannen voor de duurzaamheid. 
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Bijna een kwart van de jongeren die vinden dat volwassenen zich op dit moment onvoldoende 

inspannen voor de duurzaamheid in brede zin denkt dat volwassenen zich meer voor de 

duurzaamheid zouden inspannen wanneer ze geconfronteerd  

worden met de gevolgen op langere termijn, dus voor volgende generaties: “als je zou laten zien 

waar hun kleinkinderen in op zouden moeten groeien” en “ze zouden de gevolgen van hun acties 

moeten zien en meemaken (helaas onmogelijk)”. Een harde, confronterende oplossing die het 

bewustzijn moet verhogen. Anderen bepleiten een positievere insteek waarin beloning en 

stimulering van goed gedrag centraal staan, ondersteund door een gerichte campagne, eveneens 

om het bewustzijn te verhogen: “zonder beloning doen mensen niets”, “goedkopere duurzame 

oplossingen” en “meer financiële voordelen”. Overigens denken sommige van deze jongeren niet 

alleen aan belonen van gewenst gedrag, maar ook aan bestraffen van ongewenst gedrag: “een 

bonus malus systeem” en “belasting op niet letten op duurzaamheid”. Als laatste bepleiten 

sommige jongeren ook een oplossing waarmee duurzame keuzes makkelijker vindbaar en beter 

herkenbaar kunnen worden: “een wetenschappelijk onderbouwd keurmerk voor duurzame 

diensten/producten in plaats van veel nietszeggende keurmerken” en “de plaatselijke supermarkt 

die duurzame producten heel erg aanprijst”. 

 

 

 

3.8.2 Vinden adolescenten zelf dat ze voldoende doen aan de duurzaamheid? 

 

 

 

Bijna een vijfde van de jongeren van 14-18 jaar vindt dat zij zich zelf voldoende inspannen voor de 

duurzaamheid, maar ruim een kwart beoordeelt de eigen inspanningen in dit verband als (ruim) 

onvoldoende. Iets meer dan de helft beantwoordt deze vraag met neutraal. 
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3.8.3 Wie maakt zich volgens de jongeren de meeste zorgen over de duurzaamheid? 

 

 

 

De meeste jongeren, bijna twee derde, vinden dat volwassenen zich meer zorgen maken over de 

duurzaamheid dan jongeren. Dit geldt ook voor de jongeren die eerder aan hebben gegeven dat zij 

vinden dat volwassenen zich (ruim) onvoldoende inspannen voor de duurzaamheid. Een kwart van 

de adolescenten is van mening dat zij zich evenveel zorgen maken over de duurzaamheid als de 

volwassenen.  
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IV INDIVIDUELE INVLOED 

 

4.1 Inleiding 

 

Vervolgens is ingegaan op de vraag of men als individu het gevoel heeft dat men invloed heeft op 

de maatschappij, de landelijke politiek en de duurzaamheid. Hoe wordt het gevoel dat men invloed 

heeft op de maatschappij beleefd? En hoe heeft dit gevoel zich de afgelopen 5 jaar ontwikkeld en 

wat verwacht men in dit verband van de komende 5 jaar? Heeft men het gevoel als individu 

invloed te hebben op de landelijke politiek? En waarom wel of juist niet? Heeft men het gevoel dat 

men met het dagelijks handelen invloed heeft op de duurzaamheid in brede zin en is deze invloed 

toe- of afgenomen de laatste 5 jaar? En waarom vindt men dat men wel of juist geen invloed heeft 

op de duurzaamheid in brede zin? 

 

 

4.2 Heb je als individu invloed op de maatschappij? 

 

 

Significante verschillen 

Naarmate de inkomens oplopen neemt het gevoel dat je als individu invloed hebt op de maatschappij 

significant toe: lage inkomens 26% (enige tot veel invloed), midden inkomens 32% en hoge inkomens 44%. 

Naarmate het opleidingsniveau oploopt neemt het gevoel dat je als individu invloed hebt op de maatschappij 

significant toe: laag 22% vs. midden 30% en hoog 38%. 

Samenwonenden hebben significant vaker het gevoel dat zij als individu invloed hebben op de maatschappij: 

33% vs. 23%. 

 

Bijna de helft (46%) van de ondervraagden heeft wel het gevoel dat zij als individu weinig tot 

helemaal geen invloed hebben op de maatschappij. Bijna een derde is het tegenovergestelde van 

mening.  
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Het gevoel dat men wel invloed heeft op de maatschappij is sterker naarmate men een hoger 

inkomen geniet of hoger is opgeleid. Onder alleenstaanden is dit gevoel significant minder sterk 

dan onder samenwonenden. 

 

 

Significante verschillen 

Samenwonenden hebben significant vaker het gevoel dat hun individuele invloed op de maatschappij de 

laatste 5 jaar is toegenomen: 20% vs. 12%. 

Hoge inkomens hebben significant vaker het gevoel dat hun individuele invloed op de maatschappij de 

laatste 5 jaar is toegenomen: lage en midden inkomens 18% vs. 24%. 

Respondenten die het gevoel hebben dat zij als individu enige tot veel invloed hebben op de maatschappij 

zijn significant vaker van mening dat deze invloed de laatste 5 jaar is toegenomen: 68% vs. 6%.  

 

Respondenten die het gevoel hebben dat zij als individu weinig tot geen invloed hebben op de maatschappij 

zijn significant vaker van mening dat deze invloed de laatste 5 jaar is afgenomen: 41% vs. 9%. 

 

Twee derde van de ondervraagden heeft het gevoel dat hun individuele invloed op de maatschappij 

net zo groot is als 5 jaar geleden. De overige respondenten zijn min of meer gelijk verdeeld over 

minder en meer invloed dan 5 jaar terug.  

 

Samenwonenden en respondenten met een hoog inkomen (€ 50.000 of meer) zijn significant vaker 

van mening dat hun individuele invloed op de maatschappij de laatste 5 jaar is toegenomen. 

Respondenten die hun actuele individuele invloed op de maatschappij positief inschatten geven 

significant vaker aan dat deze invloed de laatste 5 jaar is toegenomen, terwijl respondenten die 

juist het gevoel hebben weinig tot geen individuele invloed op de maatschappij te hebben geloven 

dat die invloed de laatste 5 jaar alleen maar is afgenomen.  
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Significante verschillen 

Jongeren van 14 tot 18 jaar verwachten significant vaker dat hun individuele invloed op de maatschappij de 

komende 5 jaar zal toenemen: 48% vs. 25%. 

Respondenten die het gevoel hebben dat zij als individu enige tot veel invloed hebben op de maatschappij 

verwachten significant vaker dat deze invloed de komende 5 jaar zal toenemen: 84% vs. 10%.  

 

Respondenten die het gevoel hebben dat zij als individu weinig tot geen invloed hebben op de maatschappij 

verwachten significant vaker dat deze invloed de komende 5 jaar zal afnemen: 26% vs. 4%. 

 

Bijna twee derde van de ondervraagden heeft het gevoel dat hun individuele invloed op de 

maatschappij de komende 5 jaar ongewijzigd zal blijven. Een kwart gelooft dat hun individuele 

invloed op de maatschappij de komende 5 zal toenemen en 13% verwacht dat deze invloed zal 

afnemen. 

 

Jongeren van 14-18 jaar zijn significant vaker van mening dat hun individuele invloed op de 

maatschappij de komende 5 jaar zal toenemen, maar dat is vermoedelijk voor een groot deel te 

wijten aan het feit dat zij vinden dat je als volwassene meer invloed op de maatschappij kan 

uitoefenen dan als adolescent. 

Respondenten die hun actuele individuele invloed op de maatschappij positief inschatten 

verwachten significant vaker aan dat deze invloed de komende 5 jaar verder zal toenemen, terwijl 

respondenten die juist het gevoel hebben weinig tot geen individuele invloed op de maatschappij te 

hebben significant vaker geloven dat die invloed de komende jaren zal afnemen. 

 

Wanneer wordt gekeken naar de gepercipieerde ontwikkeling van de individuele invloed op de 

maatschappij over de laatste 5 jaar en de komende 5 jaar, dan blijken degenen die de ontwikkeling 

over de laatste 5 jaar positief inschatten alleen maar optimistischer, want 80% van hen verwacht 

dat hun individuele invloed de komende jaren alleen nog maar verder zal toenemen. Van degenen 

die de ontwikkeling van hun individuele invloed over de laatste 5 jaar negatief inschatten, is 8% 

van mening dat dit de komende jaren in positieve zin zal worden omgebogen. Iets meer dan de 

helft is echter pessimistisch en verwacht dat hun invloed alleen nog maar verder zal afnemen de 

komende jaren. Onder de optimisten is de verwachting dat de positieve trend zal doorzetten dus 

groter dan de verwachting onder de pessimisten dat de negatieve trend verder zal doorzetten. 
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4.3 Gepercipieerde invloed op de landelijke politiek 

 

Aan alle ondervraagden is gevraagd in welke mate zij het gevoel hebben dat ze invloed hebben op 

de landelijke politiek. Zowel aan degenen die vinden dat zij wel invloed hebben als aan degenen 

die vinden dat zij geen invloed hebben is gevraagd waarop zij dit gevoel baseren. 

 

 

Significante verschillen 

Respondenten die hoog opgeleid zijn hebben significant vaker het gevoel als individu invloed te hebben op 

de landelijke politiek dan respondenten die lager (laag + midden) opgeleid zijn: 25% vs. 15%. 

Mannen hebben significant vaker het gevoel als individu invloed te hebben op de landelijke politiek dan 

vrouwen: 22% vs. 15%. 

Respondenten woonachtig in de Randstad hebben significant vaker het gevoel als individu invloed te hebben 

op de landelijke politiek dan niet-Randstedelingen: 23% vs. 16%. 

 

Bijna twee derde van de ondervraagden heeft het gevoel als individu weinig tot geen invloed te 

hebben op de landelijke politiek en bijna een vijfde heeft dit gevoel van invloed wel.  

 

Hoog opgeleiden, mannen en inwoners van de Randstad hebben significant vaker wel het gevoel 

dat zij als individu invloed hebben op de landelijke politiek.  

 

 

De n=193 respondenten die vinden dat zij als individu wel invloed hebben op de landelijke politiek 

baseren dit gevoel op de volgende argumenten. 
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Significante verschillen 

‘Ik word in Den Haag goed vertegenwoordigd door de partij waarop ik heb gestemd’ wordt significant vaker 

genoemd:  

 Door respondenten van 45 jaar en ouder: 47% vs. 26% 

 Naarmate het opleidingsniveau oploopt: laag 16%, midden 33% en hoog 51%. 

