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Twee van de vier
Nederlandse jongeren
zien klimaatverandering
als een prioriteit.
Maar, betekent dit dat zij over 
de juiste middelen beschikken 
de problematiek daadwerkelijk 
aan te pakken?

klimaatverandering

er is geenplaneet B

handelnu!



Individuele 
actie 
nemen

Het project “People and Planet: A Common Destiny”, heeft 
als doel jongeren en lokale (globale + lokale) autoriteiten te 
mobiliseren in de strijd tegen klimaatverandering in acht 
Europese Lidstaten in de periode 2020-2024: Duitsland, 
Italië, Ierland, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië en 
Spanje, alsmede Kaapverdië. 
Deze factsheet presenteert de uitkomsten van een survey 
dat werd beantwoord door Nederlandse jongeren in 2021.

Achtergrond

De meest gebruikelijke dagelijkse acties die door 
Nederlandse jongeren worden ondernomen ten 
behoeve van het milieu betreft waterbesparing. 
85% van de respondenten draait de kraan dicht 
tijdens het tandenpoetsen en 75% neemt een 
douche in plaats van een bad. Ook verplaatst het 
merendeel van de respondenten zich regelmatig 
met de fiets of te voet. Duurzame activiteiten die 
minder vaak worden ondernomen betreffen 
deelname aan milieucampagnes; meer dan de 
helft (59%) van de respondenten geeft toe nooit 
deel te hebben genomen aan dergelijke 
initiatieven. Dit percentage ligt significant hoger 
dan het Europees gemiddelde van 42%. Ook is het 
nuttigen van duurzaam voedsel geen vast gebruik 
onder de Nederlandse jongeren; slechts 15% geeft 
aan altijd fair trade of lokale producten te kopen.

De twee favoriete activiteiten rondom 
klimaatproblematiek onder Nederlandse jongeren 
zijn vrijwilligerswerk (38%, tevens het Europees 
gemiddelde), hoewel we niet kunnen aantonen of 
dit dan wel continue of punctueel werk betreft, 
gevolgd door het delen van berichten van politieke 
en maatschappelijke aard op sociale netwerken. 
Een significant deel van de respondenten 
bevestigde weleens een donatie te hebben 
overgemaakt aan een non-profit organisatie of 
maatschappelijk doel. De minst uitgeoefende 
activiteit is deelname aan openbare evenementen, 
zoals stakingen of protesten, wat overeenkomt 
met een derde van het Europees gemiddelde.  

Basis: Alle respondenten (N= 92)

nooit soms altijd

Grafiek 2.1. Resultaten basisonderzoek. Individuele actie.
Dagelijkse activiteiten. Gemiddeld

Basis: Alle respondenten (N= 69)

Grafiek 2.2. Resultaten basisonderzoek. Individuele actie.
Acties in de afgelopen 3 jaar
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Ondanks de link tussen 
klimaatopwarming en watergebrek 
nemen beide problematieken een 
andere positie in wat betreft 
belangenbehartiging:
klimaatverandering is, na 
discriminatie, het punt dat de 
respondenten het meest 
interesseert, terwijl waterbronnen 
zich in het onderste derde deel van 
de ranking bevindt. Andere 
problematieken die hoog scoren 
zijn vervuiling en toegang tot 
onderwijs.

Nederlandse jongeren kaarten 
klimaatverandering ook graag aan als 
gespreksonderwerp, waarbij de aandacht 
wordt gevestigd op de link tussen 
klimaatopwarming en watergebrek. 
De onzichtbare “watervoetafdruk” en 
privatisering van de watervoorziening 
lijken juist weer niet te worden 
aangekaart; meer dan twee derde van de 
respondenten geeft aan dat het (zeer) 
onwaarschijnlijk is dit onderwerp ter 
discussie te stellen. Dit geeft aan dat 
hoewel Nederlandse jongeren op de 
hoogte zijn van het belang van 
watergebrek (figuur 2.1), ze niet zozeer 
bewust zijn van het belang van verborgen 
water in hun dagelijks leven.
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Basis: Alle respondenten (N= 91)

Grafiek 2.3. Resultaten basisonderzoek.
Individuele actie.
Klimaatverandering besproken met je naasten

respondenten het meest 
interesseert, terwijl waterbronnen 
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Basis: Alle respondenten (N= 76)

Grafiek 2.4. Resultaten basisonderzoek.
Individuele actie.
Belangenbehartiging



Klimaatverandering: 
kennis en perceptie 

Waar Niet waar Weet het niet

Nee, geen invloedJa, van kleine invloedJa, van grote Invloed

Nederlandse respondenten blijken een goede 
kennis te hebben over de impact van 
klimaatverandering op de planeet en de 
samenleving. 82% gelooft dat we 
klimaatverandering kunnen beperken door onze 
leefstijl aan te passen. Dit ligt lager dan het 
Europees gemiddelde van 93,1%. Watertekort als 
trigger voor regionale conflicten en migraties 
blijkt een minder bekend onderwerp (44% van de 
respondenten is hiervan niet op de hoogte), 
bovenop de lange termijneffecten van de huidige 
broeikasuitstoot.

Op individueel niveau uitten de respondenten 
meer bezorgdheid met betrekking tot 
temperatuurstijgingen (51%). Ook werden 
luchtvervuiling (45,7%) en stijgende zeeniveaus 
(39,8%) genoemd. Dit laatste is wat 
respondenten het meest bezig houdt op 
nationaal niveau (65,1%), gevolgd door 
overstromingen (54,55%). Nederlandse jongeren 
realiseren zich dat klimaatverandering zeer grote 
wereldwijde gevolgen heeft, nog meer in 
vergelijking met persoonlijke en nationale 
omstandigheden. Het minst erkende effect 
betreft het toenemend aantal stormen en het 
dalend aantal bijen.

