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Highlights van het onderzoek

Inflatie en hoge energieprijzen hebben 

volgens de meerderheid van het Nederlands 

publiek momenteel de meeste invloed op hun 

omgeving en hun persoonlijk leven.

• 92% van het Nederlands publiek geeft aan 

dat de hoge energieprijzen hun in zekere 

mate raken, waarvan meer dan de helft (55%) 

heel erg wordt geraakt.

• Met name de jongere doelgroep wordt 

geraakt door stijgende (energie)prijzen.

Overgrote meerderheid ziet in hun omgeving 

dat het gedrag van mensen om warm te 

blijven tijdens de winter is veranderd.

• Vier op de vijf geeft aan dat de energieprijzen 

gevolgen hebben voor hun portemonnee. 

Bijna de helft heeft hierdoor moeite om 

dagelijks rond te komen.

• 62% grijpt naar andere oplossingen om warm 

te blijven.

Door de hoge energieprijzen worden andere 

oplossingen bedacht om warm te blijven 

tijdens de winter. Meer dan een kwart gebruikt 

brandgevaarlijke warmteoplossingen.

• 41% van het Nederlands publiek ziet of hoort 

het gebruik van veel kaarsen/waxinelichtjes 

en elektrische dekens in hun omgeving om 

warm te blijven.

• Een gevaarlijke oplossing zoals de 

bloempotkachel wordt door 14% in hun 

omgeving gehoord of gezien. 

• 1 op de 4 geeft aan zelf gebruik te maken van 

veel kaarsen/waxinelichtjes om warm te 

blijven tijdens de winter.

De risico’s van de creatieve oplossingen om 

warm te blijven worden niet altijd onderkend.

• Hoewel 71% het een hoog risico op brand 

gevaar vindt om binnen te barbecueën, ziet 

29% het maar als een gemiddeld of laag 

risico.

• De meerderheid vindt het gebruik van een 

bloempotkachel een laag of gemiddeld risico 

op brandgevaar. Slechts 45% ziet het hoge 

risico hiervan in.
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Appendix
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Invloed huidige crises
Op de omgeving, persoonlijk leven en demografische verschillen hierin.

1

Stellingen rondom energieprijzen en warm blijven
Met betrekking tot de omgeving en het persoonlijk leven.

2

Creatieve oplossingen
Welke creatieve oplossingen ziet men in de omgeving? Welke oplossingen gebruikt men zelf?

3

Inhoudsopgave - Appendix

Brandgevaar
In hoeverre ziet men het brandgevaar in van de creatieve oplossingen die ze zien in hun 
omgeving?

4

Onderzoeksverantwoording5
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1.1. Impact huidige crises - omgeving

Overgrote meerderheid geeft aan dat voornamelijk inflatie en de hoge energieprijzen 
de meeste invloed hebben op hun naaste omgeving.

Overgrote meerderheid kiest inflatie (86%) en 
energieprijzen (85%) als meest invloedrijke 
onderwerpen op hun naaste omgeving. 86
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Energieprijzen

Stikstofcrisis

Woningtekort/
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‘Welke van de volgende onderwerpen (max. 3) hebben de meeste invloed op uw 

naaste omgeving?’ (in %)
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1.2. Impact huidige crises - persoonlijk

Overgrote meerderheid geeft aan dat, van de huidige crises in Nederland, inflatie en 
de hoge energieprijzen de meeste invloed hebben op hun financiën.

Hierbij geeft de ruime meerderheid aan dat inflatie
(92%) en de hoge energieprijzen (84%) invloed
hebben op hun financiën.92
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Woningtekort/

stijgende huurprijzen

Inflatie

Energieprijzen

Corona
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Stikstofcrisis

‘Kunt u aangeven welke van de volgende onderwerpen (max. 3) de meeste 

invloed hebben op uw financiën?’ (in %)
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1.3. Impact huidige crises - persoonlijk

Vrijwel iedereen geeft aan dat de hoge energieprijzen hen in zekere mate raken, 
waarvan meer dan de helft heel erg wordt geraakt in de portemonnee.

In totaal raken de hoge energieprijzen 92% van de 
populatie in zekere mate.

Meer dan de helft van het Nederland publiek raken de 
energieprijzen heel erg (55%). 

Inflatie raakt de overgrote meerderheid (95%) in 
zekere mate, waar 48% van het Nederlands publiek 
heel erg wordt geraakt en 47% een beetje.