Respondenten van 18 tot 45 jaar noemen significant vaker: 

 Door de mogelijkheid om een referendum te organiseren kan ik invloed uitoefenen: 38% vs. 22% 

 Door de opkomst van allerlei nieuwe partijen die een ‘directere’ democratie voorstaan: 28% vs. 

12%. 

 

De twee meest genoemde argumenten zijn gebaseerd op het vertrouwen in de ‘traditionele’ 

parlementaire democratie: vertrouwen in de partij waarop men heeft gestemd (38%) en overall 

vertrouwen in de parlementaire democratie (32%). De twee andere argumenten wijzen juist op de 

toegenomen macht als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in het kader van een meer directere 

democratie: mogelijkheid van een referendum (29%) en opkomst van nieuwe partijen die een 

directere democratie voorstaan (19%). 

 

Oudere volwassenen (45+) baseren hun gevoel wel invloed te hebben op de landelijke politiek door 

te wijzen op hun vertrouwen in de traditionele democratie, terwijl jongere volwassenen (18-45) 

juist hun gevoel van invloed op de landelijke politiek juist baseren op ontwikkelingen in het kader 

van een directere democratie.  
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Significante verschillen 

Respondenten met een inkomen uit een pensioen of uitkering noemen significant vaker: 

 Ik word in Den Haag niet goed vertegenwoordigd door de partij waarop ik heb gestemd: 21% vs. 

14% 

 Uitkomsten van een referendum worden genegeerd: 46% vs. 37% 

 Om deze reden (negeren referendum) zijn er nu tal van nieuwe partijen die een ‘directere’ 

democratie voorstaan: 21% vs. 10%. 

Volwassenen van 45 jaar en ouder noemen significant vaker: 

 Uitkomsten van een referendum worden genegeerd: 44% vs. 34% 

 Politici beloven in verkiezingstijd van alles, maar deze beloften blijken daarna weinig meer waard: 

84% vs. 74%. 

Respondenten woonachtig in een stedelijke omgeving noemen significant vaker: 

 Ik word in Den Haag niet goed vertegenwoordigd door de partij waarop ik heb gestemd: 19% vs. 

7% 

 Ik heb geen vertrouwen in de parlementaire democratie: 32% vs. 23%. 

Ik heb geen vertrouwen in de parlementaire democratie wordt (ook) significant vaker genoemd door: 

 Mannen: 33% vs. 25% 

 Naarmate respondenten lager opgeleid zijn: laag 36%, midden 30% en hoog 22% 

 Naarmate respondenten lager inkomen hebben: laag 33%, midden 30% en hoog 18%. 

Volwassenen noemen de volgende argumenten veel vaker dan jongeren van 14-18 jaar: 

 Uitkomsten van een referendum worden genegeerd: 40% vs. 20% 

 Ik heb geen vertrouwen in de parlementaire democratie: 29% vs. 16% 

 Politici beloven in verkiezingstijd van alles, maar deze beloften blijken daarna weinig meer waard: 

80% vs. 44%. 

 

De met afstand meest genoemde reden waarom men het gevoel heeft weinig tot geen invloed te 

hebben op de landelijke politiek is dat politici hun beloften uit de verkiezingstijd niet nakomen. Op 

afstand volgen andere argumenten die duiden op een gebrek aan vertrouwen in de politiek, zoals 

het negeren van de uitslag van een referendum en overall geen vertrouwen in de parlementaire 

democratie.  
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Met name respondenten die leven van een pensioen of uitkering, 45-plussers en respondenten 

woonachtig in een stedelijke omgeving noemen significant vaker argumenten die betrekking 

hebben op een verminderd vertrouwen in de politiek en de politici. Dit sentiment is ook onder 

volwassenen die het gevoel hebben weinig tot geen invloed te hebben op de landelijke politiek veel 

sterker aanwezig dan onder jongeren van 14-18 jaar. 

 

 

 

4.4 Gepercipieerde invloed op de duurzaamheid in brede zin 

 

Tot slot van dit onderdeel is een aantal vragen gesteld over de mate waarop men het gevoel heeft 

invloed uit te kunnen oefenen op de duurzaamheid in brede zin en hoe deze gepercipieerde invloed 

zich de laatste 5 jaar heeft ontwikkeld. Ook is gevraagd waarom men van mening is dat men wel of 

juist niet of nauwelijks invloed heeft op de ontwikkeling van de duurzaamheid in brede zin.  

 

 

Significante verschillen 

Naarmate respondenten hoger opgeleid zijn is het gevoel dat het dagelijks handelen van invloed kan zijn op 

duurzaamheid in brede zin significant sterker: laag 27% (enige + veel), midden 38% en hoog 44%. 

Naarmate respondenten een hoger inkomen genieten is het gevoel dat het dagelijks handelen van invloed 

kan zijn op duurzaamheid in brede zin significant sterker: laag 34%, midden 40% en hoog 49%. 

Volwassenen van 45 jaar en ouder zijn significant vaker van mening dat het dagelijks handelen van weinig 

tot geen invloed is op duurzaamheid in brede zin significant sterker: 35% vs. 29%. 

 

De ondervraagden zijn verdeeld over de vraag ‘in welke mate men het gevoel heeft dat het 

dagelijks handelen van invloed kan zijn op duurzaamheid in brede zin’: 37% antwoordt met ‘enige 

tot veel invloed’, 32% met ‘weinig tot helemaal geen’ en 30% met ‘neutraal’.  

 

Naarmate men hoger is opgeleid of een hoger inkomen geniet neemt de overtuiging dat men via 

het dagelijks handelen invloed kan uitoefenen op de duurzaamheid in brede zin significant toe. 

Omgekeerd zijn 45-plussers significant vaker van mening dat men weinig tot geen invloed kan 

uitoefenen op de duurzaamheid in brede zin. 
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Significante verschillen 

Naarmate respondenten hoger opgeleid wordt significant vaker aangegeven dat het gevoel dat men via het 

dagelijks handelen invloed kan uitoefenen op duurzaamheid in brede zin de laatste 5 jaar is toegenomen: 

laag 13%, midden 20% en hoog 26%. 

Naarmate respondenten een hoger inkomen genieten wordt significant vaker aangegeven dat het gevoel dat 

men via het dagelijks handelen invloed kan uitoefenen op duurzaamheid in brede zin de laatste 5 jaar is 

toegenomen: laag 17%, midden 22% en hoog 27%. 

Respondenten die het gevoel hebben dat zij via het dagelijks handelen enige tot veel invloed hebben op de 

duurzaamheid in brede zin verwachten significant vaker dat deze invloed de komende 5 jaar zal toenemen: 

75% vs. 5%.  

 

Respondenten die het gevoel hebben dat zij via het dagelijks handelen weinig tot geen invloed hebben op de 

duurzaamheid in brede zin verwachten significant vaker dat deze invloed de komende 5 jaar zal afnemen: 

32% vs. 5%. 

 

Bijna een kwart van de ondervraagden is van mening dat hun invloed via het dagelijks handelen op 

de duurzaamheid in brede zin de laatste 5 jaar hetzelfde is gebleven. Een vijfde schat in dat deze 

invloed de laatste 5 jaar is toegenomen en 9% vermoedt dat deze invloed is afgenomen. 

 

Naarmate men hoger is opgeleid of een hoger inkomen geniet heeft men significant vaker het 

gevoel dat de invloed op de duurzaamheid via het dagelijks handelen de laatste 5 jaar groter is 

geworden. Respondenten die vinden dat zij via het dagelijks handelen invloed hebben op de 

duurzaamheid zijn significant vaker van mening dat deze invloed de laatste 5 jaar is toegenomen. 

Omgekeerd zijn respondenten die vinden dat zij via het dagelijks handelen weinig tot geen invloed 

hebben op de duurzaamheid significant vaker van mening dat deze invloed de laatste 5 jaar is 

afgenomen. 

 

 

Vervolgens zijn de respondenten nog met twee stellingen over de individuele invloed op de 

duurzaamheid geconfronteerd. 
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Significante verschillen 

Significant vaker oneens met ‘wat ik als individu doe heeft niet of nauwelijks invloed op de duurzaamheid’ 

zijn: 

 Vrouwen: 36% vs. 29% 

 Naarmate respondenten hoger opgeleid zijn: laag 21%, midden 32% en hoog 40% 

 Naarmate respondenten een hoger inkomen genieten: laag 30%, midden 33% en hoog 42% 

Significant vaker eens met ‘Duurzaamheid is vooral de taak van de politiek, de industrie en de werkgevers, 

en de landbouw. Als burger heb je hier verder weinig tot geen invloed op’ zijn: 

 Mannen: 41% vs. 35% 

 Naarmate respondenten lager opgeleid zijn: laag 46%, hoger (midden + hoog) 36%. 

 

Over het geheel genomen reageren de respondenten verdeeld op de stellingen. De stelling ‘Wat ik 

als individu doe heeft niet of nauwelijks invloed op de duurzaamheid’ wordt door een derde 

onderschreven, bijna een derde is het hiermee oneens en iets meer dan een derde reageert 

neutraal. De stelling ‘Duurzaamheid is vooral de taak van de politiek, de industrie en de 

werkgevers, en de landbouw. Als burger heb je hier verder weinig tot geen invloed op’ wordt door 

38% onderschreven en door 34% niet. 29% reageert neutraal op deze stelling. 

 

Mannen en lagere inkomens bevestigen de opvatting dat je als burger niet of nauwelijks invloed 

hebt op de duurzaamheid en dat dit vooral de taak is van de politiek, de industrie en de 

werkgevers, en de landbouw, significant vaker.  
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Significante verschillen 

Naarmate respondenten hoger opgeleid noemen zij significant vaker: 

 Met mijn geld beschik ik over de macht om steeds te kiezen voor duurzame bestedingen: laag 14%, 

midden 18% en hoog 42% 

 Ik kan stemmen op politieke partijen die beleid gericht op duurzaamheid voorstaan: laag 27%, 

midden 28% en hoog 44% 

 In al mijn handelen kan ik steeds kiezen voor een duurzame variant: laag 34%, midden 51% en 

hoog 53% 

 Ik kan goede, duurzame doelen ondersteunen: laag 19%, midden 36% en hoog 46%. 

Vrouwen noemen significant vaker: 

 Je moet altijd eerst bij jezelf beginnen als je iets wilt veranderen: 80% vs. 63% 

 Als niemand iets doet, dan komt er nooit verandering: 76% vs. 67% 

 In al mijn handelen kan ik steeds kiezen voor een duurzame variant: 55% vs. 44% 

 Ik kan goede, duurzame doelen ondersteunen: 42% vs. 32%. 

