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Achtergrond

In opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) doet Motivaction International B.V. jaarlijks (hierna: Motivaction) consumentenonderzoek 

naar de stand van zaken rond een aantal kernindicatoren binnen de energiebranche (overstapgedrag, tevredenheid dienstverlening, prijsperceptie, 

informatiebehoefte en vertrouwen in de markt). Naar aanleiding van de laatste meting (Consumentenonderzoek Energiemarkt 2022), heeft Motivaction een 

verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de houding ten aanzien van energieleveranciers.

In de periode 2018 tot en met 2021 zagen we dat een grotere groep consumenten eerder wantrouwen dan vertrouwen voelde voor energieleveranciers waar het 

gaat om het voor ogen houden van het belang van de consument. In het consumentenonderzoek van 2022, dat plaats vond terwijl de energieprijzen plotseling 

sterk stegen, was dat omgeslagen. In een kwalitatief onderzoek dat vervolgens is uitgevoerd kwam een zeker vertrouwen naar voren in het voortbestaan van 

leveranciers. Deze verassende resultaten riepen vragen op over het beeld dat consumenten van energieleveranciers hebben. De ACM studeert bovendien op 

strengere regels om de stabiliteit van leveranciers te vergroten en wil graag weten hoe consumenten hier naar kijken en of ze er financieel aan willen bijdragen. 

Doelstelling

Het verschaffen van inzicht in de houding van consumenten ten aanzien van energieleveranciers, teneinde de ACM indicaties te bieden in de effectiviteit van haar 

toezicht op de energiemarkt.

Onderzoeksvragen

De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord in het onderzoek:

• Hoeveel vertrouwen hebben consumenten in energieleveranciers? Hoe verhouden verschillende vormen van vertrouwen zich tot elkaar?

• Hoe staan consumenten tegenover strengere regulatie van energieleveranciers ten behoeve van een hogere stabiliteit?
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Onderzoeksopzet  

Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de Nederlandse bevolking is kwantitatief onderzoek uitgevoerd. De respondenten komen uit Stempunt, het 

ISO-26362-gecertificeerde online panel van Motivaction. 

Doelgroep, steekproef en representativiteit

De doelgroep voor dit onderzoek zijn consumenten in de leeftijd van 18 tot en met 80 jaar die zelf verantwoordelijk zijn voor hun energiezaken. Er is een 

representatieve steekproef gerealiseerd van n=1.029 Nederlanders van 18 tot en met 80 jaar. De steekproef is representatief voor leeftijd, geslacht, opleiding, 

Nielsen-regio, Mentality-milieu* (en interacties tussen deze variabelen) en voor gezinsgrootte. Representativiteit voor de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, 

Nielsen-regio en Mentality is verkregen door bij de steekproeftrekking rekening te houden met de verdeling van de Nederlandse bevolking op deze kenmerken 

en door de resultaten achteraf te wegen. Representativiteit voor gezinsgrootte is verkregen door de resultaten achteraf te wegen. Bij de weging fungeerde ons 

Mentality-ijkbestand als herwegingskader. Dit ijkbestand bevat de verdeling van Mentality-milieus in de bevolking op basis van schriftelijke enquêtes zonder 

zelfaanmelding en is wat betreft sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS. 

*Mentality-milieus zijn segmenten van de bevolking met een eigen waardenoriëntatie en kijk op het dagelijks leven.

Vragenlijst, dataverzameling en veldwerkperiode

De vragenlijst is in samenwerking met betrokkenen vanuit de ACM opgesteld. Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode van 22 t/m 30 augustus 2022.
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Samenvatting
Het vertrouwen in energieleveranciers is gedaald ten opzichte van eerder dit 

jaar. Deze daling lijkt vooral veroorzaakt te worden door een beperkt vertrouwen 

in de mate waarin energieleveranciers een eerlijke prijs vragen voor hun 

diensten. Consumenten maken zich weinig zorgen over een faillissement van hun 

energieleverancier, maar zouden wel voorstander zijn van strengere eisen vanuit 

de overheid om dit te voorkomen. Toch is men verdeeld over of zulke eisen tot 

hogere kosten voor consumenten zouden mogen leiden. Deze resultaten moeten 

in de context van de huidige inflatie en stijgende energierekening geplaatst 

worden.