‘In hoeverre raken de volgende onderwerpen u op het moment persoonlijk in 

uw leven? Dit kan zowel financieel als emotioneel.’ (in %)
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1.4. Impact huidige crises – demografische verschillen

Met name de jongere leeftijdsgroep (25 – 30 jaar) wordt persoonlijk heel erg geraakt 
door inflatie en stijgende energieprijzen.

Mensen tussen de 25 en 30 jaar worden met name 
heel erg geraakt door inflatie en hoge 
energieprijzen.

62% geeft aan dat inflatie hun persoonlijk heel erg 
raakt. Dit loopt af tot ongeveer de helft (52%) voor 31 
– 50 jarigen en 42% voor 51-plussers.

Wat betreft de hoge energieprijzen geeft 3 op de 5 
aan dit hun persoonlijk heel erg raakt. Dit loopt af tot 
ongeveer 55% voor 31 – 50 jarigen en 54% voor 51-
plussers.

‘In hoeverre raken de volgende onderwerpen u op het moment persoonlijk in 

uw leven? Dit kan zowel financieel als emotioneel.’ (in %)
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42%
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31 - 50

51 - 70

4%

Raakt mij persoonlijk heel erg Raakt mij persoonlijk nietRaakt mij persoonlijk een beetje
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2.1. Stellingen rondom energieprijzen & warm blijven – omgeving

Overgrote meerderheid ziet in hun omgeving dat het gedrag van mensen om warm te 
blijven tijdens de winter is veranderd.

De ruime meerderheid ziet dat het gedrag van 
mensen veranderd is door de hoge energieprijzen.

91% ziet dat de verwarming minder vaak aangaat, of 
op een lagere stand wordt gezet, dan normaal. 82% 
geeft aan dat ze ziet dat men andere oplossingen 
gebruikt om warm te blijven.

Daarnaast erkent men ook dat de hoge 
energieprijzen financiële gevolgen hebben voor 
hun omgeving.

90% geeft aan dat ze zien in hun omgeving dat de 
energieprijzen gevolgen hebben voor de 
portemonnee. 4 op de 5 merkt dat mensen om hun 
heen moeite hebben met rondkomen.
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‘Ik zie in mijn omgeving 

dat de hoge energieprijzen 

gevolgen hebben voor 

de portemonnee.’

‘Ik zie en hoor in mijn omgeving 

dat men liever andere oplossingen 

zoekt om warm te blijven i.p.v. 

het aanzetten van de verwarming.’

‘Door de hoge energieprijzen 

merk ik dat mensen om mij heen 

moeite ervaren om rond te komen.’

‘Door de hoge energieprijzen 

zie ik dat mijn omgeving 

de verwarming minder vaak aan 

of op een lagere stand zet 

dan normaal.’

‘Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen:’ 

(in %)

Oneens

Eens
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2.2. Stellingen rondom energieprijzen – persoonlijk

Vier op de vijf geeft aan dat de energieprijzen gevolgen hebben voor hun 
portemonnee. Bijna de helft heeft hierdoor moeite om dagelijks rond te komen.

De ruime meerderheid ziet dat de hoge 
energieprijzen gevolgen hebben voor hun 
portemonnee (81%).

Bijna de helft van het Nederlands publiek ervaart 
moeite om dagelijks rond te komen.

2 op de 5 geeft aan door de hoge energieprijzen dit 
jaar niet op vakantie te kunnen.
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‘Ik maak me zorgen over 

mijn financiële situatie.’

‘Ik heb geen last van stijgende 

energieprijzen.’

‘De energieprijzen hebben gevolgen 

voor mijn portemonee.’

‘Door de hoge energieprijzen kan ik 

dit jaar niet op vakantie.’

‘Door de hoge energieprijzen ervaar 

ik moeite om dagelijks 

rond te komen.’

‘Door de hoge energieprijzen heb ik 

minstens 1 keer dit jaar mijn 

energienota niet kunnen betalen.’

‘Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen:’ 

(in %)

Eens

Oneens
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2.3. Stellingen rondom warm blijven – persoonlijk

Overgrote meerderheid geeft aan dat ze hun verwarming lager, of minder vaak 
aanzetten. Bijna twee op de drie grijpt naar andere oplossingen om warm te blijven. 

Bijna de helft van het Nederlands publiek maakt 
zich zorgen om warm te blijven tijdens de winter.

62% grijpt hierdoor naar andere oplossingen om warm 
te blijven.

Ruim 85% geeft aan dat ze hun verwarming lager, 
of minder vaak aanzetten, dan normaal. 