45-plussers noemen significant vaker: 

 Je moet altijd eerst bij jezelf beginnen als je iets wilt veranderen: 78% vs. 62% 

 Duurzaamheid is niet alleen de taak van beleidsmakers en uitvoerders: 57% vs. 43% 

 Ik kan stemmen op politieke partijen die beleid gericht op duurzaamheid voorstaan: 39% vs. 26%. 

Inwoners van de Randstad noemen significant vaker: 

 Ik kan stemmen op politieke partijen die beleid gericht op duurzaamheid voorstaan: 39% vs. 29% 

 Ik kan goede, duurzame doelen ondersteunen: 44% vs. 31% 

 Met mijn geld beschik ik over de macht om steeds te kiezen voor duurzame bestedingen: 33% vs. 

21%. 

 

De n=392 respondenten die wel van mening zijn dat zij invloed hebben op de duurzaamheid geven 

hiervoor als belangrijkste argumenten dat je bij jezelf moet beginnen, want als niemand iets doet 

dan komt er nooit verandering en duurzaamheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van 

beleidsmakers en -uitvoerders. Andere veel genoemde argumenten verwijzen naar de macht die je 

als individu hebt in je keuzes. Door voor de duurzame variant te kiezen, door goede, duurzame 

doelen te ondersteunen, door op groene partijen te stemmen en door met je geld te kiezen voor 

duurzame bestedingen. En wellicht dat je met jouw gedrag ook anderen in beweging kan brengen. 

De argumenten worden significant vaker genoemd door vrouwen, hoger opgeleiden, 45-plussers en 

inwoners van de Randstad. 
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Significante verschillen 

Ik ben slechts 1 van de 17 miljoen Nederlanders’ wordt significant vaker genoemd door: 

 Volwassenen van 18 tot 45 jaar: 66% vs. 45% 

 Respondenten met een inkomen van € 50.000 of meer per jaar: 70% vs. 49%. 

‘Naar de burger wordt toch niet geluisterd’ wordt significant vaker genoemd: 

 Naarmate het opleidingsniveau lager is: laag 55%, midden 39% en hoog 31% 

 Door volwassen Nederlanders vs. jongeren van 14-18 jaar: 40% vs. 22%. 

‘Ik beschik niet over de middelen om invloed op duurzaamheid uit te kunnen oefenen’ wordt significant vaker 

genoemd door respondenten met een inkomen uit pensioen of uitkering: 38% vs. 27%. 

‘Ik heb toch helemaal geen macht om hier invloed op te kunnen hebben?’ wordt significant vaker genoemd 

door respondenten die buiten de Randstad wonen: 33% vs. 22%. 

‘Als land zijn we een kleine speler wereldwijd’ wordt significant vaker door volwassenen genoemd dan door 

jongeren van 14-18 jaar: 28% vs. 9%. 

 

De n=335 respondenten die van mening zijn dat zij weinig tot helemaal geen invloed hebben op de 

duurzaamheid geven hiervoor als belangrijkste argumenten dat zij slechts 1 van de 17 miljoen 

Nederlanders zijn en dat naar de burger ‘toch nooit wordt geluisterd’. Ook wordt veelvuldig 

gewezen op het gebrek aan macht en/of middelen om invloed op de duurzaamheid te kunnen 

uitoefenen, dat we wereldwijd maar een kleine speler zijn en dat het de taak van de beleidsmakers 

en uitvoerders is en dat men eigenlijk niet zou weten hoe of wat. Daarbij geeft iets meer dan een 

vijfde aan dat zij ondertussen eigenlijk niet meer weten wat nu wel of niet duurzaam is. 

 

De significante verschillen staan redelijk op zichzelf. 
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V MET GELD KUN JE DE WERELD VERANDEREN 

 

5.1 Inleiding 

 

In deze fase van de enquête is de veranderkracht van geld onderzocht. Allereerst is een aantal 

stellingen in dit verband voorgelegd. Daarna is men geconfronteerd met een tekst over de macht 

van geld, de macht om met geld de wereld te veranderen door het bewust uit te geven, te sparen, 

te beleggen of te schenken. Gevraagd is in welke mate deze gedachte aanspreekt, geloofwaardig is 

en of men hier eigenlijk wel eens bij stil heeft gestaan. Tot slot is gevraagd in welke mate deze 

gedachte aan zou zetten tot ander, meer op duurzaamheid in brede zin, gericht bestedingsgedrag, 

en waarom wel of juist niet. 

 

 

5.2 Kan je met geld de wereld veranderen? 

 

De ondervraagden zijn geconfronteerd met een elftal stellingen over het idee dat je met geld de 

wereld kan veranderen en meer concreet over hoe je met geld de wereld kan veranderen. 

 

Significante verschillen 

De volgende respondenten zijn het significant vaker oneens met de stelling ‘geld is macht en dus heeft 

iedereen invloed’: 

 Inkomen uit werk vs. inkomen uit pensioen of uitkering: 12% (helemaal oneens – oneens) vs. 6% 

 Naarmate men hoger is opgeleid: hoog 14%, midden 11% en laag 6% 

 Naarmate men een hoger inkomen geniet: hoog 16%, lager inkomen (laag + midden) 9%. 

 

De volgende respondenten zijn het significant vaker wel eens met de stelling ‘geld is macht en dus heeft 

iedereen invloed’: 

 Respondenten van 45 jaar of ouder: 68% vs. 55% 

 Volwassenen vs. 14-18 jaar: 62% vs. 36%. 
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De volgende respondenten zijn het significant vaker eens met de stelling ‘niet alleen met uitgaven, maar ook 

met schenken, sparen, beleggen en (uit)lenen kan ik invloed uitoefenen op de duurzaamheid’: 

 Naarmate men hoger is opgeleid: hoog 44%, midden 38% en laag 32% 

 Samenwonenden: 42% vs. 33%. 

De volgende respondenten zijn het significant vaker eens met de stelling ‘iedereen met geld heeft invloed op 

de duurzaamheid, ongeacht de hoogte van zijn inkomen’: 

 Respondenten van 45 jaar en ouder: 44% vs. 38% 

 Samenwonenden: 43% vs. 37%. 

 

Bijna twee derde is het eens met het idee ‘geld is macht en dus heeft iedereen met geld invloed’. 

Wanneer de invloed op de duurzaamheid in de stellingen wordt verwerkt zakt dit percentage onder 

de 50%. Met de stelling ‘in alles wat ik met mijn geld doe kan ik kiezen tussen duurzaam en niet of 

minder duurzaam’ is nog bijna de helft (46%) van de ondervraagden het eens, maar bij de 

stellingen waarin de invloed van geld los wordt gekoppeld van de hoogte van het inkomen of wordt 

betrokken op elke uitgave en aan schenken, sparen, beleggen en (uit)lenen zakt het percentage 

‘mee eens’ naar rond de 40%. De stelling ‘met nagenoeg elke uitgave die ik doe kan ik invloed 

uitoefenen op de duurzaamheid’ wordt door iets minder dan een derde van de respondenten 

onderschreven, terwijl ruim een vijfde het hier mee oneens is en bijna de helft met ‘neutraal’ 

antwoordt. 

 

Het idee ‘geld is macht en dus heeft iedereen invloed’ wordt significant minder onderschreven 

naarmate het inkomen en/of het opleidingsniveau oplopen en door respondenten met een inkomen 

uit werk. Naarmate de leeftijd oploopt is men het daarentegen meer eens met dit principe. 

Samenwonenden en hoger opgeleiden zijn het significant vaker een met de opvatting dat je niet 

alleen met je uitgaven, maar ook bij het schenken, sparen, beleggen en (uit)lenen invloed kan 

uitoefenen op de duurzaamheid. Samenwonenden en 45-plussers vinden ook significant vaker dat 

iedereen met geld invloed heeft op de duurzaamheid, ongeacht de hoogte van het inkomen. 
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Significante verschillen 

Naarmate men hoger is opgeleid is men het significant vaker eens met de volgende stellingen: 

 In de nabije toekomst ben ik van plan om bij alles wat ik met mijn geld kan doen steeds na te 

denken over een duurzame besteding: hoog 36%, midden 28% en laag 25% 

 Door druk uit te oefenen op mijn sportvereniging, mijn kerk, de goede doelen die ik steun, etc. om 

groen te investeren en bankieren heb ik invloed op de duurzaamheid: hoog 32%, midden 28% en 

laag 19% 

 Door druk uit te oefenen op mijn pensioenfonds, mijn bank, mijn verzekeraar, etc. om groen te 

beleggen en te investeren heb ik invloed op de duurzaamheid: hoog 32%, midden 21% en laag 

16%. 

Respondenten van 45 jaar en ouder zijn het significant vaker eens met de volgende stellingen: 

 Niet alleen met de keuze voor een bepaalde winkel heb ik invloed op de duurzaamheid, maar ook 

met nagenoeg elk artikel dat ik in mijn boodschappenmandje stop kan ik kiezen voor 

duurzaamheid: 54% vs. 46% 

 Op dit moment handel ik bewust naar het principe dat ik met mijn geld steeds kan kiezen voor een 

duurzame bestemming: 36% vs. 30%. 

Vrouwen zijn het significant vaker eens met de stelling ‘niet alleen met de keuze voor een bepaalde winkel 

heb ik invloed op de duurzaamheid, maar ook met nagenoeg elk artikel dat ik in mijn boodschappenmandje 

stop kan ik kiezen voor duurzaamheid’: 55% vs. 46%. 

 

Mannen zijn het significant vaker eens met de stelling ‘door druk uit te oefenen op mijn sportvereniging, 

mijn kerk, de goede doelen die ik steun, etc. om groen te investeren en bankieren heb ik invloed op de 

duurzaamheid’: 32% vs. 23%. 

De volgende respondenten zijn het significant vaker eens met de stelling ‘op dit moment handel ik bewust 

naar het principe dat ik met mijn geld steeds kan kiezen voor een duurzame bestemming’:  

 Samenwonenden:36% vs. 29% 

 Volwassenen vs. 14-18 jaar: 34% vs. 13%. 

 

Een kleine meerderheid van 51% is het eens met de stelling dat je niet alleen met de keuze voor 

een bepaalde winkel, maar ook met nagenoeg elk artikel dat je koopt invloed kan uitoefenen op de 

duurzaamheid. Bij de andere stellingen zakt dit draagvlak van een derde naar bijna een kwart. Een 

derde bevestigt dat hij op dit moment al bewust naar het principe dat je met geld steeds kan 

kiezen voor een duurzame bestemming, handelt en bijna een derde geeft aan hier in de nabije 

toekomst naar te zullen gaan handelen. De stellingen over het effect van druk uitoefenen op 

vereniging, kerk of goede doelen of op pensioenfonds, bank of verzekeraar worden door rond een 

kwart van de ondervraagden onderschreven, terwijl een nagenoeg even grote groep het met deze 

stellingen oneens is. 

