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1. Aanpak



Verspreid via Facebookadvertentie

• Vragenlijst werd verspreid via Facebook, website

en persbericht

• 853 respondenten van 18 jaar of ouder vulden 

de wegingsvragen volledig en correct in.

• Periode: februari 2020



2. Respondenten



Weging naar leeftijd



Weging naar geslacht



Weging naar opkomstgedrag



3. Uitkomsten



Hoe schoon vindt u de lucht in Voorschoten?
• De meeste respondenten zijn neutraal over hoe 

schoon zij de lucht in Voorschoten vinden (46 
procent)

• 39 procent vindt de lucht schoon

• 11 procent vindt de lucht vies

• 4 procent vindt de lucht heel schoon

• 1 procent vindt de lucht heel vies

N=853



Hoe belangrijk vindt u schone lucht?
• De meeste respondenten vinden schone lucht 

heel belangrijk (51 procent)

• 44 procent vindt schone lucht belangrijk

• 4 procent is neutraal

• 1 procent vindt schone lucht heel onbelangrijk

• Minder dan 0,5 procent vindt schone lucht 
onbelangrijk

N=853



Wat is uw bijdrage aan schone lucht? U mag meer 
antwoorden geven:

• De meeste respondenten pakken vaker de fiets (70 
procent)

• 57 procent plant meer groen en 53 procent stookt 
geen hout

• 31 procent kijkt eerst of bestemming met OV 
bereikt kan worden

• 25 procent laat de auto of brommer staan

• 12 procent stookt alleen hout als 
weersomstandigheden dat toelaten

• 7 procent wandelt, 6 procent rijdt elektrische 
auto/scooter

• 3 procent doet aan autodelen en/of carpoolen

• 11 procent doet iets anders 

N=853



Wat is uw bijdrage aan schone lucht? Meest 
genoemde antwoorden ‘Anders, namelijk:’

1. Ik doe niks (14x)

2. Ik pak alleen de fiets (11x)

3. Ik reis met het OV naar werk (10x)

4. Ik rijd geen auto (9x)

5. Ik heb zonnepanelen (8x)

N=97



Wat is uw bijdrage aan schone lucht? Meest 
genoemde antwoorden ‘Anders, namelijk:’ 

geïllustreerd met citaten
Ik doe niks (14x)

• “Niks van dit al”

• “Geen, Ben door mijn handicap aangewezen op een auto”

• “niks fuck het miljeu”

• “Niets”

Ik pak alleen de fiets (11x)

• “Fiets alleen maar”

• “Ik rijd alleen maar op de fiets.”

• “Ik pak alleen de fiets”

• “Ik heb enkel een fiets”



Wat is uw bijdrage aan schone lucht? Meest 
genoemde antwoorden ‘Anders, namelijk:’ 

geïllustreerd met citaten
Ik reis met OV naar werk (10x)

• “Ik ga met de trein naar mijn werk”

• “Reis met OV naar werk”

• “Woon-werkmethode ov”

• “Ik reis van en naar werk met de NS”

Ik rijd geen auto (9x)

• “Geen auto, minimale stook voor warmte”

• “geen vlees eten, geen auto rijden, tweedehands koop en verkoop”

• “Ik rijd geen auto”

• “We hebben geen auto meer”



Wat is uw bijdrage aan schone lucht? Meest 
genoemde antwoorden ‘Anders, namelijk:’ 

geïllustreerd met citaten
Ik heb zonnepanelen (8x)

• “Huis geïsoleerd, zonnepanelen.”

• “Zonnepanelen op het dak”

• “Zonnepanelen”

• “zonnepanelen, minder stoken, goede isolatie”



Welke hulp zou u hierbij kunnen gebruiken? En wat 
kan de gemeente doen voor meer schone lucht? U 

mag meer antwoorden geven:
• Meest genoemde antwoord is het aanplanten van meer 

groen en bomen (66 procent)

• Ook vaak genoemd: betere fietsvoorzieningen (28 
procent), verbod op oude brom- & snorfietsen (25 
procent), stookalarm (24 procent) en meer rookvrije 
zones (20 procent)

• 26 procent zegt geen hulp nodig te hebben

• 17 procent zegt meer bushaltes, kortere aanlooproutes 
en elektrische laadpaal dicht bij huis

• 18 procent zegt iets anders 

• (overige antwoorden <10 procent)

N=853



Welke hulp zou u hierbij kunnen gebruiken? En wat 
kan de gemeente doen voor meer schone lucht? 

