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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
Uit deze Eneco Energie Monitor onder kinderen blijkt dat ruim de helft van de kinderen positief staat
tegenover zonnepanelen op het dak, vooral vanwege het milieu. Een derde maakt het niet uit of er wel of
geen zonnepanelen op het dak liggen. Hiernaast vinden 6 op 10 kinderen windmolens (een beetje) mooi.
Maar de helft van de kinderen wil zeker niet een deel van het zakgeld inleveren om hiermee te investeren
in duurzame energie. Een kwart zou dit misschien wel willen. Andere manieren die kinderen noemen
waarmee je milieuvriendelijke stroom kan opwekken zijn: een (huis)dier laten rennen, stromend water,
mest en door middel van fietsen of sporten.
Verder blijkt dat er bij 7 op de 10 kinderen op school soms wordt gesproken over energie en
energiebesparing. Wat betreft het energieverbruik thuis zien we dat circa 4 op de 10 kinderen hier wel
eens over praten met hun ouders. Dit gaat voornamelijk over zuinig doen met stroom (de lichten uit) en
water (niet te lang douchen). De helft van de kinderen denkt dat een dag stroom opwekken voor het huis
waarin hij of zij woont 1 tot 10 euro per dag kost.
Kinderen vinden dat hun ouders al zuinig met energie omgaan, wanneer dit beter kan vinden ze dat ze
minder lang moeten douchen, apparaten moeten uitschakelen en zonnepanelen moeten aanschaffen. 4 op
de 10 kinderen hebben zelf al eens geprobeerd om minder energie te gebruiken. Dit doen zij door korter te
douchen, de lichten in ruimtes waar je niet bent uit te doen, de wc korter door te spoelen en stekkers uit
het stopcontact te halen.
Tot slot staat een meerderheid van de kinderen 5 tot 10 minuten onder de douche. En wordt tegen 8 op de
10 kinderen wel eens gezegd door de ouders dat ze niet zo lang moeten douchen, omdat het zonde is van
het water.
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Onderzoeksopzet

Onderzoeksopzet
Methode
 Doelgroep: kinderen in Nederland van 8 tot en met 12 jaar
 Aanpak: 810 online interviews, de kinderen zijn via hun ouders, die lid zijn van het panel, benaderd om
mee te doen aan het onderzoek
 Het veldwerk van de Eneco Energie Monitor onder kinderen vond plaats van 15 tot en met 24 april 2014.
 De resultaten zijn gewogen naar leeftijd en geslacht.
Vragenlijst
De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:
 Windenergie
 Zonne-energie
 Energieverbruik
 Energiebesparing
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Belangrijkste resultaten

Ruim de helft van de kinderen staat positief tegenover zonnepanelen op het
dak, vooral vanwege het milieu. Een derde maakt het niet zoveel uit of er wel
of geen zonnepanelen op het dak liggen
Zou je graag of niet graag zonnepanelen op het dak van je huis
willen die stroom maken? Zonnepanelen zijn platen die op het
dak van je huis worden vast gemaakt. En deze platen zorgen
ervoor dat van de warmte van de zon stroom voor in je huis
gemaakt wordt.
23%

Ik zou dit heel graag willen
Ik zou dit een beetje graag
willen

33%

Het maakt mij niet uit

32%

Waarom zou je graag zonnepanelen op
het dak van je huis willen die stroom
maken?

Ik zou dit liever niet willen

5%

Ik vind dat cool

Ik zou dit helemaal niet
willen

4%

Het ziet er mooi uit op het
dak

Op ons huis kunnen geen
zonnepanelen

3%

Anders

Basis: alle kinderen (n=810)

Jongens maakt het vaker
niet uit (37%) dan
meisje (27%)

70%

Het is goed voor het milieu

Weet ik niet

14%
5%
10%
1%

 Jongens vinden het vaker
cool (18%) dan meisje
(9%)
 Meisjes vinden het vaker
goed voor het milieu
(76%) dan jongens (65%)

Basis: alle kinderen die heel graag of een beetje graag
zonnepanelen op het dak van hun huis willen (n=488)
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Bijna 6 op de 10 kinderen vinden windmolens (een beetje) mooi
Wat vind jij van de grote windmolens die stroom maken?
Vind je deze….

14%

Heel mooi

44%

Een beetje mooi

29%

Een beetje lelijk

10%

Heel lelijk

Weet ik niet

3%

Basis: alle kinderen (n=810)
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De helft van de kinderen wil zeker niet een deel van het zakgeld inleveren om
hiermee te investeren in duurzame energie. Een kwart zou dit misschien wel
willen
Nederland wil dat er in de toekomst genoeg stroom wordt gemaakt door bijvoorbeeld
windmolens en zonnepanelen, zodat steenkolenfabrieken niet meer nodig zijn.
Steenkolenfabrieken zijn namelijk niet zo goed voor het milieu. De zonnepanelen en
windmolens kosten wel veel geld, maar zijn veel beter voor het milieu.
Zou jij hiermee willen helpen door de helft van je zakgeld in te leveren? Je helpt dan het
milieu goed te houden.