 

Hoger opgeleiden en 45-plussers tonen zich over het geheel genomen significant positiever over de 

stellingen over hoe je met geld de wereld kan veranderen. De 45-plussers zijn hier, evenals 

samenwonenden, ook al significant meer mee bezig dan de jongere volwassenen, terwijl de hoger 

opgeleiden significant vaker de intentie onderschrijven om hier in de nabije toekomst consequent 

naar te zullen handelen.  
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5.3 De macht van geld 

 

De respondenten zijn in deze fase van de enquête met de volgende tekst over de macht van geld 

geconfronteerd: 

Wist u dat we iedere dag iets doen met geld? We sparen, misschien beleggen we of schenken we 
het aan iemand, en meestal kopen we er iets mee. Dat betekent dat we iedere dag een keuze 
maken over wat we doen met geld. En dat kopen kan bij steeds meer duurzame ondernemers. 

Door iets te kopen bij een duurzame ondernemer veranderen we de wereld. 

Vervolgens zijn enkele vragen over deze gedachte gesteld. In welke mate spreekt deze gedachte 

aan? In welke mate is deze gedachte geloofwaardig? Heeft men er eerder ooit wel eens bij 

stilgestaan dat je op deze manier invloed kan uitoefenen op de duurzaamheid in brede zin? En in 

welke mate zet deze gedachte aan tot ander, meer op duurzaamheid gericht bestedingsgedrag? 

 

 

 
5.3.1 Waardering en geloofwaardigheid van de ‘macht van geld’ gedachte 

 

 

Significante verschillen 

Er zijn geen significante verschillen. 

 

Een minderheid van 39% voelt zich door deze gedachte aangesproken. De meeste (46%) van de 

ondervraagden reageren met ‘neutraal’ en 16% voelt zich niet aangesproken. 
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Significante verschillen 

Naarmate het opleidingsniveau oploopt vindt men de stelling significant vaker geloofwaardig: laag 21%, 

midden 37% en hoog 44%. 

Naarmate het inkomen oploopt vindt men de stelling significant vaker geloofwaardig: laag 32%, midden 

38% en hoog 46%. 

 

Iets meer dan een derde vindt de gedachte over de macht van geld geloofwaardig en bijna een 

kwart vindt van niet.  

 

Naarmate het opleidingsniveau en/of het inkomen oplopen wordt de gedachte over de macht van 

geld significant vaker geloofwaardig gevonden. 

 

 

 

5.3.2 Eerder wel eens stilgestaan bij de macht van geld in relatie tot duurzaamheid?  

 

Heeft men er wel eens eerder bij stilgestaan dat je op deze manier de duurzaamheid in brede zin 

kan beïnvloeden? 
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Significante verschillen 

De volgende respondenten hebben significant vaker wel eens stilgestaan bij de gedachte dat je met de 

macht van geld invloed kan uitoefenen op de duurzaamheid in brede zin: 

 Naarmate het opleidingsniveau oploopt: laag 29%, midden 44% en hoog 53% 

 Naarmate het inkomen oploopt: laag 39%, midden 48% en hoog 52%. 

 

Een minderheid van 44% heeft wel eens stilgestaan bij de gedachte dat je met de macht van geld 

invloed zou kunnen uitoefenen op de duurzaamheid, een meerderheid van 56% heeft hier nog 

nooit bij stilgestaan. 

 

Naarmate opleidingsniveau en/of inkomen oplopen heeft men hier significant vaker bij stilgestaan. 

 

 

 

5.3.3 In welke mate zet deze gedachte (de macht van geld) aan tot gedragsverandering 
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Significante verschillen 

De volgende respondenten geven significant vaker dat deze gedachte hen aanzet tot ander, meer op 

duurzaamheid in brede zin gericht bestedingsgedrag: 

 Respondenten van 45 jaar en ouder: 32% vs. 24% 

 Vrouwen: 32% vs. 25%. 

 

Ruim een kwart van de ondervraagden geeft aan dat de gedachte achter de macht van geld hen 

(zeker) aan zal zetten tot ander, meer op duurzaamheid in brede zin gericht bestedingsgedrag. Een 

min of meer even grote groep zegt dat de gedachte hen (zeker) niet aan zal zetten tot ander 

bestedingsgedrag en 43% laat het in het midden. 

 

Vrouwen en 45-plussers geven significant vaker aan dat de gedachte van de macht van geld hen 

aan zal zetten tot ander, meer op duurzaamheid in brede zin gericht bestedingsgedrag. 

 

 

Aan respondenten die zeggen dat de macht van geld-gedachte hen wel tot ander bestedingsgedrag 

zou aanzetten en aan degenen die aangeven dat zij dit niet zullen doen is een toelichting gevraagd.  
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DUURZAAMHEID IN BREDE ZIN GERICHT BESTEDINGSGEDRAG? (n=332)
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Significante verschillen 

Volwassenen van 45 jaar en ouder noemen de volgende argumenten significant vaker: 

 Ik wil de wereld goed achterlaten voor mijn (klein)kinderen: 55% vs. 40% 

 Ik vind het van groot belang dat we nu actie ondernemen: 47% vs. 35% 

 Duurzame producten zijn vaak ook kwalitatief beter: 34% vs. 23%. 

Naarmate het opleidingsniveau hoger is worden de volgende argumenten significant vaker genoemd: 

 Het voelt goed om duurzaam te besteden: hoger (midden + hoog) 57% vs. laag 33% 

 Ik vind het van groot belang dat we nu actie ondernemen: hoog 50%, midden 40% en laag 31% 

 Als wij, de burgers, de eerste stappen zetten, dan volgen politiek, industrie en landbouw vanzelf: 

hoger (midden + hoog) 45% vs. laag 23%. 

Vrouwen noemen de volgende argumenten significant vaker: 

 Het voelt goed om duurzaam te besteden: 60% vs. 44% 

 Ik wil de wereld goed achterlaten voor mijn (klein)kinderen: 57% vs. 40%. 

Respondenten met thuiswonende kinderen noemen het argument ‘ik wil de wereld goed achterlaten voor 

mijn (klein)kinderen’ significant vaker: 59% vs. 44%. 

 

Het voelt goed, je bent het verplicht aan volgende generaties om de wereld goed achter te laten en 

er is sprake van urgentie. Dit zijn de voornaamste redenen waarom respondenten die op grond van 

de macht van geld-gedachte aangeven dat dit hen tot een ander, meer op duurzaamheid gericht 

bestedingsgedrag kan brengen. Andere veel genoemde redenen zijn gebaseerd op het vliegwiel 

principe: goed voorbeeld doet volgen. Tussen een vijfde en een derde noemt argumenten waarmee 

benadrukt wordt dat de theorie achter de macht van geld werkt. Zij geloven hier echt in. 

 

Hoger opgeleiden, 45-plussers, vrouwen en respondenten met kinderen noemen significant vaker 

argumenten die verwijzen naar de urgentie en de verantwoordelijkheid om de wereld goed achter 

te laten voor volgende generaties. 
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Significante verschillen 

Mannen noemen de volgende argumenten significant vaker: 

 Als de industrie en landbouw niet worden gedwongen om duurzamer te opereren, heeft mijn 

bestedingsgedrag niet of nauwelijks invloed: 35% vs. 24% 

 Zolang de politiek geen echte keuzes maakt, haalt dit niets uit: 32% vs. 21%. 

14 tot 18 jarigen noemen het argument ‘ik verwacht niet dat dit massaal wordt opgepikt en dus blijft mijn 

invloed marginaal’ significant vaker: 51% vs. 30%. 

 

De meest genoemde argumenten zijn gebaseerd op een gebrek aan geloof dat ander, meer op 

duurzaamheid gericht bestedingsgedrag ook echt zal werken. Anderen noemen als reden dat het 

lastig is om vast te stellen of een product of onderneming duurzaam is, dat zij niet weten waar zich 

in hun buurt duurzame winkels bevinden en dat men geen zin heeft om hier permanent mee bezig 

te zijn. Weer anderen vinden dat het allemaal weinig uithaalt zolang industrie en landbouw niet 

worden gedwongen duurzamer te opereren en Den Haag geen echte keuzes maakt. 

 

Mannen wijzen significant vaker op het belang dat industrie, landbouw en de politiek zich achter 

duurzaam scharen. En 14-18 jarigen twijfelen significant vaker aan het succes omdat ze niet 

verwachten dat de beoogde gedragsverandering massaal zal worden opgepikt. 
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VI GROEN EN/OF DUURZAAM: VINDEN, GELOVEN EN KOPEN 

 

6.1 Inleiding 

 

Ondernemers claimen vaak dat zij duurzaam zijn. Maar wat betekent dit nou voor de consument in 

zijn koopgedrag? In welke mate bepaalt groen of duurzaam de keuze? Kan men snel, eenvoudig en 

goed vaststellen of een product, dienst of onderneming groen of duurzaam is? Vindt men het 

belangrijk dat ondernemers groen of duurzaam ondernemen en gelooft men die claim op groen of 

duurzaam van die ondernemers eigenlijk wel? Kan men snel en eenvoudig goed bepalen of een 

onderneming groen of duurzaam is en zo ja, waar let men dan eigenlijk op? En is men eerder 

geneigd bij een ondernemer te kopen die beweert groen of duurzaam te zijn dan bij een 

ondernemer heel expliciet aantoont dat hij duurzaam onderneemt, bijvoorbeeld met gedetailleerde 

uitleg over de herkomst ven productiewijze van zijn grondstoffen en/of producten? Daarna is een 

tekstje voorgelegd met een bewering over de prijs van duurzame vs. gangbare producten en is 

naar de geloofwaardigheid gevraagd. En tot slot is gevraagd wat men tot duurzaam ondernemen 

rekent. 

 

 

 
6.2 In welke mate bepaalt groen en/of duurzaam de keuze? 

 

 

Significante verschillen 

Naarmate het opleidingsniveau oploopt houden respondenten significant vaker rekening met groen en/of 

duurzaam bij hun keuzes: lager (laag + midden) 68% (soms + altijd) vs. hoog 78%. 

Naarmate het inkomen oploopt houden respondenten significant vaker rekening met groen en/of duurzaam 

bij hun keuzes: laag 65% (soms + altijd), midden 75% en hoog 78%. 

Respondenten met een inkomen uit werk houden respondenten significant vaker rekening met groen en/of 

duurzaam bij hun keuzes: 74% (soms + altijd) vs. 64%. 
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weinig, ik let bij mijn keuzes op andere zaken
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Een meerderheid van 71% van de ondervraagden geeft aan dat zij bij hun bestedingen soms 

rekening houden met groen en/of duurzaam. 8% van hen houdt hier zelfs altijd rekening mee. 