Algemeen vertrouwen in energieleveranciers is gedaald, met name vertrouwen in 

een eerlijke prijs is laag

De ervaringen van consumenten met de huidige consumenten zijn veelal negatief. 

Deze negatieve tendens zet zich door in het algemeen vertrouwen dat men in 

energieleveranciers heeft: In deze meting zegt 12% vertrouwen te hebben dat 

energieleveranciers het belang van klanten scherp voor ogen houden. Dit is een stuk 

lager dan de meting in april (toen 29%).

Consumenten hebben voor de meeste voorgelegde aspecten vertrouwen in 

energieleveranciers. Zo heeft men er het vaakst vertrouwen in dat zij het te veel 

betaalde voorschot aan het eind van het contractjaar terugbetaald krijgen (63%) of 

dat de energieleverancier blijft bestaan (56%). Opvallend genoeg heeft men er met 

name weinig vertrouwen in dat hun energieleverancier een eerlijke prijs vraagt voor 

zijn diensten (24%). Dit blijkt ook uit de open antwoorden, waarin consumenten vaak 

vermoedens uiten dat energiemaatschappijen misbruik maken van de crisis en 

onnodig hoge winsten (over de rug van consumenten) maken. 

Consumenten verwachten negatieve gevolgen bij faillissement 

energieleverancier, maar maken zich hier weinig zorgen over

Consumenten hebben minder vertrouwen in de levensduur van energieleveranciers 

dan in die van banken, verzekeringsmaatschappijen en telecomproviders. Toch maken 

zij zich over het algemeen weinig zorgen over een faillissement van hun 

energieleverancier. Zo maakt 64% zich hier zelden tot nooit zorgen over en zegt nog 

eens 9% dat zij hier nooit over nadenken. Wel verwacht men dat een faillissement van 

hun energieleverancier verschillende negatieve gevolgen kan hebben. Zo verwachten 

consumenten dat zij in dat geval bij een nieuwe leverancier meer gaan betalen, niet 

meer het beloofde welkomstcadeau te krijgen, een variabele tarief krijgen bij de 

nieuwe leverancier en het te veel betaalde voorschot niet terug te krijgen.

Hoewel men voorstander is van strengere eisen vanuit de overheid, is er 

verdeeldheid in de bereidwilligheid om hiervoor meer te betalen

76% van de consumenten geeft aan er voorstander van te zijn als de overheid 

strengere eisen oplegt aan energieleveranciers. Wanneer deze strengere eisen 

zouden leiden tot hogere kosten voor consumenten, daalt dit aandeel. Toch zegt ook 

dan 58% zulke eisen (heel) nodig te vinden.

Consumenten zijn verdeeld over de mate waarin zij willen betalen voor extra 

zekerheid dat hun energieleverancier blijft bestaan. Zo geven consumenten bijna 

even vaak aan dat zij meer willen betalen voor meer zekerheid, als dat zij hetzelfde 

willen blijven betalen voor minder zekerheid. Daarnaast geeft de helft (51%) aan niet 

meer te willen betalen voor meer zekerheid. Mogelijk speelt de huidige inflatie en de 

sterke stijging van de energierekening hierin een rol.
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Resultaten



Ervaring: Hogere prijzen, beperkte mogelijkheden nieuw 
contract en faillissementen vaak genoemd