Meer dan 1 op de 4 huishoudens in van plan om de 
verwarming helemaal niet aan te zetten deze winter.
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‘Ik werk vaker op kantoor en/of 

plan afspraken liever bij anderen 

thuis zodat ik thuis geen 

extra stookkosten maak.‘

‘

‘Door de hoge energieprijzen zet ik

de verwarming minder vaak aan of 

op een lagere stand dan normaal.’

‘

‘Ik gebruik voornamelijk andere 

oplossingen, dan het aanzetten van 

de verwarming, om warm te blijven 

tijdens de winter.’

‘

‘Ik maak me zorgen om tijdens 

de winter warm te blijven.’

‘

‘Ik ben van plan om de verwarming 

helemaal niet aan te zetten 

deze winter.‘

‘

‘In hoeverre herkent u zich in de volgende uitspraken:’ 

(in %)

Oneens

Eens
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3.1. Creatieve oplossingen – omgeving

Meest voorkomende oplossingen die men deze winter ziet in hun omgeving zijn veel 
kaarsen/waxinelichtjes, elektrische dekens en kachels.

41% van het Nederlands publiek ziet of hoort het 
gebruik van veel kaarsen/waxinelichtjes en 
elektrische dekens in hun omgeving om warm te 
blijven.

Bij ‘Anders …’ vult men met name in dat extra laagjes 
kleding worden gedragen, dekens/plaids en een kruik 
worden gebruikt en dat er bijvoorbeeld wordt gekozen 
voor elektrische verwarmingen of infraroodpanelen.

Een gevaarlijke oplossing zoals de bloempotkachel 
wordt door 14% in hun omgeving gehoord of gezien. 

41

41
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Oven aanzetten

Binnen barbecueën

Open Haard

Elektrische dekens

Veel kaarsen/waxinelichtjes

Bloempotkachel

Kachels

Anders …

Afvoer droger in kamer blazen

‘Welke creatieve oplossing(en) heeft u in uw omgeving gezien of gehoord om 

warm te blijven tijdens de winter?’ (in %)
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3.2. Creatieve oplossingen – persoonlijk

Een op de vier gebruikt zelf veel kaarsen of waxinelichtjes om warm te blijven tijdens 
de winter. Enkele gevaarlijke oplossingen worden ook nog steeds gebruikt.

1 op de 4 gebruikt veel kaarsen/waxinelichtjes om 
warm te blijven tijdens de winter.

28% geeft aan geen alternatieve oplossingen te 
gebruiken. Daarnaast vult men met name bij ‘Anders 
…’ in dat extra laagjes kleding worden gedragen, 
dekens/plaids en een kruik worden gebruikt en dat er 
bijvoorbeeld wordt gekozen voor elektrische 
verwarmingen of infraroodpanelen.

Enkele gevaarlijke oplossingen zoals de oven 
aanzetten (9%), de bloempotkachel (2%) en het 
binnen barbecueën (2%) om het huis te verwarmen 
worden nog steeds door enkele gebruikt.
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Geen alternatieven

Anders …

Veel kaarsen/waxinelichtjes

Elektrische dekens

Oven aanzetten

Kachels

Open Haard

Afvoer droger in kamer blazen

Binnen barbecueën

Bloempotkachel

‘Welke creatieve oplossing(en) gebruikt u zelf om warm te blijven tijdens de 

winter?’ (in %)
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4. Brandgevaar creatieve oplossingen

1 Respondenten kregen hier alleen de oplossingen te zien die ze eerder aangaven in hun omgeving te zien/horen. 

De risico’s van de creatieve oplossingen om warm te blijven worden niet altijd 
onderkend.

Hoewel 71% binnen barbecueën om het huis te 
verwarmen een hoog risico op brand gevaar vindt, 
ziet 29% het maar als een gemiddeld of laag risico.

De meerderheid vindt het gebruik van een 
bloempotkachel een laag of gemiddeld risico op 
brandgevaar. Slechts 45% ziet het hoge risico hiervan 
in.

‘In hoeverre gelooft u dat onderstaande oplossingen brandgevaar met zich mee 

kunnen brengen?’ (in %)1

71%

45%

29%

24%

20%

20%

12%

9%

21%

36%

43%

50%

23%

46%

42%

46%

8%

19%

28%

27%

57%

35%
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Wat is NPS

Kwantitatief: 

Online vragenlijst

Methodiek

2 t/m 5 december 2022

Veldwerk

Doelgroep

1036 respondenten via Panelclix: 

25 – 75 jaar, NL representatief

Onderzoeksteam vanuit Aegon

5. Onderzoeksverantwoording

mbirkhoff@aegon.nl

jurgen.warnecke@aegon.nl

romy.bongers@aegon.nl