 

Respondenten met een hogere opleiding, een hoger inkomen en/of een inkomen uit werk houden 

significant vaker rekening met groen en/of duurzaam bij hun keuzes. 

 

 

Significante verschillen 

Naarmate het opleidingsniveau oploopt kiezen respondenten significant ook bij hogere prijzen vaker voor 

duurzaam: laag 29% kiest ook bij 10% duurder voor duurzaam, midden 42% en hoog 53%. 

Naarmate het inkomen oploopt kiezen respondenten significant ook bij hogere prijzen vaker voor duurzaam: 

laag 36% kiest ook bij 10% duurder voor duurzaam, midden 42% en hoog 54%. 

 

Een zeer ruime meerderheid van 85% van de ondervraagden kiest bij een gelijke prijs voor 

duurzaam en 42% kiest ook nog voor duurzaam wanneer dit 10% duurder is. 15% let niet op 

duurzaam bij hun keuzes. 

 

Naarmate het opleidingsniveau en/of inkomen hoger is geven respondenten significant vaker aan 

ook bij een 10% hogere prijs nog voor duurzaam te kiezen. 

 

 
 
6.3 Groene ondernemers 

 

Gevraagd is of men het belangrijk vindt dat ondernemers ‘groen en/of duurzaam’ ondernemen en 

of men ondernemers gelooft die beweren dit te doen. Kan men eigenlijk wel vaststellen of die claim 

op groen en/of duurzaam klopt en waarop baseert men zich dan? En wat betekent ‘groen en/of 

duurzaam’ voor de koopbeslissing? 
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ik let niet op duurzaam bij mijn keuzes
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6.3.1 Is het belangrijk dat ondernemers ‘groen en/of duurzaam’ zijn? 

 

 

Significante verschillen 

Naarmate het opleidingsniveau oploopt vinden respondenten het significant vaker belangrijk dat 

ondernemers ‘groen en/of duurzaam’ ondernemen: laag 53% (best + heel erg), midden 61% en hoog 66%. 

 

Bijna twee derde van de ondervraagden vindt het (heel erg) belangrijk dat ondernemers ‘groen 

en/of duurzaam’ ondernemen, een derde staat hier neutraal tegenover en 7% maakt het niet uit. 

 

Naarmate men hoger is opgeleid wordt het significant belangrijker gevonden dat ondernemers 

‘groen en/of duurzaam’ ondernemen. 

 

 

 

6.3.2 Lukt het om vast te stellen of producten, diensten of winkels duurzaam zijn? 
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  58 

 

Significante verschillen 

Naarmate de leeftijd oploopt neemt het gevoel dat men er redelijk vaak tot altijd in slaagt om vast te stellen 

of een keuze voor een product, dienst of winkel ook een duurzame keuze is significant af:  

 14 tot 18 jaar 26% (redelijk vaak/altijd), 18 tot 45 jaar 20% en 45 jaar en ouder 13%. 

Naarmate het opleidingsniveau oploopt neemt het gevoel dat men er redelijk vaak tot altijd in slaagt om vast 

te stellen of een keuze voor een product, dienst of winkel ook een duurzame keuze is significant toe:  

 Laag 11%, midden 15% en hoog 22%. 

 

Ruim een kwart van de ondervraagden geeft aan dat het hen zelden of nooit lukt om vast te stellen 

of een keuze voor een product, dienst of winkel ook een duurzame keuze is. Een meerderheid van 

57% geeft aan dat zij hier soms wel en soms niet in slagen en 16% lukt het vaak wel om dit vast 

te stellen. 

 

Naarmate de leeftijd oploopt vindt men het significant lastiger om te bepalen of een keuze 

duurzaam is. Naarmate het opleidingsniveau oploopt neemt de overtuiging dat men hier best vaak 

wel in slaagt significant toe. 

Aan de n=279 respondenten die bij de vorige vraag aangaven het hen zelden of nooit lukt om vast 

te stellen of een keuze voor een product, dienst of winkel ook een duurzame keuze is, is gevraagd 

dit antwoord te motiveren. 

 

 

Significante verschillen 

Er zijn geen significante verschillen. 

 

Bijna de helft van de ondervraagden wijst op de wirwar aan keurmerken, waardoor onduidelijk is 

waar je nu precies op moet letten. Ander, veel gegeven motivatie wijst op het ontbreken of niet 

vertrouwen van de informatie waarmee je de keuze voor duurzaam moet maken.  
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6.3.3 Geloofwaardigheid van ondernemers die beweren ‘groen en/of duurzaam’ te zijn 

 

 

Significante verschillen 

Respondenten met een inkomen uit werk geloven ondernemers die beweren ‘groen en/of duurzaam’ te zijn 

significant vaker: 87% (soms wel/niet best + doorgaans wel) vs. 79%. 

 

Een klein percentage van 6% van de ondervraagden gelooft ondernemers die beweren ‘groen en/of 

duurzaam’ te zijn vrijwel altijd en ruim driekwart soms wel en soms niet. 15% gelooft dergelijke 

ondernemers nooit.  

 

Respondenten met een inkomen uit werk geloven ondernemers die beweren ‘groen en/of 

duurzaam’ te ondernemen significant vaker dan respondenten met een inkomen uit pensioen of 

een uitkering. 

 

 

Significante verschillen 

Respondenten van 18 tot 45 jaar geven significant vaker aan dat het hen soms of meestal wel lukt om snel, 

eenvoudig en goed te bepalen of een ondernemers zo ‘groen en/of duurzaam’ is als hij beweert: 55% (44% 

soms + 11% meestal) vs. 41% (36% + 5%). 
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Respondenten met hogere inkomens geven significant vaker aan dat het hen soms of meestal wel lukt om 

snel, eenvoudig en goed te bepalen of een ondernemers zo ‘groen en/of duurzaam’ is als hij beweert: hoog 

58% (43% + 15%) vs. lager (laag + midden) 46% (40% + 6%). 

Respondenten met een inkomen uit werk geven significant vaker aan dat het hen soms of meestal wel lukt 

om snel, eenvoudig en goed te bepalen of een ondernemers zo ‘groen en/of duurzaam’ is als hij beweert: 

52% (43% soms + 9% meestal) vs. 36% (32% + 4%). 

 

Een meerderheid van 53% van de ondervraagden geeft te kennen dat het hen niet lukt om snel, 

eenvoudig en goed te bepalen of een ondernemer inderdaad zo ‘groen en/of duurzaam’ is als hij 

beweert. 39% zegt dat dit hen soms wel lukt en 8% zegt hier meestal in te slagen. 

 

Respondenten van 45 jaar en ouder, respondenten met lagere inkomens en respondenten met een 

inkomen uit pensioen of een uitkering lukt het significant vaker niet om snel, eenvoudig en goed te 

bepalen of een ondernemer inderdaad zo ‘groen en/of duurzaam’ is als hij beweert. 

 
Aan de n=490 respondenten die aangeven dat het hen soms of meestal lukt om snel, eenvoudig en 

goed te bepalen of een ondernemer inderdaad zo ‘groen en/of duurzaam’ is als hij beweert, is in 
een open vraag gevraagd om aan te geven waar zij dan op letten. 
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Opvallende verschillen 

Naarmate leeftijd oploopt wordt ‘keurmerk/label’ naar verhouding vaker genoemd: 14-18 jaar 8%, 18 tot 45 

jaar 13% en 45 jaar en ouder 18%. 

45-plussers noemen vaker ‘informatie inwinnen over het bedrijf/product’ dan respondenten van 18 tot 45 

jaar (13% vs. 6%) en respondenten van 18 tot 45 jaar noemen vaker ‘de prijs en/of kwaliteit van een 

product’ 11% vs. 6%). 

Mannen noemen naar verhouding vaker ‘indruk/uitstraling van het bedrijf/intuïtie’ (7% vs. 3%) en ‘reputatie 

van het bedrijf/product’ (8% vs. 4%) en vrouwen noemen verhoudingsgewijs vaker ‘informatie inwinnen 

over het bedrijf/product’ (8% vs. 4%). 

 

Wanneer het aspect ‘alles’ en de antwoordcategorieën ‘overig’ en ‘weet niet’ buiten beschouwing 

worden gelaten, dan kunnen de overige aspecten verdeeld worden naar ‘empirisch waarneembaar’, 

‘deskresearch/bestaande kennis’ en niet verifieerbaar: 

 Empirisch waarneembaar: 

o Keurmerk/label (16%) 

o Prijs en/of kwaliteit van een product (8%) 

o Indruk/uitstraling van het bedrijf/intuïtie (5%) 

 Deskresearch/bestaande kennis: 

o Duurzaamheid/milieubewustheid (12%) 

o Informatie inwinnen over het bedrijf/product (10% 

o Hoe het bedrijf handelt/opereert (8%) 

o Herkomst van gebruikte producten en/of grondstoffen (8%) 

o Reputatie van het bedrijf/product (6%) 

o Aanbeveling (3%) 

 Niet verifieerbaar: 

o Energiegebruik (4%) 

o Afval (4%). 

De meest genoemde bronnen vergen bestaande kennis of deskresearch en voldoen eigenlijk niet 

aan het gestelde criterium ‘snel, eenvoudig en goed vaststellen of een ondernemer zo groen en/of 

duurzaam is als deze beweert’. Alleen de aspecten die empirisch waarneembaar zijn voldoen in 

zekere zin aan dit criterium en dan met name aan de normen ‘snel en eenvoudig’. Of via deze 

empirische bronnen ook goed is vast te stellen of de ondernemer zo groen en/of duurzaam is, is 

afhankelijk van de kwaliteit van de op deze manier verkregen informatie. Prijs, kwaliteit, indruk, 

uitstraling en intuïtie lijken in dit verband erg subjectief. 15% van de ondervraagden die eerder 

aangaven wel snel, eenvoudig en goed te kunnen beoordelen of een ondernemer zo ‘groen en/of 

duurzaam’ is als hij beweert, kan niet aangeven hoe dit wordt vastgesteld. 
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6.3.4 Koopintentie wanneer ‘groen en/of duurzaam’ wordt geclaimd of aangetoond 
 

 

Significante verschillen 

Naarmate het opleidingsniveau oploopt neemt in beide scenario’s de koopintentie significant toe: 

 Claimt 'groen en/of duurzaam' te ondernemen: laag 38%, midden 44% en hoog 53% 

 Toont expliciet aan 'groen en/of duurzaam' te ondernemen: laag 49%, midden 63% en hoog 71%. 