Ja, dat wil ik zeker

Ja, dat wil ik misschien

3%

26%

48%

Nee, dat wil ik zeker niet

Weet ik niet

Jongens willen dit vaker
zeker niet (53%) dan
meisje (44%)

22%

Basis: alle kinderen (n=810)
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Andere manieren die kinderen noemen waarmee je milieuvriendelijke
stroom op kan wekken zijn: een (huis)dier laten rennen, stromend water,
mest en door middel van fietsen of sporten
Kun je andere manieren verzinnen/bedenken/fantaseren hoe je energie (stroom) kunt maken
die goed is voor het milieu?
‘Met het water wat stroomt
door rivieren en de zee of als
je met een auto rijdt dat je
dan een batterij kan opladen
die je in huis weer voor iets
kan gebruiken’

‘Een koe laten rennen op een
lopende band die dan hard gaat
rondraaien en dat maakt dan
energie’

‘In de sportschool of thuis zo'n
fiets die vaststaat of een groot
rad wat cavia's ook hebben en
dan stroom maken door te
fietsen of te rennen’

‘Door te fietsen! Mijn
lamp op de fiets geeft
ook licht’

‘Een hamster in wieltje laten
lopen en er een stroomkabel
aan vast maken’

‘Auto met
zonnepanelen op
zich’

‘Ik heb wel eens
gezien bij Zapp dat
ze ook energie uit
koeien poep kunnen
halen’
‘Met fietsen stroom
opwekken. Je moet
dan wel heel hard
fietsen maar je sport
ook gelijk’

‘Alle energie die in
sportscholen wordt opgewekt
met de apparaten waarop
mensen sporten opslaan’
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Bij een meerderheid wordt op school wel eens gesproken over energie
en energiebesparing
Wordt er op jouw school wel eens gesproken over energie (stroom) en over zuiniger omgaan
met energie (stroom)?

Nee, nooit
19%

Ja, vaak
10%

Ja, soms
71%

Basis: alle kinderen (n=810)
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Circa 4 op de 10 kinderen praten met hun ouders wel eens over het
energieverbruik. Dit gaat voornamelijk over zuinig doen met stroom
(de lichten uit) en water (niet te lang douchen)
Praten je ouders wel eens met jou over hoeveel energie (stroom) er bij jou thuis wordt
gebruikt?

Ja
43%
Nee
57%

• ‘Kort douchen’
• ‘Licht niet aan als je er niet bent’
• ‘Lichten uit. Geen pc, tv en Nintendo ds
tegelijk aan en zuinig zijn met opladen’
• ‘De televisie en lampen uit doen als je niet
in een kamer bent en de verwarming laag
zetten’
• ‘Dat we moeten letten op het
energieverbruik en bijvoorbeeld de
verwarming niet warmer moeten zetten als
we het koud hebben, maar gewoon een
dikkere trui of vest aan moeten doen.’
• ‘Over onze zonnepanelen’
• ‘Dat ik sommige apparaten aan laat staan’
• ‘Als de lampen aanblijven of over onze
zonnepanelen die ons stroom opleveren’
• ‘Watergebruik’
• ‘Het boekje waar mama elke week de
meterstanden in op schrijft’
• ‘Wat we per maand betalen daaraan
(stroom en gas)’
• ‘Dat we niet mogen verspillen zeggen ze’
• ‘Dat we een zuinig huis hebben’
• ‘Niet hoeveel energie er wordt gebruikt in
huis maar wel hoe we kunnen bezuinigen’

Basis: alle kinderen (n=810)
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De helft van de kinderen denkt dat een dag stroom opwekken
voor het huis waarin hij of zij woont 1 tot 10 euro per dag kost
Wat denk je dat het voor jullie huis ongeveer kost om een dag stroom te gebruiken?

Minder dan 1 euro per dag

6%
28%

1 - 5 euro per dag

24%

5 - 10 euro per dag
10 - 15 euro per dag

11%

Meer dan 15 euro per dag

12%

Weet ik niet

20%

Basis: alle kinderen (n=810)
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Kinderen vinden dat hun ouders al zuinig met energie omgaan, wanneer dit
beter kan vinden ze dat ze minder lang moeten douchen, apparaten moeten
uitschakelen en zonnepanelen moeten aanschaffen
Hoe vind jij dat je ouders zuiniger met energie (stroom) in huis om kunnen gaan?
‘Mijn mama is al heel zuinig met
stroom, we hebben spaarlampen.
En de kachel gaat eerder uit, we
douchen met een timer.’