Meest genoemde antwoorden ‘Anders, namelijk:’

1. Groen behouden/beschermen/stimuleren/uitbreiden (25x)

2. Fietsverbod in het centrum opheffen (24x)

3. Verbod op hout stoken (13x)

4. Fietspaden verbeteren (8x)

5. Meer subsidies (6x)

N=151



Welke hulp zou u hierbij kunnen gebruiken? En wat 
kan de gemeente doen voor meer schone lucht? 

Meest genoemde antwoorden ‘Anders, namelijk:’ 
geïllustreerd met citaten

Groen behouden/beschermen/stimuleren (25x)

• “Openbaar groen behouden danwel uitbreiden in de wijken en aanplant van diervriendelijke planten (bijen, insecten).”

• “Groen in Voorschoten beschermen”

• “Groene tuinen stimuleren, belating op betegelen”

• “Minder bestrating meer groen ! In tuinen , plantsoenen en in versteend gebied”

Fietsverbod in het centrum opheffen (24x)

• “geen fietsverbod meer in het centrum. in elk geval op rustige doordeweekse dagen”

• “De winkelstraat per fiets bereikbaar!!”

• ”Mogelijkheid tot fietsen in het dorp”

• “Fietsverbod opheffen centrum, ik pak nu minder vaak dan gewenst de fiets”



Welke hulp zou u hierbij kunnen gebruiken? En wat 
kan de gemeente doen voor meer schone lucht? 

Meest genoemde antwoorden ‘Anders, namelijk:’ 
geïllustreerd met citaten

Verbod op hout stoken (13x)

• “Verbod op houtkachels”

• “Verbieden van hout stoken”

• “hout stook verbieden (vanwege stank en luchtverontreiniging”

• “Ik vind dat houtstokken HELEMAAL verboden moet worden. In en om voorschoten heen, het is super ongezond voor iedereen 
ook voor dier en mens dus een groot verbod!”

Fietspaden verbeteren (8x)

• “De fietspaden op bepaalde stukken verbreden.”

• “Goede fietspaden, die ook als het donker is, veilig zijn.”

• “Goedonderhouden fietspaden”

• “fietsen weer toelaten in de Schoolstraat, fietspaden onderhouden”



Welke hulp zou u hierbij kunnen gebruiken? En wat 
kan de gemeente doen voor meer schone lucht? 

Meest genoemde antwoorden ‘Anders, namelijk:’ 
geïllustreerd met citaten

Meer subsidies (6x)

• “Goede subsidies voor verduurzaming van woningen”

• “Subsidies verstrekken”

• “Eerste rookvrij dorp van Nederland 😊, meer gescheiden afvalbakken, plastic inzamelbak thuis, net als in Wassenaar 
meer afvalbak voorzieningen met plastic zakjes voor hondenpoep, subsidie voor milieu besparend middelen”

• “Geld geven als mensen  zonne panelen halen”



Merkt u iets van klimaatverandering? Denk aan veel 
en meer buien, langere perioden van droogte en meer 

hitte en minder koude winters.
• De helft van de respondenten merkt veel van 

klimaatverandering (50 procent)

• 24 procent is neutraal

• 15 procent merkt heel veel van klimaatverandering

• 7 procent merkt weinig van klimaatverandering

• 5 procent merkt heel weinig van klimaatverandering

N=853



Wat doet u nu al om minder last te hebben van 
klimaatverandering? U mag meer antwoorden geven:

• De meeste mensen hebben meer groen 
geplant (51 procent)

• 24 procent heeft tegels vervangen, 18 
procent heeft een regenton en 16 
procent heeft geen tegels in de tuin

• 23 procent heeft niets gedaan

• 16 procent heeft iets anders gedaan

• (Overige antwoorden <10 procent)

N=853



Wat doet u nu al om minder last te hebben van 
klimaatverandering? Meest genoemde antwoorden 

‘Anders, namelijk:’

1. Ik woon in een appartement/flat (of huur mijn woning), dus ik 
kan weinig met deze opties (21x)

2. Ik scheid mijn afval (11x)

3. Ik eet geen/minder vlees/dierlijke producten (8x)

4. Ik heb mijn huis geïsoleerd (8x)

N=132



Wat doet u nu al om minder last te hebben van 
klimaatverandering? Meest genoemde antwoorden 