Respondenten woonachtig in de Randstad geven significant vaker aan eerder te kopen bij een ondernemer 

die ‘expliciet aantoont 'groen en/of duurzaam' te ondernemen’: 67% vs. 59%. 

 

De bewering dat men ‘groen en/of duurzaam’ onderneemt is voor bijna de helft van de 

ondervraagden een reden om eerder bij die ondernemer te kopen. Wanneer deze claim echter 

expliciet wordt bewezen neemt de koopintentie significant toe: 63% vs. 46%. 

 

Zowel de claim als het bewijs van ‘groen en/of duurzaam’ ondernemen leidt naarmate het 

opleidingsniveau toeneemt tot een significant hogere koopintentie. Onder inwoners van de 

Randstad is het effect op de koopintentie significant hoger wanneer de claim wordt bewezen. 

 
 
 
 

6.4 Duurzaam goedkoper of duurder dan gangbaar? 
 

Aan alle ondervraagden is de volgende tekst voorgelegd: 

 

De prijs van duurzame producten is of lijkt doorgaans wat hoger dan van niet-duurzame 

producten. Maar feitelijk zijn de vaak minder duurzame gangbare producten te goedkoop, omdat 

de belastende/vervuilende effecten van de productiemethode kunstmatig buiten de winkelprijs 

worden gehouden. Deze worden vroeg of laat wel door de burger betaald, bijvoorbeeld via allerlei 

heffingen om de vervuiling van bijvoorbeeld het grondwater weer ongedaan te maken. 

 

 

Daarna is gevraagd in welke mate men in deze redenatie gelooft en in welke mate men de 

impliciete bewering dat duurzaam op grond van deze redenatie misschien zelfs wel goedkoper is 

dan duurzaam gelooft. 

 

63%

46%

37%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

toont expliciet aan 'groen en/of duurzaam' te ondernemen

claimt 'groen en/of duurzaam' te ondernemen

BIJ WIE KOOPT MEN EERDER: EEN ONDERNEMER BEWEERT 'GROEN EN/OF 
DUURZAAM' TE ONDERNEMEN OF EEN ONDERNEMER DIE DIT EXPLICIET AANTOONT? 

(n=1044)

ja, dan koop ik eerder bij deze ondernemer nee, daar trek ik me niet zoveel van aan
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Significante verschillen 

Naarmate het opleidingsniveau oploopt gelooft men significant vaker in deze redenatie: laag 27% (best + 

zeer), midden 35% en hoog 46%. 

Naarmate het inkomen oploopt gelooft men significant vaker in deze redenatie: laag 34%, midden 37% en 

hoog 48%. 

Respondenten woonachtig in de Randstad geloven significant vaker in deze redenatie: 42% vs. 33%. 

Respondenten met een inkomen uit werk geloven significant vaker in deze redenatie: 39% vs. 32%. 

 

Ruim een derde gelooft in de redenatie dat minder duurzame producten eigenlijk te goedkoop zijn 

omdat de belastende/vervuilende effecten buiten de winkelprijs worden gehouden. Bijna een vijfde 

gelooft hier niet in en bijna de helft reageert met neutraal.  

 

Hoger opgeleiden, respondenten met een hoger inkomen, inwoners van de Randstad en 

respondenten met een inkomen uit werk geloven de redenatie significant vaker. 
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niet echt geloofwaardig

helemaal niet geloofwaardig
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Significante verschillen 

Er zijn geen significante verschillen. 

 

De respondenten reageren verdeeld op deze redenatie: 28% vindt het (enigszins) geloofwaardig en 

32% vindt het (nogal) ongeloofwaardig. De meeste respondenten kiezen voor het neutrale midden. 

 

 

 

6.5 Wat behoort tot duurzaam ondernemen? 
 

 

Significante verschillen 

Naarmate het opleidingsniveau oploopt worden significant vaker tot duurzaam ondernemen gerekend: 

 Bewuste keuze van grondstoffen: laag 58% vs. hoger (midden + hoog) 74% 

 Bewuste keuze voor duurzame energie: laag 58% vs. hoger 68% 

 Produceren van producten en/of diensten die goed zijn voor het milieu en de dieren: laag 53% vs. 

hoger 67% 

 Goede arbeidsomstandigheden: laag 38% vs. hoger 47% 

 Betrokkenheid van de onderneming bij de naaste omgeving: laag 21% vs. hoger 30% 

 Ontplooiingsmogelijkheden waarmee iedere werknemers zich kan ontwikkelen: lager (laag + 

midden) 18% vs. 26% 

 Diverse samenstelling van het personeel: laag 8%, midden 12% en hoog 17%. 

Respondenten van 45 jaar en ouder rekenen de volgende aspecten significant vaker tot duurzaam 

ondernemen: 

 Bewuste keuze van grondstoffen: 73% vs. 67% 

 Produceren van producten en/of diensten die goed zijn voor het milieu en de dieren: 67% vs. 60% 

 Betrokkenheid van de onderneming bij de naaste omgeving: 32% vs. 23%. 
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28%

32%

33%

45%

64%

66%

70%
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diverse samenstelling van het personeel

ontplooiingsmogelijkheden waarmee iedere werknemers zich
kan ontwikkelen

betrokkenheid van de onderneming bij de naaste omgeving

gezonde voeding in de kantine

stimuleren van een gezonde levensstijl van de werknemers (bijv.
helpen bij stoppen met roken, meer bewegen, etc.)

goede arbeidsomstandigheden (veel daglicht, ergonomisch
verantwoord meubilair, goede luchtkwaliteit, etc.)

produceren van producten en/of diensten die goed zijn voor het
milieu en de dieren

bewuste keuze voor duurzame energie

bewuste keuze van grondstoffen (niet vervuilend, Fair Trade,
geen kinderarbeid, etc.)

WAT BEHOORT TOT DUURZAAM ONDERNEMEN? (n=1044)
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Vrouwen rekenen de volgende aspecten significant vaker tot duurzaam ondernemen: 

 Produceren van producten en/of diensten die goed zijn voor het milieu en de dieren: 68% vs. 61% 

 Goede arbeidsomstandigheden: 49% vs. 42%. 

Samenwonenden noemen significant vaker ‘stimuleren van een gezonde levensstijl van de werknemers’: 

35% vs. 27%. 

 

Duurzaam ondernemen wordt vooral geassocieerd met het bewust kiezen van verantwoorde 

grondstoffen en duurzame energie, en het produceren van producten en/of diensten die goed zijn 

voor het milieu en de dieren. Deze aspecten worden door zo’n twee derde van de ondervraagden 

aan duurzaam ondernemen gerelateerd. Aspecten gerelateerd aan het personeelsbeleid en de 

betrokkenheid van de onderneming bij de omgeving worden minder sterk geassocieerd met 

duurzaam ondernemen. Goede arbeidsomstandigheden behoren volgens 45% nog bij duurzaam 

ondernemen, maar de andere aspecten worden door een derde of minder hieraan verbonden. 

Ontplooiingsmogelijkheden voor alle werknemers en een diverse samenstelling van het personeel 

en worden door een vijfde of minder genoemd. 

 

Naarmate het opleidingsniveau oploopt worden veel van de aspecten significant vaker aan 

duurzaam ondernemen gekoppeld en ook 45-plussers en vrouwen betrekken meer verschillende 

aspecten vaker op duurzaam ondernemen. 
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BIJLAGE: VRAGENLIJST 
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VRAGENLIJST ONDERZOEK TRIODOS BANK – BUY THE CHANGE: 18+ 

 

 

0 FILTER 

 

i. Leeftijd 

Indien i < 18 => Exit: te jong 

ii. U bent: 

a. Man 

b. Vrouw 

 

iii. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

a. Basisonderwijs 

b. VMBO, Onderbouw, AVO, MBO1 

c. HAVO, VWO, MBO 

d. HBO en WO: Bachelor  

e. WO: master, WO: doctor 

f. Wil niet zeggen 

 

I WAT IS DUURZAAMHEID? 

1. Welke associaties heeft u bij het begrip ‘duurzaamheid’? Wat komt er zoal bij u op bij 

‘duurzaamheid’? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

 

2. Hieronder ziet u een opsomming van allerlei aspecten die samenhangen met duurzaamheid. 

Kunt u hieruit de 5 aspecten kiezen die voor u het belangrijkste zijn in relatie tot uw opvatting 

van het begrip duurzaamheid? Het aspect dat u als eerste kiest, is voor u het belangrijkste. Het 

als tweede gekozen aspect is daarna het belangrijkste, etc. 

a. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede 

b. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw 

c. Gezondheidszorg voor iedereen 

d. Gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen 

e. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes 

f. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen 

g. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen 

h. Economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen 

i. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie 

j. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen 

k. Duurzame en veilige steden 

l. Duurzame consumptie en productie 

m. Aanpak klimaatverandering 

n. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën 

o. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit 

p. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen 

q. Versterken van de mondiale samenwerking om doelen te bereiken 
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3. In welke mate vindt u het begrip ‘duurzaamheid’ een duidelijk begrip? 

a. Helemaal niet duidelijk 

b. Niet echt duidelijk 

c. Best duidelijk 

d. Heel erg duidelijk 

 

4. In welke mate heeft u op dit moment het gevoel dat u persoonlijk invloed uit kan oefenen op 

het verhogen van de duurzaamheid? Heeft u persoonlijk het gevoel in positieve zin dat u 

invloed uit kan oefenen op duurzaamheid? 

a. Helemaal geen invloed  

b. Weinig invloed  

c. Neutraal  

d. Enige invloed  

e. Veel invloed  

 

5. Is deze invloed de afgelopen 5 jaar voor uw gevoel 

a. Afgenomen 

b. Gelijk gebleven 

c. Toegenomen? 

Er zijn veel definities van duurzaamheid. In het vervolg van deze enquête verwijzen wij met de 
woorden duurzaam en duurzaamheid steeds naar de volgende omschrijving van een duurzame 
ontwikkeling: 
 

 “Duurzaamheid is erop gericht om de huidige generatie te voorzien in hun behoeften, zonder 
de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 

gevaar te brengen" 

Wanneer in het vervolg van de enquête over duurzaam of duurzaamheid wordt gesproken, dan wordt 
daarmee gedoeld op duurzaam of duurzaamheid zoals hierboven omschreven. Voor een duidelijk 

onderscheid hebben we het dan over ‘duurzaamheid in brede zin’. 