‘Computer uitzetten als je hem
niet gebruikt en lampen niet aan
laten als het niet nodig is. Op tijd
de verwarming uit zetten.’

‘Zonnepanelen, maar dat
willen ze niet. Licht uit doen,
maar vaak vergeet ik dat zelf
ook. Zuinigere auto, maar
verder doen ze het best goed.’

‘Ze doen al heel veel om
zuinig met energie te
zijn.’

‘Mijn moeder gaat al
heel zuinig om, ik
vind het vaak beetje
koud in huis en zo.’

‘Openhaard vaker aandoen en
korter douchen, vooral m'n
moeder’

‘Mijn ouders gaan heel
zuinig om met stroom.
Alleen daar waar wij
zitten brand een lamp.
Wassen doet mijn
moeder 's avonds.’

‘Zij zijn al erg zuinig.
Ik geloof dat ze het
huis willen isoleren’
‘Niet zij maar wij moeten
dat door het licht uit te doen
en de wc klein doortrekken’

‘Minder de computer aan
hebben en mijn moeder neemt
heel vaak een bad’
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4 op de 10 kinderen hebben zelf al eens geprobeerd om minder energie te
gebruiken. Dit doen zij door korter te douchen, lichten uit te doen, de wc
korter door te spoelen en stekkers uit het stopcontact te halen
Heb je zelf al eens geprobeerd om minder energie (stroom) te gebruiken in huis?

Ja
41%

Nee
59%

• ‘Licht eerder uit te doen op mijn
kamer’
• ‘Korter te douchen’
• ‘De wc te stoppen’
• ‘Lichten uit te doen en op de
koelkast te letten en op de
vriezer’
• ‘Stekkers uit het stopcontact te
halen van apparaten die niet
gebruikt werden’
• ‘De douche even uit te zetten als
ik me ga inzepen’
• ‘De gordijnen vroeg open te
doen zodat er geen licht aan
hoeft’
• ‘Altijd lampje uit bij mijn bed en
de vriezer snel weer dicht doen’
• ‘Minder tv te kijken en ipv onder
de douche in bad te gaan’

Basis: alle kinderen (n=810)
15

De meerderheid van de kinderen staat 5 tot 10 minuten onder
de douche
Hoe lang sta je ongeveer onder de douche?

1 minuut

8%

3 minuten

32%

5 minuten

28%

10 minuten

18%

Een kwartier
Een half uur
Langer dan een half uur
Ik weet niet precies hoe lang ik
douche

5%
1%
8%

Basis: alle kinderen (n=810)
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Tegen 8 op de 10 kinderen wordt wel eens gezegd door de ouders dat
ze niet zo lang moeten douchen, omdat het zonde is van het water
Zegt je vader of moeder wel eens dat je niet zo lang moet douchen, omdat het zonde is van
het water?

Nee, nooit
20%

Ja, vaak
30%

Ja, soms
50%

Basis: alle kinderen (n=810)
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Bijna 6 op de 10 kinderen zitten 1 tot 2 uur per dag op een
computer, laptop, tablet of mobiele telefoon
Hoe lang zit je per dag alles bij elkaar opgeteld op een computer, laptop, tablet of mobiele
telefoon?
Kwartier

4%
17%

Half uur

26%

1 uur

14%

Anderhalf uur

17%

2 uur

9%

3 uur
4 uur

4%

5 uur

1%

Langer dan 5 uur

2%

Ik zit nooit op een computer, laptop, tablet of
mobiele telefoon

1%

Weet ik niet

4%

Basis: alle kinderen (n=810)
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8 op de 10 kinderen gebruiken wel eens meerdere elektrische
apparaten tegelijkertijd
Gebruik je wel eens meerdere apparaten die stroom gebruiken tegelijkertijd? Dus dat je
bijvoorbeeld de tv aan hebt en ook een spelletje speelt op de computer? Of dat je een spel
speelt op de Playstation en ook een laptop tussendoor gebruikt?

Nee, nooit
21%

Ja, vaak
23%

Ja, soms
56%

Basis: alle kinderen (n=810)
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Bijlage
 Responsverantwoording

Responsverantwoording meting onder kinderen april 2014
Online






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

15 april 2014
2
24 april 2014
6 minuten
De ouders van de kinderen krijgen krijgen
voor deelname Viewpoints. De Viewpoints
kunnen ingewisseld worden voor cadeaus
uit de online cadeaushop die toegankelijk is
vanaf het respondentenportal.
Onder de kinderen werden zaklantaarns op
zonne-energie verloot met behulp van een
prijsvraag

Totaal aantal verstuurde uitnodigingen
Vragenlijst niet geopend
Vragenlijst voortijdig afgesloten
Geen geschikte respondent (=uitscreener)
Totaal aantal geslaagde interviews
Respons*

#
3.348
2.358
156
24
810
810

%

24%

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