Basis: Alle respondenten (N= 97)

Grafiek 3.1. Resultaten basisonderzoek. 
Percepties over klimaatverandering.
Uitspraken over klimaatverandering
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Grafiek 3.2.1. Resultaten
basisonderzoek. 
Percepties over
klimaatverandering.
Gevolgen van de
klimaatverandering
voor uw eigen leven
en dat van uw naasten

Grafiek 3.2.2. Resultaten
basisonderzoek. 
Percepties over
klimaatverandering.
Gevolgen van de
klimaatverandering
in uw land

Grafiek 3.2.3. Resultaten
basisonderzoek. 
Percepties over
klimaatverandering.
Wereldwijde gevolgen van
klimaatverandering

Basis: Alle respondenten (N= 94)
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Nederlandse jongeren zijn van mening 
dat de nationale regering en de Europese 
instellingen, gevolgd door internationale- 
en milieuorganisaties, de aangewezen 
instanties zijn om klimaatverandering te 
bestrijden. Een kwart van de 
respondenten geeft aan dat individuen en 
gezinnen niet voldoende zijn uitgerust 
om de klimaatproblematiek aan te 
pakken.

Beleidsbewustzijn 
en actie

Nederlandse jongeren lijken meer 
bekend te zijn met internationale 
klimaatakkoorden dan met nationale 
maatregelen om milieudegradatie aan te 
pakken. Dit zou kunnen worden verklaard 
door de actieve campagnes gericht op 
kinderen en jongeren uitgevoerd door de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties of door het feit 
dat nationale campagnes onvoldoende 
worden gecommuniceerd aan deze 
doelgroepen.

In het geheel niet in staat Min of meer in staat Best in staat

JA
63%

37%
NEE

JA
50%

50%
NEE

Basis: Alle respondenten (N= 92)

Grafiek 4.1. Resultaten basisonderzoek. 
Beleidsbewustzijn en -actie.
Kennis van de deelnemers over
wereldwijd beleid of initiatieven
om klimaatverandering tegen te gaan

Grafiek 4.2. Resultaten basisonderzoek. 
Beleidsbewustzijn en -actie.
Kennis van deelnemers over
milieubeleid in uw land
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Grafiek 4.3. Resultaten basisonderzoek. 
Beleidsbewustzijn en -actie. Wie is het best toegerust om klimaatverandering te bestrijden

Basis: Alle respondenten (N= 96)
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Welke acties kunnen 
worden ondernomen?
Om burgers te mobiliseren in de strijd tegen 
klimaatverandering, wordt overwegend 
voorgesteld boetes en straffen uit te delen (53%). 
Grootschalige campagnes komen op de tweede 
plaats (46%). Aan de andere kant zijn 
Nederlandse jongeren van mening dat acties op 
straat het minst effectief zijn om anderen mee te 
krijgen in de strijd.

Nederlandse respondenten hebben daarnaast ideeën 
aangedragen voor lokale autoriteiten om jongeren te steunen 
in hun duurzame activiteiten. De hoogste prioriteit lag daarbij 
op financiële steun, gevolgd door gefinancierde projecten voor 
de gemeenschap. Deelname aan besluitneming en 
beleidsvoering door middel van commissies werd als het 
minst effectieve middel beschouwd. 

Respondenten deden tevens suggesties voor 
belangenbehartiging. Het merendeel gaf aan dat efficiënte 
communicatie die door iedereen begrepen kan worden van 
belang is, onafhankelijk van iemands ervaring met de 
problematiek. Nederlandse jongeren lichtten ook 
verbeterpunten toe die in individuele huishoudens kunnen 
worden aangekaart, zoals water, voedsel, afval, transport en 
duurzame mobiliteit en de zogenaamde “4 R’s of 
Sustainability” [refuse, reduce, reuse and recycle] - 
Nederlandse jongeren zijn van mening dat al deze punten 
direct door individuen kunnen worden aangepakt.
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Grafiek 4.3. Resultaten basisonderzoek. 
Beleidsbewustzijn en -actie. 

Hoe kunnen lokale overheden duurzaamheidscampagnes
van jongeren en andere duurzame activiteiten ondersteunen.

Meerdere antwoorden mogelijk

Basis: Alle respondenten (N= 79)

Grafiek 4.4. Resultaten basisonderzoek. 
Beleidsbewustzijn en -actie.
Wat zou mensen motiveren om iets aan de klimaatverandering te doen.
Meerdere antwoorden mogelijk

Basis: Alle respondenten (N= 97)
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Meer dan de helft van de respondenten, 
57,1%, waren vrouw, 35% waren man en 
8% waren non-binair, genderfluid of niet 
gespecificeerd. 

Het merendeel van de respondenten 
(79%) waren studenten, waarvan meer 
dan de helft (56%) full time studenten. 
Tweederde van de respondenten was 
student en iets meer dan een derde 
werkende. 9% was zowel student als 
werkende. Ongeveer 10% was verdeeld 
over de categorieën werkloos, stagiair, 
vrijwilliger of actief baanzoekende.

Alle respondenten waren 35 jaar of jonger, met de 
grootste groep onder 18 jaar. 
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Grafiek 1.1. Resultaten basisonderzoek. 
Demografische kenmerken van de

deelnemers aan de enquête. Geslacht

Basis: Alle respondenten (N= 126)

Grafiek 1.1. Resultaten basisonderzoek. 
Demografische kenmerken van de deelnemers aan de enquête. Hoofdberoep

Basis: Alle respondenten (N= 126)

Grafiek 1.2. Resultaten basisonderzoek. 
Demografische kenmerken van de

deelnemers aan de enquête. Leeftijd

Basis: Alle respondenten (N= 126)
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