De ervaringen van consumenten met de huidige energiemarkt lijken 

veelal negatief. Hoewel relatief veel consumenten noemen door hun 

huidige vaste contract zelf nog niet direct gevolgen te ervaren, blijkt 

uit de open antwoorden dan men merkt dat er hogere prijzen zijn, dat 

het moeilijker wordt om een nieuw contract af te sluiten en dat er 

energiemaatschappijen failliet raken. Ook wordt regelmatig de 

overstap naar duurzamere alternatieven (bijv. zonnepanelen) 

genoemd.
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Er gebeurt op dit moment veel op de energiemarkt. Wat merk jij hiervan als 
consument en wat vind je daarvan? Open vraag

(Basis – allen, n=1.029)

Stijgende prijzen leveranciers die omvallen, 

leverancier die de prijs van terug geleverde 

energie verlaagt, niet mogelijk een vast 

contract af te sluiten.

De transitie naar echt duurzame energie 

vind ik heel erg belangrijk. Verder merk je 

dat gas- en energieprijzen stijgen. Niet leuk, 

zeker niet voor sommige doelgroepen.

Overstappen is lastig of onmogelijk. 

Energiecontract aanpassen ook. De prijzen 

stijgen ook, hoewel ik dat nu nog niet zo 

terugzie. 

Zelf nog niet zoveel, heb nog een vast 

contract voor 2 jaar.

Gas en elektra prijzen stijgen gigantisch, 

mensen willen overstappen op besparende 

oplossingen zoals zonnepanelen maar die 

zijn weer slecht leverbaar door een tekort 

aan computerchips.

Wij zijn veel bewuster van het 

gasgebruik. Consumenten worden de 

dupe van de enorme stijging van de 

energieprijzen. Er zullen ook heel veel 

mensen in de problemen komen. 

Op dit moment merk ik er nog niet veel 

van maar zodra mijn contract afloopt 

moet ik flink gaan betalen. Ik vind het en 

zeer onzekere toekomst.

Vooral de prijzen die ontzettend hard 

zijn gestegen. Ik betaal gewoon het 

dubbele aan energiekosten vergeleken 

met vorig jaar. 

Ik vind het zorgwekkend hoe de prijzen 

zich ontwikkelen. Wij hebben altijd voor 

vast contract met vaste prijzen gekozen. 

Welkom Energie failliet gegaan en 

noodgedwongen naar Eneco 

overgestapt waardoor nu onzekere 

variabele tarieven gelden. 



Algemeen vertrouwen: 12% heeft vertrouwen dat 
energieleveranciers klantenbelang voor ogen houden

Consumenten hebben er minder vertrouwen in dat energieleveranciers het belang van klanten scherp voor ogen houden ten opzichte van de meting van eerder 

dit jaar (april 2022). Waar toen 29% (zeer) veel vertrouwen had, is dat nu 12%. Het vertrouwen is hiermee zelfs lager dan in de jaren hiervoor (2018: 19%; 2019: 

15%; 2020: 18%; 2021: 19%). Als toelichting, noemen consumenten vaak hun vermoeden dat energiemaatschappijen misbruik maken van de crisis en onnodig 

hoge winsten (over de rug van consumenten) maken. 
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In hoeverre heb je er vertrouwen in dat energieleveranciers het belang van 
klanten scherp voor ogen houden? Je kunt hierbij o.a. denken aan het bieden 

van een goede prijs-kwaliteitverhouding en het bieden van een goede 
dienstverlening.

(Basis – allen, n=1.029)

16% 32% 37% 11% 1% 3%

Zeer weinig vertrouwen Weinig vertrouwen
Neutraal Veel vertrouwen
Zeer veel vertrouwen Weet niet

Kun je jouw antwoord toelichten?
(Basis – allen, n=1.029)

Omdat er verschillende verhalen vertelt 

worden over de levering en voorraad, 

maar dat we alleen de prijs zien groeien. 

Er is geen transparantie, allemaal vage 

informatiebronnen.

