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Welk effect heeft de energiecrisis op Brabanders, maken zij zich hier zorgen over? Hoe kijken Brabanders
aan tegen duurzaamheid en energiebesparing? Vinden ze het belangrijk of wat houdt ze tegen om
energiezuiniger te leven? De GGD'en in Brabant voerden hier onderzoek naar uit onder de
gezondheidspanels. In totaal deden 10.255 inwoners uit Noord-Brabant mee. De resultaten worden
weergegeven in deze infographic.

Energiecrisis en duurzaamheid
Maak je je zorgen over de energiecrisis?
7%

nee

19%

Stimuleren duurzame energie en
energiebesparing is zinvol

ja, een beetje

62%
19%

Mening over energiecrisis en energieopwekking

ja, veel zorgen

16%

Energieopwekking moet schade aan
natuur, milieu en klimaat beperken

ja, heel veel zorgen

3%

89%

Energiecrisis is een groot probleem

Maakt zich (heel) veel zorgen
over de invloed van de
energiecrisis op
zijn/haar dagelijks leven

De uitstoot van CO2 door het gebruik
van steenkool, aardolie en aardgas is
slecht voor mijn gezondheid

Duurzaamheid speelt
een belangrijke rol in de
keuzes die ik maak

Energiebewust leven is belangrijk voor
mijn gezondheid en die van anderen

68%

90%

85%

67%

79%

Energiebewust leven

Ik weet wat ik zelf kan doen
om energie-zuiniger te leven

90%

Hoe sta je tegenover verduurzaming
van je huis?
2% Niet belangrijk

15%
20%

Ik heb een
huurwoning
Daar denk
ik over na

26%

38%

17%

Daar ben ik
mee bezig

Mijn woning is
al duurzaam

Mijn invloed op de energiecrisis is
zo beperkt dat niet uitmaakt wat
ik doe of laat

Welke eigenschappen van je energieverbruik
zijn het belangrijkst?

1

Betaalbaarheid

94%

2

Dat de energie die ik
gebruik geen schade
veroorzaakt aan mijn
gezondheid of die van
anderen

89%

3

Dat de energie die ik
gebruik geen schade
veroorzaakt aan
natuur, milieu en
klimaat

87%

Energiezuiniger leven
Vind je dat je energiezuiniger moet leven?

72%

Ja,
dat
ben
12% ik van plan

Ja, daar ben ik al
mee bezig

5%

Wat doe je om energiezuiniger te leven?
LED/Spaarlampen gebruiken

90%

Verwarming lager

86%

Huis isolatie

72%

Slimme meter

66%

Zonnepanelen

53%

Waarom ben je energiezuiniger gaan leven
of zou je energiezuiniger willen gaan leven?
Ik wil bijdragen aan een
beter milieu of klimaat

2

Ik wil geld besparen

3

Ik wil zelfvoorzienend zijn

Lukt het om door de hogere energiekosten alle
andere uitgaven voor dagelijks leven te doen?
2%

(heel) makkelijk
ja, met moeite

18%
77%

Ja, maar
ik weet
niet hoe

2% Ik weet het niet

Wat houdt je tegen om (meer)
energiezuinig te leven?
"Ik weet er nog te weinig van"

68%

Energiezuinige apparaten

3%

9%

92%

Lichten uit

1

Nee

nee
wil ik niet zeggen

Dit onderzoek is gehouden onder het gezondheidspanel van de GGD West-Brabant, GGD Hart voor
Brabant en GGD Brabant-Zuidoost van 16 mei - 3
juni 2022. Qua samenstelling is het panel niet
representatief voor de hele regio. Om die reden dienen
de resultaten beschouwd te worden als een indicatie
voor wat er leeft onder Brabanders (18+).

32%

36%

"Ik heb er het geld niet voor"

Wat zou de gemeente voor jou kunnen doen
om je te helpen om energiezuiniger te leven?
"Financiële
bijdrage leveren"

"Meer
informatie
geven"

72%

29%

"Energiebesparende
producten
leveren"

"Niets"

16%

29%

heeft moeite met dagelijkse
uitgaven of kan deze niet doen
vanwege hogere energiekosten
Welke uitgaven kun je met moeite doen?

21%

66%

vrije tijd
45%

kleding

43%

boodschappen
ziektekosten

35%

electriciteit/gas

34%

Achtergrondkenmerken respondenten
Geslacht

Leeftijd
22%

52% 48%

15%

34% 29%

< 45 jaar
45-65 jaar
65-75 jaar
75+ jaar