‘Anders, namelijk:’ geïllustreerd met citaten
Ik woon in een appartement/flat (of huur mijn woning), dus ik kan weinig met deze opties (21x)

• “deze vraag is heel erg gefocust op eengezinswoning terwijl in de gemeente ook veel flatgebouwen staan. Een groot 
aantal in deze vraag genoemde zaken is niet te doen in een flat”

• “Dit allemaal voor mensen met een huis, ik woon in een appartement”

• “Ik woon in een appartement, dus kan hier weinig mee”

• “Mijn mogelijkheden met een appartement zijn beperkt.”

Ik scheid mijn afval (11x)

• “afval scheiding en biologisch vlees kopen”

• “Ik scheid afval, consuminder, hergebruik spullen, gooi niet weg maar geef weg of ruil, heb led verlichting,”

• “Al decennia afvalscheiden, en 100% zonen-energie”

• “Afval scheiden”



Wat doet u nu al om minder last te hebben van 
klimaatverandering? Meest genoemde antwoorden 

‘Anders, namelijk:’ geïllustreerd met citaten
Ik eet geen/minder vlees/dierlijke producten (8x)

• “Ik eet veel minder vlees. Verbaas me dat dit er niet tussen staat omdat landbouw een van de grootste veroorzakers is 
van het klimaatprobleem.”

• “Gestopt met vleesconsumptie, voornamelijk duurzame producten kopen”

• “Minder vlees eten”

• “Ik gebruik geen dierlijke producten en geen bestrijdingsmiddelen”

Ik heb mijn huis geïsoleerd (8x)

• “Huis goed geisoleerd”

• “Isolatie huis ed”

• “Ik heb spouwmuren en kruipruimte (na)laten isoleren”

• “Zonwering, isolatie”



En welke maatregelen zou u willen nemen de 
komende jaren? U mag meer antwoorden geven:

• De meeste mensen willen de komende jaren meer 
groen planten (16 procent)

• 14 procent wil een regenton plaatsen

• 9 procent heeft geen idee

• 9 procent wil afvalwater opvangen/hergebruiken 
en/of groen dak aanleggen

• 8 procent wil tegels vervangen en/of 
hemelwaterafvoer afkoppelen 

• 8 procent wil niets doen

• 7 procent wil tuin niet betegelen, 3 procent een airco 
aanschaffen en 1 procent een vijver aanleggen

• 9 procent wil andere maatregelen nemen

N=853



En welke maatregelen zou u willen nemen de 
komende jaren? Meest genoemde antwoorden 

‘Anders, namelijk:’

1. Zonnepanelen plaatsen (23x)

2. Ik woon in een appartement/flat (of huur mijn woning), dus ik kan 
weinig met deze opties (18x)

3. Elektrische/hybride auto aanschaffen (10x)

4. Huis (beter) isoleren (10x)

5. Minder vaak met de auto/vaker met de fiets (5x)

N=130



En welke maatregelen zou u willen nemen de 
komende jaren? Meest genoemde antwoorden 

‘Anders, namelijk:’ geïllustreerd met citaten
Zonnepanelen plaatsen (23x)

• “Zonnepanelen aanschaffen”

• “Wil zonnen panellen”

• “Warmtepomp aanleggen, zonnepanelen plaatsen, niet meer op gas koken”

• “Zonnepanelen”

Ik woon in een appartement/flat (of huur mijn woning), dus ik kan weinig met deze opties (18x)

• “Ik woon in een huurflat...vrij weinig mogelijkheden”

• “In een appartement is dat moeilijk”

• “Ik zal niet weten wat te doen ik woon in een appartement”

• “Woon in een flatgebouw en heb betrekkelijk weinig invloed op deze onderwerpen”



En welke maatregelen zou u willen nemen de 
komende jaren? Meest genoemde antwoorden 

‘Anders, namelijk:’ geïllustreerd met citaten
Elektrische/hybride auto aanschaffen (10x)

• “helemaal elektrisch rijden dus super chargers zijn welkom. Wij overwegen verder om zonnepanelen aan te schaffen.”