Gezien de megawinsten op dit moment 

heb ik er weinig vertrouwen in. Ze maken 

misbruik van de situatie om hoge prijzen 

door te berekenen aan consumenten.

Willen winst maken. Als straks de 

inkoopprijs zakt vraag ik me af of de prijs 

voor de consument ook zakt.

Zij verdienen geld en wij betalen alleen 

maar meer. In landen om ons heen is dat 

niet zo dus waarom hier wel.

Energieleveranciers kunnen het niet 

allemaal regelen. Het is de politiek, die 

veel btw en extra kosten incasseert.

Zij zijn ook afhankelijk van de markt en 

wat de regering doet en wat er op ons 

afkomt door deze crisis.

Er zijn veel betrouwbare 

energieleveranciers die ook met hun 

klanten meedenken. Slechts enkele 

kleinere vallen om en sporadisch wordt er 

ook misbruik gemaakt van de hoge prijzen.

Ze zijn afhankelijk van de olie -en 

gasprijzen, maar ik ben er niet van 

overtuigd dat de klanten de beste prijzen 

krijgen voorgeschoteld. 



Aspecten vertrouwen: Consumenten hebben minste 
vertrouwen in dat energieleveranciers eerlijke prijs vragen

Voor verschillende aspecten zegt (ruim) de helft van de consumenten 

vertrouwen te hebben in energieleveranciers. Zo heeft men er het 

vaakst vertrouwen in dat zij het te veel betaalde voorschot aan het eind 

van het contractjaar terugbetaald krijgen (63%) of dat de 

energieleverancier blijft bestaan (56%).

Toch zijn er twee aspecten waar men een stuk minder vertrouwen in 

heeft. Zo heeft maar 43% er vertrouwen in dat hun energieleverancier 

zijn beloftes en afspraken nakomt en 24% dat hun energieleverancier 

een eerlijke prijs vraagt voor zijn diensten.
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In hoeverre heb je er vertrouwen in dat jouw energieleverancier…
(Basis – allen, n=1.029)

4%

2%

3%

3%

6%

7%

5%

7%

8%

10%

23%

34%

30%

33%

39%

46%

48%

47%

44%

38%

17%

8%

9%

7%

5%

3%

4%

5%

6%

3%

eel betaald voorschot door jou als
aan het eind van het contractjaar

terugbetaalt

blijft bestaan (niet failliet gaat)

leveringszekerheid (dat jij hoe dan
 gas en elektriciteit krijgt)

n de regels van de overheid houdt

zijn beloftes en afspraken nakomt

t te v
lant 

voor 
ook

ich aa

he
k

rgt 

z

12% 23% 36% 21% 3% 4%lijke prijs vraagt voor zijn dienstenn eer

zo

ee

Zeer weinig vertrouwen Weinig vertrouwen Neutraal

Veel vertrouwen Zeer veel vertrouwen Weet niet

Klik hier voor de achterliggende tabellen



Levensduur: Minder vertrouwen in energieleveranciers 
dan in banken, verzekeringsmaatschappijen en providers

Ten opzichte van banken, verzekeringsmaatschappijen en providers, 

hebben consumenten er minder vertrouwen in dat energieleveranciers 

een lange levensduur hebben. In vergelijking met reisorganisaties, 

hebben consumenten meer vertrouwen in de levensduur van 

energieleveranciers.
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Toelichtende tekst die respondenten in de vragenlijst hebben gezien

Soms zie je in het nieuws het bericht dat een bedrijf in een bepaalde branche 

failliet is gegaan. Wij zijn benieuwd wat volgens jou duurzame dienstverleners 

zijn. Onder duurzaam verstaan we hier dat bedrijven een lange levensduur 

hebben (dus niet omvallen of failliet gaan). 

