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De concepten en ideeën die u in dit document worden aangeboden zijn intellectueel
eigendom van Ipsos. Deze zijn strikt vertrouwelijk van aard en worden u aangeboden
met dien verstande dat zij door u strikt vertrouwelijk behandeld dienen te worden en
dat van de hiervoor genoemde concepten en ideeën geen gebruik zal worden
gemaakt. Bij het aanleveren van dit document aanvaardt of veronderstelt Ipsos geen
verantwoordelijkheid voor enig ander doeleinde of tegenover enig andere persoon
aan wie dit rapport wordt getoond of die het eventueel in handen krijgt, behalve in
het geval waar dit uitdrukkelijk is overeengekomen door middel van onze
voorafgaande schriftelijke toestemming.
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Samenvatting

Samenvatting
Energieverbruik
Uit de tweede Eneco Energie Monitor van 2014 blijkt dat bijna 7 op de 10 Nederlanders actief bezig
zijn met het verminderen van het energieverbruik. Een meerderheid geeft ook aan dat zij bewust de
verwarming iets lager zet om zo energie te besparen.
Energiekeuze
Wat betreft de keuze voor energieleverancier zien we dat de helft van de Nederlanders één keer of
vaker is overgestapt naar een andere energieleverancier. Waarbij prijs voor hen belangrijker is dan
duurzaamheid en
service. Toch zien we dat de helft van de Nederlanders het wel belangrijk vindt dat de eigen
energieleverancier een duurzame koers vaart. Verder zijn voor ruim 4 op de 10 Nederlanders
zekerheid en voorspelbaarheid belangrijk bij de keuze van een energieleverancier.
Toekomst van energie
Wat betreft de toekomst van energie zien we dat driekwart van de Nederlanders het belangrijk vindt
dat groene (duurzame) stroom bestaat. De helft van de Nederlanders heeft zelf ook groene stroom.
Voor twee derde van de Nederlanders met groene stroom maakt het niet uit of deze stroom uit
Nederland of het buitenland komt. Tot slot hebben Nederlanders het liefst zonne-energie als bron voor
de stroomopwekking, gevolgd door windmolens op zee.
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Onderzoeksopzet

Onderzoeksopzet
Methode
 Doelgroep: Nederlanders van 18 jaar en ouder
 Aanpak: 1.001 online interviews
 Het veldwerk van de tweede Eneco Energie Monitor in 2014 vond plaats van 1 tot en met 7
oktober 2014. De eerste veldwerkperiode was van 7 tot en met 12 februari 2014.
 De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en Nielsen-regio.
Vragenlijst
De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:
 Energieverbruik
 Energieleverancier
 Toekomstvisie op energie
 Achtergrondvragen
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Belangrijkste resultaten
 1. Energieverbruik
 2. Energiekeuze
 3. Toekomst van energie

1. Energieverbruik

Bijna 7 op de 10 Nederlanders zijn actief bezig om het energieverbruik
te verminderen…
Bent u actief bezig om uw energieverbruik te verminderen?

50 plussers zijn hier
vaker actief mee
bezig dan 18 – 34
jarigen

Nee
32%

Ja
68%

Basis: alle Nederlanders meting 2, oktober 2014 (n=1.001)
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…8 op de 10 Nederlanders zeggen (enigszins) bewust de verwarming
iets lager te zetten om energie te besparen
Zet u de verwarming in ruimtes waar u bent bewust iets lager om energie te besparen?

Niet zo
bewust
14%

Helemaal
niet bewust
4%

Zeer bewust
37%
50 plussers zijn hier
vaker bewust mee
bezig dan 18 – 34
jarigen

Enigszins
bewust
45%

Basis: alle Nederlanders meting 2, oktober 2014 (n=1.001)
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2. Energiekeuze

De helft van de Nederlanders is één keer of vaker overgestapt
naar een andere energieleverancier…
Hoe vaak bent u overgestapt naar een andere energieleverancier?