• “als de financien het toe laten een elektrische auto kopen”

• “Elektrische auto + laadpaal”

• “Hybride auto”

Huis (beter) isoleren (10x)

• “Beter isoleren tegen hitte van buiten”

• “Huis isoleren”

• “Betere isolatie”

• “Isoleren en mogelijk van het gas af”



En welke maatregelen zou u willen nemen de 
komende jaren? Meest genoemde antwoorden 

‘Anders, namelijk:’ geïllustreerd met citaten
Minder vaak met de auto/vaker met de fiets (5x)

• “Minder de auto nemen”

• “Minder autorijden”

• “Meer fietsen, minder plastic gebruiken”

• “Auto compleet vervangen door electrische speed pedelecs”



Wat voor hulp zou u hierbij kunnen gebruiken? En wat 
kan de gemeente het beste doen? U mag meer 

antwoorden geven:
• De meeste respondenten hebben geen hulp 

nodig (34 procent)

• Volgens 31 procent kan gras of grind in plaats 
van betegelde of geplaveide parkeerplaatsen 
helpen

• Volgens 30 procent kan subsidie helpen

• Volgens 24 procent informatie en tips tegen 
hitte, droogte en wateroverlast

• Volgens 19 procent een verbod op extra tegels

• Volgens 13 procent een bijeenkomst met 
mensen die ook iets willen doen

• Volgens 13 procent kan iets anders helpen

N=853



Wat voor hulp zou u hierbij kunnen gebruiken? En wat 
kan de gemeente het beste doen? Meest genoemde 

antwoorden ‘Anders, namelijk:’

1. Meer groen aanleggen/behouden (22x)

2. Het goede voorbeeld geven (15x)

3. Meer bomen planten (13x)

4. Verbod/belasting op tuinen met tegels (5x)

N=103



Wat voor hulp zou u hierbij kunnen gebruiken? En wat 
kan de gemeente het beste doen? Meest genoemde 

antwoorden ‘Anders, namelijk:’ geïllustreerd met 
citaten

Meer groen aanleggen/behouden (22x)

• “Meer groen perkjes aanleggen, en goed onderhouden”

• “Vasthouden aan coalitie akkoord: “groen blijft groen!!”. Niet zwichten voor projectontwikkelaars, geld, druk vanuit 
woningcorporaties, etc”

• “Wat groen is groen laten!”

• “Gemeente moet stoppen met het volbouwen van openbaar groen”

Het goede voorbeeld geven (15x)

• “De gemeente moet zelf ook het goede voorbeeld geven”

• “Mensen bewust maken wat mogelijk is. Gemeente als voorbeeld functie”

• “Gemeente moet eerst een voorbeeld functie nemen”

• “De gemeente moet een voorbeeldfunctie hebben: wat in de bebouwde kom groen is moet groen blijven”



Wat voor hulp zou u hierbij kunnen gebruiken? En wat 
kan de gemeente het beste doen? Meest genoemde 

antwoorden ‘Anders, namelijk:’ geïllustreerd met 
citaten

Meer bomen planten (13x)

• “Meer bomen planten waar maar kan en past”

• “Meer bomen! En brede stoepen smaller maken en groen in de plaats”

• “Meer bomen planten langs bijvoorbeeld de vliet .”

• “Bomen planten, doorgaan met gele voetpaden ipv stenen. Mooi en kleurrijk groen in de wijken.”

Verbod/belasting op tuinen met tegels (5x)

• “Zeker bij de nieuwbouw projecten een tegel verbod en verplichte tuin onderhoud met verscheidene hagen, geen schuttingen en 
dergelijke”

• “Mensen in huurhuizen helpen met het groen maken van hun tuin. Ze doen er vaak niets aan en daardoor lopen we veel groene 
ruimte mis. Ik zou ook een verhoging van een belasting willen voor mensen met een tegeltuin (vervuiler betaald; afwatering, 
luchtkwaliteit en biodiversiteit).”

• “belasting heffen op tuinen met alleen tegels”

• “Te veel mensen hebben hun tuinen volledig betegeld. Wat mij betreft mag er een regel komen dat maar x% van een tuin 
betegeld mag worden.”