Hieronder zie je vijf verschillende soorten dienstverleners staan. In welke 
dienstverlener heb je het meest vertrouwen dat deze een lange levensduur 

heeft (dus niet omvalt)?
(Basis – allen, n=1.029)

Bank (2,0*)

Verzekeringsmaatschappij (2,4*)

Provider voor mobiele telefonie en internet (2,9*)

Energieleverancier (3,2*)

Reisorganisatie (4,5*)

1

2

3

4

5

*Gemiddelde positie rangorde



Faillissement: 64% maakt zich zelden tot nooit zorgen 
over dat energieleverancier failliet gaat

Consumenten maken zich over het algemeen weinig zorgen over een faillissement van hun energieleverancier. Zo maakt 64% zich hier zelden tot nooit zorgen 

over en zegt nog eens 9% dat zij hier nooit over nadenken. Slechts 5% zegt zich hier vaak of bijna altijd zorgen over te maken.

Op de open vraag antwoorden consumenten vaak dat energie een basisbehoefte is, dus dat meer regulering vanuit de overheid hierbij nodig is. Ook noemt men 

dat een faillissement mogelijk leidt tot extra kosten voor de consument. 

30% 34% 23% 4% 1% 9%

Nooit Zelden Soms Vaak Bijna altijd Hier denk ik nooit over na
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Maak je je er weleens zorgen over dat jouw energieleverancier failliet gaat?
(Basis – allen, n=1.029)

Wat vind je er van als een energieleverancier (dit hoeft niet per se jouw 
energieleverancier te zijn) failliet gaat? Welke gedachten of gevoelens komen 

er dan bij jou op?
(Basis – allen, n=1.029)

Ik kan niet anders zeggen dat het dan de 

schuld van de overheid is. De overheid 

helpt wel als een bank omvalt. Maar als 

dat bij een energiebedrijf of ziekenhuis 

gebeurt, dan doet de overheid niks. .

Dat is erg vervelend maar er zijn wel 

meer energieleveranciers.

Dat geeft een hoop stress omdat je dan 

niet goed weet waar je aan toe bent als 

consument.

De nieuwe leverancier zal niet goedkoper 

zijn, je betaalt het variabele tarief in het 

begin en wellicht krijg je je geld niet 

terug van de oude leverancier. 

Dit is een primaire levensbehoefte. Failliet 

gaan is geen optie. Net als 

watervoorziening.

Belachelijk, want energievoorziening is 

een eerste levensbehoefte en zou niet in 

de handen mogen zijn van commerciële 

bedrijven.

Erg triest, zou gereguleerd moeten 

worden ter bescherming van de klanten.

Ik betaal maandelijks te veel, zodat ik me  

geen zorgen hoef te maken voor de eind-

rekening. Dat is meestal een meevaller. 

Als dat bedrag niet terug komt, dat vind ik 

triest.



Gevolgen faillissement: Consumenten verwachten 
negatieve gevolgen wanneer leverancier failliet gaat

Consumenten verwachten dat een faillissement van hun 

energieleverancier verschillende negatieve gevolgen kan hebben. Zo 

verwachten consumenten vaker dat zij in dat geval bij een nieuwe 

leverancier meer gaan betalen dan dat zij hetzelfde blijven betalen bij 

hun nieuwe energieleverancier. Ook verwacht men niet meer het 

beloofde welkomstcadeau te krijgen, een variabele prijs te krijgen bij 

de nieuwe leverancier en het te veel betaalde voorschot niet terug te 

krijgen.

Wel denken consumenten vaker dat zij bij een faillissement zelf een 

nieuwe energieleverancier kunnen kiezen dan dat zij een 

energieleverancier toegewezen krijgen.
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Stel: jouw energieleverancier gaat volgende maand failliet. Wat merk jij er 
dan van, denk je? 