 

6. In hoeverre bent u het met deze omschrijving van duurzaamheid in brede zin eens? 

a. Helemaal oneens 

b. Mee oneens 

c. Neutraal 

d. Mee eens 

e. Helemaal mee eens 

 

7. En in welke mate spreekt de omschrijving van duurzaamheid in brede zin u aan? 

a. Helemaal niet aansprekend 

b. Niet echt aansprekend 

c. Neutraal 

d. Best aansprekend 

e. Zeer aansprekend 

 

8. In welke mate bent u op dit moment zelf in uw dagelijks leven bezig met duurzaamheid in 

brede zin? 

a. Helemaal niet 

b. Erg weinig 

c. Neutraal 

d. Een beetje 

e. Heel erg 
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9. In welke mate is duurzaamheid in brede zin voor u een belangrijk motief in uw dagelijks 

handelen? 

a. Helemaal niet 

b. Nauwelijks 

c. Neutraal 

d. Enigszins  

e. Heel erg 

 

Indien 9 = d of e 

10. Waaruit blijkt dat in uw dagelijks handelen duurzaamheid in brede zin een belangrijk een 

motief is? 

a. Ik ben bewuster met energieverbruik binnen het huishouden (minder lang douchen, 

LED-lampen, etc.) 

b. Ik laat de auto vaker staan voor fiets of OV 

c. Ik rij een elektrische/hybride auto 

d. Ik bezit geen auto meer, maar gebruik autodelen (bijvoorbeeld car2go) 

e. Ik betrek energie (gas en elektra) van een groene leverancier 

f. Ik koop zoveel mogelijk producten die dier- en milieuvriendelijk zijn geproduceerd 

g. Ik bankier bij een ‘groene bank’ 

h. Ik beleg of spaar zoveel mogelijk groen 

i. Ik doneer aan goede doelen 

j. Ik stem op een groene partij 

k. Ik houd rekening met de gevolgen van mijn handelen voor anderen, bijvoorbeeld: ik 

controleer hoe kleding is geproduceerd, welke grondstoffen zijn gebruikt, etc. 

l. Ik zet mij belangeloos in voor: een goed doel, mijn buurt/wijk, vrijwilligerswerk 

m. Ik besteed een deel van mijn tijd aan de zorg van anderen buiten mijn huishouden 

n. Ik vind het belangrijk dat mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen/ontplooien op 

een manier door voor hen betekenisvol is 

o. Anders, nl.: . . .  

 

Allen 

11. En houdt u nu meer of minder rekening met duurzaamheid in brede zin in uw dagelijks 

handelen dan 5 jaar geleden? 

a. Minder 

b. Evenveel 

c. Meer 

 

 

II INDIVIDUELE INVLOED 

12. In welke mate heeft u het gevoel dat u als individu invloed hebt op de maatschappij?  

a. Helemaal geen invloed  

b. Weinig invloed  

c. Neutraal  

d. Enige invloed  

e. Veel invloed 
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13. Heeft u het gevoel dat uw individuele invloed op de maatschappij de laatste 5 jaar is: 

a. Afgenomen 

b. Gelijk gebleven 

c. Toegenomen 

 

14. Verwacht u dat uw individuele invloed op de maatschappij de komende 5 jaar zal: 

a. Afnemen 

b. Gelijk blijven 

c. Toenemen 

 

15. In welke mate heeft u het gevoel dat u als individu invloed hebt op de landelijke politiek?  

a. Helemaal geen invloed  

b. Weinig invloed  

c. Neutraal  

d. Enige invloed  

e. Veel invloed 

 
Indien 15 = d of e 
 
16. Op grond waarvan heeft u het gevoel dat u enige/veel invloed hebt op de landelijke politiek? 

a. Ik word in Den Haag goed vertegenwoordigd door de partij waarop ik heb gestemd 

b. Door de mogelijkheid om een referendum te organiseren kan ik invloed uitoefenen 

c. Door de opkomst van allerlei nieuwe partijen die een ‘directere’ democratie voorstaan 

d. Ik heb veel vertrouwen in de parlementaire democratie 

e. Anders, nl.: . . . 

Indien 15 = a of b 

 
17. Op grond waarvan heeft u het gevoel dat u weinig of helemaal geen invloed hebt op de 

landelijke politiek? 

a. Ik word in Den Haag niet goed vertegenwoordigd door de partij waarop ik heb gestemd 

b. Uitkomsten van een referendum worden genegeerd  

c. Om deze reden zijn er nu tal van nieuwe partijen die een ‘directere’ democratie 

voorstaan 

d. Ik heb geen vertrouwen in de parlementaire democratie 

e. Politici beloven in verkiezingstijd van alles, maar deze beloften blijken daarna weinig 

meer waard 

f. Anders, nl.: . . . 

 

Allen 

18. In welke mate heeft u het gevoel dat uw dagelijks handelen van invloed kan zijn op 

duurzaamheid in brede zin? 

a. Helemaal geen invloed  

b. Weinig invloed  

c. Neutraal  

d. Enige invloed  

e. Veel invloed 
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19. Is deze invloed naar uw gevoel de laatste 5 jaar 

a. Afgenomen 

b. Gelijk gebleven 

c. Toegenomen 

In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? 

 

 Helemaal 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

20. ‘Wat ik als individu doe heeft niet of 

nauwelijks invloed op de 

duurzaamheid’ 

     

21. ‘Duurzaamheid is vooral de taak van 

de politiek, de industrie en de 

werkgevers, en de landbouw. Als 

burger heb je hier verder weinig tot 

geen invloed op’ 

     

 

 
18 = a of b 

22. Waarom bent u van mening dat u als individu niet of nauwelijks invloed hebt op de 

duurzaamheid? 

a. Duurzaamheid is de taak van beleidsmakers en uitvoerders 

b. Ik ben slechts 1 van 17 miljoen Nederlanders  

c. Ik beschik niet over de middelen om invloed op duurzaamheid uit te kunnen oefenen 

d. Ik zou niet weten hoe ik invloed op de duurzaamheid zou kunnen uitoefenen 

e. Als land zijn we een kleine speler wereldwijd 

f. Wat zou ik als individu nou kunnen doen om hieraan bij te dragen? 

g. Ik heb toch helemaal geen macht om hier invloed op te kunnen hebben? 

h. Naar de burger wordt toch niet geluisterd 

i. Ondertussen weet ik niet meer wat nu wel en niet duurzaam is  

j. Anders, nl.:  . . .  

 

18 = d of e 

 
23.  Waarom bent u van mening dat u als individu wel invloed hebt op de duurzaamheid? 

a. Duurzaamheid is niet alleen de taak van beleidsmakers en uitvoerders 

b. Met mijn gedrag kan ik anderen in beweging krijgen 

c. Ik kan goede, duurzame doelen ondersteunen 

d. Ik kan stemmen op politieke partijen die beleid gericht op duurzaamheid voorstaan 

e. In al mijn handelen kan ik steeds kiezen voor een duurzame variant 

f. Met mijn geld beschik ik over de macht om steeds te kiezen voor duurzame 

bestedingen 

g. Je moet altijd eerst bij jezelf beginnen als je iets wilt veranderen 

h. Als niemand iets doet, dan komt er nooit verandering 

i. Anders, nl.:  . . .  

 
Allen 
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III MET GELD KUN JE DE WERELD VERANDEREN 

In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen?  
 

 Helemaal 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal Mee 
eens 

Helemaal 
mee 
eens 

24. “Geld is macht en dus heeft iedereen 

met geld invloed” 

     

25. “Met nagenoeg elke uitgave die ik doe 

kan ik kiezen voor een duurzame 

aankoop” 

     

26. “Met nagenoeg elke uitgave die ik doe 

kan ik invloed uitoefenen op de 

duurzaamheid” 

     

27. “Niet alleen met uitgaven, maar ook 

met schenken, sparen, beleggen en 

(uit)lenen kan ik invloed uitoefenen op 

de duurzaamheid” 

     

28. “Op dit moment handel ik bewust naar 

het principe dat ik met mijn geld 

steeds kan kiezen voor een duurzame 

bestemming” 

     

29. “In de nabije toekomst ben ik van plan 

om bij alles wat ik met mijn geld kan 

doen steeds na te denken over een 

duurzame besteding” 

     

30. “In alles wat ik met mijn geld doe kan 

ik kiezen tussen duurzaam en niet of 

minder duurzaam” 

     

31. “Iedereen met geld heeft invloed op de 

duurzaamheid, ongeacht de hoogte 

van zijn inkomen” 

     

32. “Door druk uit te oefenen op mijn 

pensioenfonds, mijn bank, mijn 

verzekeraar, etc. om groen te 

beleggen en te investeren heb ik 

invloed op de duurzaamheid” 

     

33. “Door druk uit te oefenen op mijn 

sportvereniging, mijn kerk, de goede 

doelen die ik steun, etc. om groen te 

investeren en bankieren heb ik invloed 

op de duurzaamheid” 

     

34. “Niet alleen met de keuze voor een 

bepaalde winkel heb ik invloed op de 

duurzaamheid, maar ook met 

nagenoeg elk artikel dat ik in mijn 

boodschappenmandje stop kan ik 

kiezen voor duurzaamheid” 
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De macht van geld 

Wist u dat we iedere dag iets doen met geld? We sparen, misschien beleggen we of schenken we 
het aan iemand, en meestal kopen we er iets mee. Dat betekent dat we iedere dag een keuze 

maken over wat we doen met geld. En dat kopen kan bij steeds meer duurzame ondernemers. 
Door iets te kopen bij een duurzame ondernemer veranderen we de wereld. 