Onderstaande vragen gaan over douchen, koken, 
elektriciteitsgebruik en het verwarmen van uw 

woning. Hoe woont u?
• De meeste respondenten wonen in een koopwoning (73 

procent)

• 12 procent woont in een huurwoning van een 
woningcorporatie

• 10 procent woont in een koopwoning in een VVE

• 6 procent woont in een huurwoning van een particuliere 
verhuurder

N=853



Hoe belangrijk vindt u het om u huis te isoleren en 
energie op te wekken?

• De meeste respondenten vinden het belangrijk 
om hun huis te isoleren en energie op te 
wekken (42 procent)

• 38 procent vindt dit zelfs heel belangrijk 

• 15 procent is neutraal

• 2 procent vindt dit onbelangrijk of zelfs heel 
onbelangrijk 

N=853



Wat heeft u al in uw woning? U mag meer 
antwoorden geven:

• Bijna alle respondenten hebben dubbel glas 
in hun woning (94 procent)

• 86 procent zet de thermostaat ‘s nachts laag

• 66 procent heeft LED verlichting, 57 procent 
dakisolatie, 55 procent energiezuinige 
apparaten, 51 procent muurisolatie en 42 
procent vloerisolatie 

• 26 procent heeft een inductie kookplaat, 22 
procent zonnepanelen en 16 procent 
isolatiefolie

• 7 procent heeft iets anders in zijn/haar 
woning

• (Overige antwoorden <5 procent)

N=853



Wat heeft u al in uw woning? Meest genoemde 
antwoorden ‘Anders, namelijk:’

1. Ik zet de thermostaat ook overdag laag (15x)

2. Ik gebruik elektriciteit op een bewuste manier (7x)

3. Ik heb vloerverwarming (3x)

N=57



Wat heeft u al in uw woning? Meest genoemde 
antwoorden ‘Anders, namelijk:’ geïllustreerd met 

citaten
Ik zet de thermostaat ook overdag laag (15x)

• “Ik zet de thermostaat altijd laag”

• “Ook thermostaat overdag lager”

• “Ook overdag staat de thermostaat regelmatig laag. (nu 16,5 graden)”

• “Warme trui aan ipv warmer zetten van de CV”

Ik gebruik elektriciteit op een bewuste manier (7x)

• “Zo min mogelijk stoken en elektra gebruiken”

• “zo weinig mogelijk elektrische apparaten zoals afwasmachine”

• “Bewust met elektriciteit”

• “elektrisch koken”



Wat heeft u al in uw woning? Meest genoemde 
antwoorden ‘Anders, namelijk:’ geïllustreerd met 

citaten
Ik heb vloerverwarming (3x)

• “Lage temperatuur vloerverwarming lichtgewicht systeem op houten balkenvloer.”

• “geen gas en vloerverwarming”

• “Vloerverwarming”



Wat zou u graag willen toevoegen aan u woning in de 
komende jaren? U mag meer antwoorden geven:

• De meeste respondenten willen de 
komende jaren zonnepanelen toevoegen 
aan hun woning (41 procent)

• 25 procent zou wel een inductie 
kookplaat willen en/of energiezuinige 
apparaten

• 23 procent vloerisolatie, 20 procent 
muurisolatie, 17 procent dakisolatie

• 15 procent wil graag een warmtepomp, 
14 procent LED verlichting, 13 procent 
isolatiefoli en 7 procent dubbel glas en/of 
infrarood verwarming

• 9 procent wil niets toevoegen aan woning

• 10 procent wil iets anders

N=853



Wat zou u graag willen toevoegen aan u woning in de 
komende jaren? Meest genoemde antwoorden 

‘Anders, namelijk:’

1. Ik zou wel zonnepanelen willen, maar dat is (nog) geen mogelijkheid (6x)

2. Triple glas of HR ++ glas (5x)

3. Zonneboiler (4x)

4. Groen dak (3x)

N=89



Wat zou u graag willen toevoegen aan u woning in de 
komende jaren? Meest genoemde antwoorden 

‘Anders, namelijk:’ geïllustreerd met citaten
Ik zou wel zonnepanelen willen, maar dat is (nog) geen mogelijkheid (6x)

• “Zonnepanelen, maar dat kan niet want ik heb een huurwoning”

• “Zelf geen geld om wat te verandere. Maar zou meer isolatie willen of zonnepanelen”

• “We wonen in een sociale huurwoning. Geen geld voor zonnepanelen maar zouden daar wel interesse in hebben 
mochten we meer budget hebben.”