(Basis – allen, n=1.029)

Je krijgt een 
energieleverancier 

toegewezen

Je moet zelf een nieuwe 
energieleverancier kiezen

1 5
3,3

Je krijgt je te veel 
betaalde voorschot niet 

terug

Je krijgt je te veel 
betaalde voorschot terug

1 5
2,4

Je krijgt bij een nieuwe 
leverancier hoe dan ook 

een variabele prijs

Je kan bij een nieuwe 
leverancier kiezen voor 
een vaste of variabele 

prijs

1 5
2,2

Je beloofde 
welkomstcadeau krijg je 

niet

Je beloofde 
welkomstcadeau krijg je 

alsnog

1 5
2,1

Je gaat bij de nieuwe 
leverancier meer betalen

Je blijft hetzelfde 
betalen bij je nieuwe 

leverancier

1 5
1,9



Strengere eisen: Ruim de helft is voorstander van strengere 
eisen door de overheid, ook als dit hen meer gaat kosten

Consumenten geven aan er voorstander van te zijn als de overheid 

strengere eisen oplegt aan energieleveranciers. 76% geeft aan zulke 

strengere eisen (heel) nodig te vinden.

Wanneer deze strengere eisen zouden leiden tot hogere kosten voor 

consumenten, daalt het aantal dat dit nodig vindt. Toch zegt ook dan 

nog steeds 58% van de consumenten zulke eisen (heel) nodig te 

vinden.
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Toelichtende tekst die respondenten in de vragenlijst hebben gezien

In het afgelopen jaar is een aantal energieleveranciers failliet gegaan. Om er 

voor te zorgen dat dit niet of minder gebeurt, kan de overheid aan 

energieleveranciers strengere eisen opleggen. Bijvoorbeeld door 

energieleveranciers te verplichten om een financiële buffer aan te houden 

(genoeg geld op hun rekening). 

Vind je het nodig dat de overheid strengere eisen oplegt aan energieleveranciers?
(Basis – allen, n=1.029)

Het is mogelijk dat als energieleveranciers aan strengere eisen moeten voldoen, dat 
zij de kosten hiervan doorberekenen aan consumenten. 

Hoe sta je dan tegenover het opleggen van strengere eisen door de overheid aan 
energieleveranciers?
(Basis – allen, n=1.029)

1% 4% 14% 45% 31% 6%

4% 9% 23% 38% 20% 6%

Helemaal niet nodig Niet nodig Neutraal Nodig Heel nodig Weet ik niet



Extra kosten zekerheid: Gemengde bereidwilligheid om 
meer te betalen voor zekerheid

Consumenten zijn verdeeld over de mate waarin zij willen betalen voor extra zekerheid dat hun energieleverancier blijft bestaan. Zo geven consumenten bijna 

even vaak aan dat zij meer willen betalen voor meer zekerheid, als dat zij hetzelfde willen blijven betalen voor minder zekerheid.

De helft (51%) geeft daarnaast aan niet meer te willen betalen voor meer zekerheid. 29% zou hier wel toe bereid zijn. 21% weet niet of zij hiertoe bereid zouden 

zijn.
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Toelichtende tekst die respondenten in de vragenlijst hebben gezien

Als de overheid energieleveranciers strengere eisen oplegt kan dit gevolgen 

hebben voor jou als klant. Mogelijk ga je dan meer betalen, maar je hebt ook 

meer zekerheid dat je leverancier blijft bestaan. Als je leverancier failliet gaat 

kan je dat ook geld kosten. 

Hieronder zie je twee scenario’s. Welke vind je het meest aantrekkelijk voor jezelf?
(Basis – allen, n=1.029)

Meer betalen en meer 
zekerheid krijgen dat 

je leverancier blijft 
bestaan

Zelfde blijven betalen 
en minder zekerheid 

dat je leverancier blijft 
bestaan

1 7
3,9

Hoeveel zou je per maand bereid zijn meer te betalen als dit er voor zorgt dat 
jouw energieleverancier meer zekerheid kan bieden? We bedoelen dan 

zekerheid dat de energieleverancier blijft bestaan.
(Basis – allen, n=1.029)

