Houding ten opzichte van duurzaamheid en klimaatverandering
Veel gemeenten zijn druk met het opstellen van lokale en regionale energiestrategieën. Want: volgens het klimaatakkoord moet Nederland in 2030 49% en in 2050 95% minder CO2 uitstoten. Deze infographic laat zien wat de houding van Nederlanders is tegenover duurzaamheid en klimaatverandering. Met behulp van de acht Citisens betrokkenheidsprofielen worden verschillen tussen Nederlanders geduid.

Aandacht voor duurzaamheid en milieu
Hoe belangrijk vindt u het dat er steeds meer aandacht is voor duurzaamheid en milieu?
% (heel) belangrijk
95%

Duurzaamheid en milieu worden door alle
betrokkenheidsprofielen (heel) belangrijk
gevonden. Dit was al zo in januari 2019, de grafiek
laat zien dat dit belang alleen maar is toegenomen in 2021 – bij alle profielen.
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Voornamelijk Zorgzame Senioren en Honkvaste
Buurtbewoners, profielen die over het algemeen
het minste binding voelen met dit onderwerpen,
maakten een flink stap. Zelfbewuste Aanpakkers maakte de minste groei door.
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Bereidheid tot handelen
Ik ben bereid mijn levensstijl aan te passen om klimaatverandering tegen te gaan.
% (helemaal) mee eens
95%

Hoewel steeds meer Nederlanders het belang van
duurzaamheid en milieu inzien, lijkt er ook wat
‘moeheid’ te ontstaan in hun bereidheid om de
eigen levensstijl aan te passen om klimaatverandering tegen te gaan bij bijna alle profielen.
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Vooral bij Kritische Vernieuwers is die bereidheid
flink afgenomen in 2021 (t.o.v. 2019). Opvallend is
dat Stadse Nomaden als enige groep niet dalen in
hun bereidheid tot handelen.
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De economie of het klimaat?
Beschermen economie voorrang op behalen klimaatdoelen
% eens
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De betrokkenheidsprofielen zijn verdeeld over de vraag wat er voorrang heeft in de coronacrisis: het behalen van de klimaatdoelen of het
beschermen van de Nederlandse economie.
Vooral Kritische Vernieuwers en Stadse Nomaden staan op flinke
afstand van de rest: voor hen is het behalen van de klimaatdoelen het
belangrijkste. Zelfbewuste Aanpakkers maken zich het meeste zorgen
om de economie tijdens deze crisis: volgens hun moet de focus liggen op
het beschermen van de Nederlandse economie.

Over het onderzoek
De data en inzichten uit deze infographic komen uit 2 online enquêtes, uitgezet in 2019 en 2021 onder 10.000 leden van het Citisenspanel.
Aan deze enquêtes deden tussen de 3.000 en 5.000 Nederlanders mee (representatief voor Nederland).