• “Zonnepanelen als subsidie hierop komt”

Triple glas of HR ++ glas (5x)

• “HR++ glas”

• “3dubbel glas”

• “Triple glas of HR ++ glas”

• “dikker dubbelglas”



Wat zou u graag willen toevoegen aan u woning in de 
komende jaren? Meest genoemde antwoorden 

‘Anders, namelijk:’ geïllustreerd met citaten
Zonneboiler (4x)

• “Extra isolatie, zonneboiler”

• “Zonneboiler”

• “Zonneboiler gecombineerd met zuinige cv, want een warmtepomp produceert heel veel lawaai en je ik vind dat je dit in 
een tussenwoning niet kunt maken richting je buren”

• “Zonneboiler vervanger voor betere”

Groen dak (3x)

• “Groen dak! Kom op gemeente!!”

• “Groen dak op schuur”

• “groene dak”



Wat voor hulp zou u hierbij kunnen gebruiken? U mag 
meer antwoorden geven:

• De meeste respondenten zeggen hierbij 
geen hulp nodig te hebben (41 procent)

• 37 procent wil graag informatie en tips over 
subsidiemogelijkheden, 21 procent over 
duurzaam verwarmen en 18 procent over 
energiebesparing en/of zonnepanelen

• 15 procent wil graag voorbeelden van 
andere mensen zien

• 10 procent wil graag bezoek van een 
energieambassadeur

• 9 procent wil graag een bijeenkomt met 
mensen die ook willen

• 12 procent kan hierbij andere hulp 
gebruiken

N=853



Wat voor hulp zou u hierbij kunnen gebruiken? Meest 
genoemde antwoorden ‘Anders, namelijk:’

1. Subsidie (30x)

2. Meer druk op verhuurders (15x)

3. Initiatief om vanuit woningcorporaties/de buurt/verhuurders 
zonnepanelen te plaatsen (11x)

4. Hulp vanuit de woningbouwvereniging (7x)

N=102



Wat voor hulp zou u hierbij kunnen gebruiken? Meest 
genoemde antwoorden ‘Anders, namelijk:’ 

geïllustreerd met citaten
Subsidie (30x)

• “Subsidie geven door gemeente”

• “subsidie zou huurbazen kunnen overtuigen”

• “subsidie op energiebesparende maatregelen”

• “Meer subsidie”

Meer druk op verhuurders (15x)

• “Ga met de verhuurders in gesprek over zonnepanelen etc”

• “Verhuurder aanspreken op plichten”

• “Zet mijn verhuurder onder druk”

• “Verhuurders verplichting te isoleren enzo”



Wat voor hulp zou u hierbij kunnen gebruiken? Meest 
genoemde antwoorden ‘Anders, namelijk:’ 

geïllustreerd met citaten
Initiatief om vanuit woningcorporaties/de buurt/verhuurders zonnepanelen te plaatsen (11x)

• “Plaatsen van zonnepanelen door wooncorporatie”

• “Initiatief van de gemeente en woningcorporaties om zonnepanelen te plaatsen.”

• “regels en voorzieningen waardoor onze huisbaas mogelijkheden moet bieden voor bijvoorbeeld inductiekoken, zonnepanelen 
e.d.”

• “met de buurt collectieve zonnepanelen aanschaffen op daken van basisscholen, bejaardentehuis, winkels, sporthallen etc. 
hierin kan gemeente een voortrekkende rol spelen.”

Hulp vanuit de woningbouwvereniging (7x)

• “Woningbouwvereniging moet dit kosteloos doen.”

• “Hulp vanuit woningcorporatie”

• “Woning bouw stimuleren maatregelken te treffen”

• “Ik vind dat de woningbouw vereniging een eerste stap moet zetten naar zijn verhuurders zodat wij een energie zuinighuis 
kunnen bewonen.”