35. In welke mate spreekt deze gedachte u aan? 

a. Helemaal niet aansprekend 

b. Niet echt aansprekend 

c. Neutraal 

d. Best aansprekend 

e. Zeer aansprekend 

 

36. En in welke mate vindt u deze gedachte geloofwaardig? 

a. Helemaal niet geloofwaardig 

b. Niet echt geloofwaardig 

c. Neutraal 

d. Best geloofwaardig 

e. Zeer geloofwaardig 

 

37. Heeft u er eerder ooit wel eens bij stilgestaan dat u op deze manier invloed kan uitoefenen op 

de duurzaamheid in brede zin? 

a. Ja 

b. Nee  

 

38. In welke mate zou deze gedachte, zoals zojuist omschreven onder de titel 'De macht van geld', 

u aan kunnen zetten tot ander, meer op duurzaamheid in brede zin gericht bestedingsgedrag? 

a. Zet mij zeker niet aan tot meer op duurzaamheid gericht bestedingsgedrag 

b. Zet mij waarschijnlijk niet aan tot meer op duurzaamheid gericht bestedingsgedrag 

c. Neutraal 

d. Zet mij waarschijnlijk wel aan tot meer op duurzaamheid gericht bestedingsgedrag 

e. Zet mij zeker wel aan tot meer op duurzaamheid gericht bestedingsgedrag 

 

Indien 38 = a of b 
 
39. Waarom zet deze gedachte u (zeker) niet aan tot ander gedrag? 

a. Geloof niet dat ik hiermee invloed uit kan oefenen 

b. Ik verwacht niet dat dit massaal wordt opgepikt en dus blijft mijn invloed marginaal 

c. Zolang de politiek geen echte keuzes maakt, haalt dit niets uit 

d. Als de industrie en landbouw niet worden gedwongen om duurzamer te opereren, heeft 

mijn bestedingsgedrag niet of nauwelijks invloed 

e. Ik heb geen zin om de hele tijd bezig te zijn met de afweging om mijn geld duurzaam 

of niet duurzaam te besteden 

f. Duurzame producten hebben vaak niet de kwaliteit die ik zoek 

g. Ik zou niet weten waar ik in mijn directe omgeving duurzame winkels kan vinden 

h. Ik vind het moeilijk om vast te stellen of een product of onderneming duurzaam is 

i. Anders, nl.: . . .  
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Indien 38 = d of e 

40. Waarom zet deze gedachte u (zeker) wel aan tot ander gedrag? 

a. Het voelt goed om duurzaam te besteden 

b. Duurzame producten zijn vaak ook kwalitatief beter 

c. Mijn gedrag kan anderen beïnvloeden om ook duurzaam te gaan besteden 

d. Ik geloof hier echt in 

e. Geld is macht en dus werkt dit 

f. Wij hebben meer macht dan we denken: via onze eigen bestedingen, maar ook door 

onze banken, verzekeraars, pensioenfondsen, sportverenigingen, etc. te dwingen om 

duurzaam te handelen  

g. Als wij, de burgers, de eerste stappen zetten, dan volgen politiek, industrie en 

landbouw vanzelf 

h. Ik vind het van groot belang dat we nu actie ondernemen 

i. Ik wil de wereld goed achterlaten voor mijn (klein)kinderen 

j. Anders, nl.: . . .  

 

Allen 

41. In welke mate heeft u het idee dat u bij uw keuzes voor producten, diensten of winkels, in 

staat bent om vast te stellen of deze keuze duurzaam is? 

a. Dat is bijna nooit mogelijk 

b. Dat kan ik meestal niet 

c. Dat lukt me soms wel en soms niet 

d. Daar lukt me redelijk vaak 

e. Daar lukt me altijd 

 

Indien 41 = a of b 

42. Waarom lukt het u meestal niet of nooit om bij uw keuzes voor producten, diensten of winkels, 

vast te stellen of deze keuze duurzaam is? 

a. Daartoe ontbreekt de informatie 

b. De informatie hierover vertrouw ik niet 

c. Er zijn zoveel keurmerken dat ik niet meer weet waar ik op moet letten 

d. Ik heb in het nieuws gehoord dat de gebruikte keurmerken onduidelijk zijn 

e. Ik vind het te veel werk om dit zelf uit te zoeken 

f. Anders, nl.: . . . 

 

Allen 

IV GROENE OF DUURZAME ONDERNEMERS 

43. Ondernemers profileren zichzelf steeds vaker als ‘groen en/of duurzaam’. Wat betekent dit 

voor u als consument?  

a. Daar hou ik altijd rekening mee bij mijn keuzes 

b. Daar hou ik soms rekening mee bij mijn keuzes 

c. Weinig, ik let bij mijn keuzes op andere zaken 
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44. In welke mate bepaalt groen of duurzaam uw keuze? (meerdere antwoorden toegestaan) 

a. Alleen bij een gelijke prijs kies ik altijd voor duurzaam 

b. Wanneer een duurzame keuze maximaal 10% duurder is, kies ik voor duurzaam 

c. Wanneer een duurzame keuze maximaal 20% duurder is, kies ik voor duurzaam 

d. Ik let niet op duurzaam bij mijn keuzes (de andere opties uitsluiten) 

 

45. Vindt u het belangrijk dat ondernemers ‘groen en/of duurzaam’ ondernemen? 

a. Helemaal niet belangrijk 

b. Niet echt belangrijk  

c. Neutraal 

d. Best belangrijk 

e. Heel erg belangrijk 

 

46. Gelooft u ondernemers die beweren ‘groen en/of duurzaam’ te zijn? 

a. Die geloof ik doorgaans wel 

b. Soms wel, soms niet 

c. Die geloof ik eigenlijk nooit 

 

47. Heeft u het gevoel dat u zelf snel, eenvoudig en goed kan bepalen of een ondernemer zo 

‘groen en/of duurzaam’ is als hij beweert, wanneer u bijvoorbeeld een winkel of garage 

binnenstapt? 

a. Ja, dat lukt me meestal wel 

b. Ja, dat lukt me soms 

c. Nee, dat is eigenlijk niet goed vast te stellen 

 

Indien 47 = a of b 

48. Waar let u op in dit geval? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Allen 

49. Als een ondernemer beweert duurzaam te ondernemen, bent u dan eerder geneigd om bij deze 

ondernemer te kopen dan bij een ondernemer die niet claimt duurzaam te ondernemen? 

a. Ja, dan koop ik eerder bij de ondernemer die zegt duurzaam te ondernemen 

b. Nee, daar trek ik me niet zoveel van aan 

 

50. Als een ondernemer heel expliciet, bijvoorbeeld met gedetailleerde uitleg over de herkomst en 

productiewijze van zijn grondstoffen en/of producten, zou aantonen dat hij duurzaam 

onderneemt, zou u dan eerder bij deze ondernemer kopen? 

a. Ja, dan koop ik eerder bij de ondernemer die expliciet aantoont duurzaam te 

ondernemen 

b. Nee, daar trek ik me niet zoveel van aan 
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Allen 

De prijs van duurzame producten is of lijkt doorgaans wat hoger dan van niet-duurzame 
producten. Maar feitelijk zijn de vaak minder duurzame gangbare producten te goedkoop, omdat 

de belastende/vervuilende effecten van de productiemethode kunstmatig buiten de winkelprijs 
worden gehouden. Deze worden vroeg of laat wel door de burger betaald, bijvoorbeeld via allerlei 
heffingen om de vervuiling van bijvoorbeeld het grondwater weer ongedaan te maken.  

51. In welke mate gelooft u in deze redenatie? 

a. Helemaal niet geloofwaardig 

b. Niet echt geloofwaardig 

c. Neutraal 

d. Best geloofwaardig 

e. Zeer geloofwaardig 

 

52. Volgens deze redenatie is duurzaam misschien zelfs wel goedkoper dan gangbaar. Wat vindt u 

daarvan? 

a. Helemaal niet geloofwaardig 

b. Niet echt geloofwaardig 

c. Neutraal 

d. Best geloofwaardig 

e. Zeer geloofwaardig 

 

Allen 
 

53. Wat behoort volgens u tot duurzaam ondernemen? 

(onderstaande behoort allemaal tot duurzaam ondernemen, belangrijk om wat antwoorden toe 

te voegen die hier niet aan bijdragen, maar wel de suggestie hebben duurzaam te zijn) 

a. Produceren van producten en/of diensten die goed zijn voor het milieu en de dieren 

b. Diverse samenstelling van het personeel 

c. Gezonde voeding in de kantine 

d. Ontplooiingsmogelijkheden waarmee iedere werknemers zich kan ontwikkelen 

e. Stimuleren van een gezonde levensstijl van de werknemers (bijvoorbeeld helpen bij 

stoppen met roken, meer bewegen, etc.) 

f. Goede arbeidsomstandigheden (veel daglicht, ergonomisch verantwoord meubilair, 

goede luchtkwaliteit, etc.) 

g. Bewuste keuze voor duurzame energie 

h. Bewuste keuze van grondstoffen (niet vervuilend, Fair Trade, geen kinderarbeid, etc.) 

i. Betrokkenheid van de onderneming bij de naaste omgeving 

j. Etc.. 

 

 
V VRAGEN VOOR DE STATISTIEK 

54. Hoe is uw huishouden samengesteld? 

a. Alleenwonend met thuiswonende kinderen 

b. Alleenwonend zonder thuiswonende kinderen 

c. Samenwonend met thuiswonende kinderen 

d. Samenwonend zonder thuiswonende kinderen 

e. Anders 
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55. Wat past het beste bij uw huishouden? 

a. Eenverdiener 

b. Tweeverdiener 

c. Gepensioneerd 

d. Inkomen uit een uitkering 

e. Wil niet zeggen 

 

56. Wat is de bank voor uw dagelijkse bankzaken? 

a. ABN AMRO 

b. ASN Bank 

c. Bunq 

d. ING 

e. Knab 

f. Rabobank 

g. Regio Bank 

h. SNS Bank 

i. Triodos Bank 

j. Van Lanschot 

k. Anders 

 

57. Tot welke klasse behoort het totale bruto jaarinkomen van uw huishouden? 

a.  tot € 20.000 per jaar 

b. € 20.000 tot € 30.000 per jaar 

c. € 30.000 tot € 50.000 per jaar 

d. € 50.000 tot € 70.000 per jaar 

e. € 70.000 tot € 100.000 per jaar 

f. € 100.000 of meer per jaar 

g. Wil niet zeggen 

 

58. In welke provincie bent u woonachtig? 

a. Drenthe 

b. Flevoland  

c. Friesland 

d. Gelderland 

e. Groningen 

f. Limburg 

g. Noord-Brabant 

h. Noord-Holland 

i. Overijssel 

j. Utrecht 

k. Zeeland 

l. Zuid-Holland 

 

59. Woont u in een: 

a. Grote stad (100.000 inwoners of meer) 

b. Middelgrote of kleine stad (tot 100.000 inwoners) 

c. Dorp 

 

60. Rekent u uw woonplaats tot:  

a. Stedelijke omgeving 

b. Platteland 

BEDANKEN EN AFSLUITEN  
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Additionele vragen voor jongeren (14-18 jaar): 
 

 Vinden jullie dat volwassenen zich voldoende inspannen voor de duurzaamheid? 

o Ruim onvoldoende 

o Onvoldoende  

o Neutraal: voldoende noch onvoldoende 

o Voldoende  

o Ruim voldoende 

 

 Indien onvoldoende: wat vinden jullie hiervan? wat zou er moeten gebeuren? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 Vinden jullie dat jullie je zelf op dit moment voldoende inspannen voor duurzaamheid? 

o Ruim onvoldoende 

o Onvoldoende  

o Neutraal: voldoende noch onvoldoende 

o Voldoende  

o Ruim voldoende 

 

 Vinden jullie dat jongeren (14 tot 18 jaar) zich meer, minder of evenveel zorgen maken 

over de duurzaamheid dan volwassenen? 

o Jongeren maken zich meer zorgen over de duurzaamheid dan volwassenen 

o Evenveel 

o Volwassenen maken zich meer zorgen over de duurzaamheid dan jongeren 

 