3 keer of vaker

13%

2 keer

14%

23%

1 keer

44%

Nooit

Weet ik niet precies

6%

Basis: alle Nederlanders meting 2, oktober 2014 (n=1.001)
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…waarbij prijs voor hen belangrijker is dan duurzaamheid en
service
Kunt u aangeven in hoeverre u prijs, service en duurzaamheid belangrijk vindt bij de keuze
van uw energieleverancier? U kunt in totaal 10 punten verdelen. Het aspect dat voor u het
belangrijkst is bij uw keuze geeft u de meeste punten en het aspect dat voor u het minst
belangrijk is geeft u het minst aantal punten.

Duurzaamheid
2.6

Prijs
4.8

Service
2.6

Basis: alle Nederlanders meting 2, oktober 2014 (n=1.001)
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Toch zien we dat de helft van alle Nederlanders het wel belangrijk vindt dat
de eigen energieleverancier een duurzame koers vaart
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:

(zeer) mee oneens

(zeer) mee eens
Neutraal

Als ik iets nieuws koop kies ik meestal voor
producten/ merken waarmee ik al vertrouwd ben

14%

56%

29%

Ik vind het belangrijk dat mijn energieleverancier een
duurzame koers vaart

11%

53%

34%

Ik vind goedkope energie belangrijker dan duurzame
energie
Ik betaal graag wat meer voor energie, wanneer ik
daarmee een bijdrage kan leveren aan een beter
milieu

Ik vind het gevoel dat ik bij een energieleverancier
heb belangrijker dan de prijs die ik betaal voor
energie

28%

35%

47%

37%

26%

18%

34%

37%

32%

Basis: alle Nederlanders meting 2, oktober 2014 (n=1.001)
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Verder zijn voor ruim 4 op de 10 Nederlanders zekerheid en
voorspelbaarheid belangrijk bij de keuze van energieleverancier
Hieronder staat een aantal omschrijvingen van hoe je als individu met energiekeuze omgaat.
In welke typering kunt u zich het meeste vinden:

“Ik wil zekerheid en voorspelbaarheid. Ik wil
precies weten waar ik aan toe ben.”

45%

“Ik wil de laagste kosten. Ik wil zo min
mogelijk kwijt zijn aan vaste energielasten en
ben hiervoor bereid iets in te leveren op
andere punten.”
‘’Ik wil dat de energie die ik gebruik zo
duurzaam mogelijk wordt opgewekt, en
kosten vind ik minder van belang’’

“Ik wil maximaal comfort. Ik wil comfortabel
leven, en kosten vind ik minder van belang.”

36%

Voor vrouwen zijn
zekerheid en
voorspelbaarheid vaker
belangrijk dan voor
mannen

12%

7%

Basis: alle Nederlanders meting 2, oktober 2014 (n=1.001)
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3. Toekomst van energie

Driekwart van de Nederlanders vindt het belangrijk dat groene
(duurzame) stroom bestaat
Hoe belangrijk vindt u het dat groene (duurzame) stroom bestaat?
Helemaal
niet
belangrijk
4%

Weet niet
5%

Niet zo
belangrijk
17%

Zeer
belangrijk
27%

Tamelijk
belangrijk
47%

Basis: alle Nederlanders meting 2, oktober 2014 (n=1.001)
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Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan dat zij zelf groene stroom
hebben
Weet u of u groene (duurzame) of grijze stroom heeft?
Groene (duurzame) stroom is elektriciteit opgewekt uit bronnen die, in principe, niet op
kunnen raken. Voorbeelden zijn wind, zon, biomassa en waterkracht. Bij grijze (nietduurzame) stroom worden fossiele brandstoffen gebruikt, zoals kolen, of gas.