29%

51%

21%Bedrag genoemd

Ik wil niet meer betalen
voor meer zekerheid

Weet ik niet

Ik zou meer betalen voor 
meer zekerheid



Bijlagen



Bijlage: aspecten vertrouwen 
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In hoeverre heb je er vertrouwen in 
dat jouw energieleverancier…

Zeer weinig 
vertrouwen

Weinig
vertrouwen

Neutraal Veel
vertrouwen

Zeer veel 
vertrouwen

Weet niet

…blijft bestaan (niet failliet gaat) 2% 5% 34% 48% 8% 4%

…zich aan de regels van de overheid 
houdt 3% 8% 33% 44% 7% 6%

…een eerlijke prijs vraagt voor zijn 
diensten 12% 23% 36% 21% 3% 4%

…zorgt voor leveringszekerheid (dat 
jij hoe dan ook gas en elektriciteit 
krijgt)

3% 7% 30% 47% 9% 5%

…zijn beloftes en afspraken nakomt 6% 10% 39% 38% 5% 3%

…het te veel betaald voorschot door 
jou als klant aan het eind van het 
contractjaar terugbetaalt

4% 7% 23% 46% 17% 3%

Terug naar de resultaten



Bijlage | Ongewogen en gewogen data
Leeftijd Ongewogen n Ongewogen % Gewogen n Gewogen %

18 t/m 24 jaar 51 4,5 127 11,1

25 t/m 34 jaar 116 10,1 184 16,1

35 t/m 44 jaar 185 16,1 196 17,1

45 t/m 54 jaar 215 18,8 225 19,7

55 t/m 64 jaar 234 20,4 194 17,0

65 t/m 70 jaar 345 30,1 219 19,1

Opleidingsniveau Ongewogen n Ongewogen % Gewogen n Gewogen %

Hoog (wo/hbo) 317 27,7 291 25,4

Middel
(havo/vwo/mbo/mavo)

570 49,7 588 51,3

Laag (ibo/basisschool/
geen opleiding

259 22,6 267 23,3

Geslacht Ongewogen n Ongewogen % Gewogen n Gewogen %

Mannen 631 55,1 572 49,9

Vrouwen 515 44,9 574 50,1

Regio Ongewogen n Ongewogen % Gewogen n Gewogen %

3 grote gemeenten 113 9,9 137 12,0

West 353 30,8 338 29,5

Noord 109 9,5 114 10,0

Oost 248 21,6 238 20,8

Zuid 278 24,3 274 23,9

Randgemeenten 45 3,9 45 3,9

Mentality Ongewogen n Ongewogen % Gewogen n Gewogen %

Moderne burgerij 259 22,6 263 22,9

Opwaarts mobielen 124 10,8 161 14,1

Postmaterialisten 124 10,8 104 9,1

Nieuwe conservatieven 107 9,3 90 7,8

Traditionele burgerij 190 16,6 147 12,9

Kosmopolieten 152 13,3 151 13,2

Postmoderne 
hedonisten 107 9,3 128 11,1

Gemaksgeoriënteerden 83 7,2 103 9,0
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Huishouden Ongewogen n Ongewogen % Gewogen n Gewogen %

1 persoon 264 23,0 231 20,1

2 personen 499 43,5 421 36,8

3 personen 150 13,1 188 16,4

4 personen 176 15,4 210 18,3

5 personen 49 4,3 70 6,1

6 of meer personen 8 0,7 26 2,3



Wij verminderen onze footprint

Motivaction 
is ISO 14001-

gecertificeerd 

Motivaction 
gebruikt 

energiezuinige 
auto’s 

Motivaction 
gebruikt groene 

stroom 

Motivaction 
gebruikt uitsluitend 
papier met een FSC-

label 
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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan 

integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 

desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal 

voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Auteursrecht
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http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid


Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F 
1015ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001MG Amsterdam

020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.