4. Groepsanalyses



Per geslacht



Mannen vinden de lucht in Voorschoten schoner, 
vrouwen zijn vaker neutraal



Vrouwen vinden schone lucht vaker heel belangrijk 



Vrouwen leveren meer bijdrages aan schone lucht 
dan mannen 



Volgens vrouwen kan de gemeente meer dingen 
doen voor meer schone lucht dan volgens mannen



Vrouwen zeggen vaker (heel) veel te merken van 
klimaatverandering dan mannen



Vrouwen doen al meer dingen om minder last te 
hebben van klimaatverandering dan mannen



Vrouwen willen de komende jaren meer 
maatregelen gaan nemen dan mannen



Mannen zeggen vaker geen hulp nodig te hebben 
dan vrouwen



Vrouwen vinden het belangrijker om hun huis te 
isoleren en energie op te wekken dan mannen



Mannen hebben vaker LED verlichting, dak- en 
muurisolatie en dubbel glas, vrouwen een zonneboiler, 

lagere thermostaat ‘s nachts, inductie kookplaat, 
vloerisolatie en warmtepomp 



Vrouwen willen vaker energiezuinige apparaten, inductie 
kookplaat, muurisolatie en dubbel glas; Mannen vaker 

LED verlichting, isolatiefolie, infrarood verwarming, 
zonnepanelen, dak- en vloerisolatie en warmtepomp



Vrouwen zeggen op meer manieren hulp te kunnen 
gebruiken dan mannen



Per leefstijdscategorie



Twintigers vinden de lucht in Voorschoten het 
schoonst



Zestigers vinden schone lucht het belangrijkst



Dertigers leveren op de meeste verschillende 
manieren een bijdrage aan schone lucht



Zeventigplussers zeggen het vaakst geen hulp nodig te 
hebben, twintigers noemen de meeste manieren voor 

hulp



Veertigers zeggen het vaakst veel te merken van 
klimaatverandering



Twintigers doen momenteel het minste om minder 
last te hebben van klimaatverandering



Zeventigers weten het vaakst niet welke maatregelen ze 
willen gaan nemen, twintigers willen het vaakst geen 

maatregelen nemen



Vijftigers zeggen de minste hulp nodig te hebben, 
twintigers noemen de meeste opties die kunnen helpen



Dertigers vinden het het vaakst heel belangrijk om 
hun huis te isoleren en energie op te wekken



Vijftigers en zestigers hebben al de meeste 
verschillende dingen in hun woning



Twintigers willen de meeste dingen toevoegen aan 
hun woning, zeventigers de minste dingen



Zeventigers zeggen de minste hulp nodig te hebben, 
dertigers noemen de meeste manieren om hulp te 

kunnen gebruiken



Per type woning



Mensen met een een huurwoning van woningcorporatie 
vinden de lucht in Voorschoten het schoonst



Mensen met een een huurwoning van woningcorporatie 
vinden schone lucht het vaakst heel belangrijk



Mensen met een koopwoning doen al de meeste 
dingen voor een schone lucht



Mensen met een huurwoning van een particuliere 
verhuurder noemen de meeste dingen die de gemeente 

kan doen



Mensen met een een huurwoning van woningcorporatie 
zeggen het vaakst (heel) veel te merken van 

klimaatverandering



Mensen met een huurwoning van een particuliere 
verhuurder doen het vaakst niets om minder last te 

hebben van klimaatverandering



Mensen met een koopwoning willen de meeste 
maatregelen gaan nemen de komende jaren



Mensen met een koopwoning in een VVE zeggen 
het vaakst geen hulp nodig te hebben



Mensen met een huurwoning van woningcorporatie 
vinden het het vaakst heel belangrijk om hun huis te 

isoleren en energie op te wekken



Mensen met een koopwoning hebben momenteel 
al de meeste dingen in hun woning



Mensen met een huurwoning van een particuliere 
verhuurder willen graag de meeste dingen toevoegen 

aan hun woning de komende jaren 



Mensen met een koopwoning noemen de meeste dingen 
die zouden kunnen helpen, mensen met een 

koopwoning in een VVE zeggen het minst vaak hulp 
nodig te hebben 



Tips voor geslaagde flitspeilingen

• Kies een concreet thema

• Stel concrete vragen, bv over urgentie, gedrag, houding, triggers en dilemma’s

• Vermijd Sinterklaasvragen zoals ‘Wil je de OZB omlaag?’ 

• Leg echte dilemma’s voor 

• Gebruik B1 taal

• Gebruik een logische verhaallijn

• Bepaal van tevoren wat je met de uitkomst van elke vraag gaat doen

• Bepaal van tevoren wie de analyses moeten hebben en in welke vorm

• Koppel de hoofduitkomsten terug aan de respondenten op dezelfde kanalen

• Meer tips? Bel met Aart: 06-14625242