Weet ik niet
26%
Ik heb
groene
stroom
48%

Ik heb grijze
stroom
26%

Basis: alle Nederlanders meting 2, oktober 2014 (n=1.001)
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Voor twee derde van de Nederlanders met groene stroom maakt het
niet uit of deze stroom uit Nederland of het buitenland komt…
Groene stroom wordt deels in Nederland opgewekt via nieuwe windparken, zon of biomassa
en deels via zogenaamde certificaten gekocht uit landen met vanouds veel groene stroom,
met name Zweden en Noorwegen. Heeft u liever groene stroom uit Nederland, via
certificaten uit het buitenland of maakt het u niet uit waar de stroom wordt opgewekt?

Het maakt mij niet uit waar de groene
stroom vandaan komt

65%

30%

Liever alleen groene stroom uit Nederland

Liever alleen groene stroom via certificaten
uit het buitenland

2%

Weet niet

3%

Basis: alle Nederlanders die groene stroom hebben meting 2 (n=502)
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…en met welke techniek deze groene stroom is opgewekt
Groene stroom wordt via verschillende technieken opgewekt; met name waterkracht, zon,
wind, biomassa die wordt verbrand in biomassacentrales of biomassa die wordt bijgestookt in
kolencentrales. Zijn er technieken voor het opwekken van groene stroom die u liever niet
heeft?
Ja, liever geen biomassa stroom die wordt
mee gestookt in kolencentrales
Ja, liever geen biomassa stroom uit een
biomassacentrale

27%
8%

Ja, liever geen windenergie

4%

Ja, liever geen stroom van stuwdammen

4%

Ja, liever geen zonne-energie

Nee, de techniek maakt me niet uit

Basis: alle Nederlanders die groene stroom hebben meting 2 (n=502)

65%
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Als bron voor de stroomopwekking hebben Nederlanders het liefst zonneenergie, gevolgd door windmolens op zee. Het minst populair zijn
kernenergie of energie van een kolencentrale
Kunt u van onderstaande lijst met bronnen voor stroomopwekking aangeven welke 2 u het
liefste zou willen voor uw stroomvoorziening? En welke 2 zou u het minst graag willen voor
uw stroomvoorziening?

Zonne-energie /zonnepanelen
Windmolens op zee
Waterkracht

75%

4%
52%

6%

Liefst
Minst liefst

28%

9%
16%
17%

Windmolens op land
Kernenergie

8%

Biomassa

6%
9%

Gascentrale

3%

Kolencentrale

2%

59%

20%
61%

Basis: alle Nederlanders meting 2, oktober 2014 (n=1.001)
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Overige interessante
resultaten

4 op de 10 Nederlanders wonen in een eengezinswoning en een kwart
in een appartement
Woont u in een appartement, een eengezinswoning, een twee-onder-een-kapwoning of een
vrijstaande woning?
Vrijstaande
woning
11%

Anders
4%
Appartement
25%

64% van de
Nederlanders
woont in een
koopwoning en
36% in een
huurwoning

Twee-ondereen-kap
woning
16%

Eengezinswoning
40%

Basis: alle Nederlanders meting 2, oktober 2014 (n=1.001)
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Bijlage
Responsverantwoording

Responsverantwoording meting oktober 2014
Online






Start veldwerk:
Aantal verstuurde reminders:
Einde veldwerk:
Gemiddelde invulduur vragenlijst:
Responsbevorderende maatregelen:

1 oktober 2014
3 oktober 2014
7 oktober 2014
7 minuten
Respondenten krijgen voor deelname
Viewpoints. De Viewpoints kunnen
ingewisseld worden voor cadeaus uit de
online cadeaushop die toegankelijk is vanaf
het respondentenportal.

Totaal aantal verstuurde uitnodigingen
Vragenlijst niet geopend
Vragenlijst voortijdig afgesloten
Totaal aantal geslaagde interviews
Respons*

#
5.228
4.077
150
1.001
1.001

%
100%

19%

*) Respons=totaal aantal geslaagde interviews/totaal aantal verstuurde uitnodigingen
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