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Bijlage 1 Aandachtspunten in de verkennende interviews 

In 1993 en 1994 zijn met volwassen leden van 25 huishoudens interviews gehouden die de basis 
vormen van hoofdstuk 3. Het betrof half-gestructureerde diepte-interviews die zich in principe richtten 
op het gehele consumptiepakket. De interviews hadden zowel betrekking op concrete gedragingen, 
aankopen en bezittingen, als op de houding van de ondervraagden tegenover consumptie en de 
betekenis die zij aan consumptie toekennen. Ook was een punt van aandacht hoe de geïnterviewden 
hun consumptiepatroon bezagen in vergelijking met dat van anderen. De interviews vonden bij de 
mensen thuis plaats. Behalve antwoorden op de uiteenlopende vragen vormden observaties een bron 
van informatie over hun consumptiepatroon en levensstijl. 

Achtergrondgegevens 
Standaard waren in de interviews vragen opgenomen naar persoonlijke achtergrondgegevens, opdat 
hetgeen de geïnterviewden over hun consumptie vertelden (achteraf) beter geïnterpreteerd zou kunnen 
worden. Bovendien zouden de gegevens daarna beter in verband te brengen zijn met statistische 
gegevens en enquêteresultaten. 
Zo werd er gevraagd naar de samenstelling van het huishouden (aantal leden, geslacht, leeftijd, 
opleiding, beroep, baan, individueel en huishoudelijk inkomen). Ook werd met het oog op 
theoretische interpretatie, onder meer in het kader van de theorie van Bourdieu, gevraagd naar de 
sociale herkomst van de ondervraagden (bijvoorbeeld beroep van de ouders) en de huidiae en 
voormalige levensovertuiging. 
Ook werd gevraagd naar de ontwikkeling van het huishouden (uitbreiding, inkrimping), en 
gebeurtenissen in de levensloop zoals veranderingen in inkomensniveau, in de loopbaan en 
verhuizingen. Met behulp hiervan zou beter kunnen worden ingeschat en geïnterpreteerd in hoeverre 
veranderingen in het consumptiepatroon en in het consumptiegedrag (zoals mogelijke toenemende 
matiging) verband houden met de levensloop van de ondervraagde en het huishouden. 
Als achtergrondinformatie is ook gevraagd naar hun contacten en functies in het openbare leven, zoals 
in vrijwilligers-, bestuurs- of redactiewerk, commissariaat, in sportclub, politieke partij, op cultureel 
gebied etc. 

Algemeen consumptiepatroon en consumptiegedrag 
Over consumptie werden eerst zeer algemene vragen gesteld en later gerichtere vragen op specifieke 
gebieden. 
De eerste, algemene vragen hadden betrekking op matiging en zuinigheid of royaal consumeren. 
Eerst kreeg elke informant een zeer algemene vraag om hem of haar de gelegenheid te geven zichzelf 
te typeren of omschrijven als consument, in de trant van: "Als u kijkt welke consumptie u wel en niet 
belangrijk vindt en hoe u met geld omgaat hoe zou u uzelf dan omschrijven?" Om duidelijk te maken 
dat de vraag betrekking had op alle consumptie, ofwel alle bestedingen werden bij de eerste vragen 
allerlei domeinen opgenoemd zoals kleding, voeding, inrichting, hobby's, restaurant/café, 
theater/film, cursussen, boeken, energie, speelgoed, vakantie en vervoer. Ook werd gevraagd of ze 
een kasboek bijhielden en waarom. 
Vervolgens werd gevraagd naar hun prioriteiten in consumptie, op welke terreinen ze geneigd waren 
te matigen of bezuinigen, en op welke terreinen ze juist royaal consumeerden. Eventueel werden ter 
concretisering specifieke vragen gesteld over de maximale prijs die ze betaalden voor een kledingstuk, 
werd hen gevraagd de geschiedenis van de aanschaf en vervanging van meubels te beschrijven, of 
werd gevraagd naar het elektriciteits- en gasverbruik van het afgelopen jaar. 
Vervolgens werd geïnformeerd in hoeverre ze hechtten aan kwaliteit, door te vragen op welke 
terreinen van consumptie ze kwaliteit wel en op welke terreinen ze kwaliteit minder belangrijk 
vonden. Steeds werd de geïnterviewden uitgenodigd hun antwoorden verhalenderwijs toe te lichten. 
Ten slotte werd in het algemeen geïnformeerd hoe belangrijk milieuoverwegingen voor hen waren 
door te vragen op welke terreinen ze rekening hielden met het milieu. 
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Voeding 
Voeding was één van de terreinen van consumptie waarover vragen werden gesteld om de algemene 
opmerkingen en zelf-typeringen te concretiseren, te onderbouwen en uit te werken. 
Zo werd gevraagd naar de frequentie en hoeveelheid van hun vlees-, tabak- en alcoholconsumptie, en 
de frequentie en prijs van het eten in restaurants. Ook kwam aan de orde in wat voor soort winkels 
(delicatessenzaak, supermarkt, buurtwinkei of speciaalzaak, natuurvoedingswinkel of op de markt) 
betrokkenen hun boodschappen deden. 

Vervoer 
Wat betreft vervoer kwam aan de orde of de ondervraagden over een auto beschikten en hoeveel zij 
privé, zakelijk, en voor woon-werk verkeer reizen, per auto, openbaar vervoer, fiets of anderszins. 
Als zij een auto hadden, werd ook gesproken over het merk, de grootte, de waarde, de leeftijd en 
vervanging. Als ze geen auto hadden werden de achtergronden daarvan besproken. 

Vakanties en reizen 
Wat betreft vakanties werd gevraagd naar de frequentie, bestemming, duur, het gebruikelijke soort 
onderkomen en vervoermiddel, zowel van de ondervraagde als het hele huishouden. Hierbij kwam 
ook het reizen per vliegtuig ter sprake. Steeds werd bij wijze van voorbeeld over het afgelopen jaar 
gesproken en gevraagd hoe typisch dat jaar was. 

Energieverbruik en elektrische apparatuur 
Om een indruk te krijgen van de omvang van het bezit aan elektrische apparaten, en om de 
geïnterviewden ook onderling te kunnen vergelijken, is gevraagd naar het bezit van een lange reeks 
(van bijna 50) apparaten. Deze apparaten komen grotendeels overeen bij die in hoofdstuk 2 en 4. Ook 
werd hen gevraagd hun gebruik van elektrische apparaten toe te lichten. 

Waardevolle bezittingen 
Behalve naar frequente aankopen en consumptiegedragingen, is gevraagd naar zeldzame aankopen en 
bezittingen. Nagegaan is of terughoudendheid wat betreft alledaagse consumptie gepaard ging met het 
bezit van kostbare goederen zoals een huis, tweede huis, ander onroerend goed, (sta)caravan, 
boot/jacht, kunstverzameling, juwelen, kostbare postzegel- of muntenverzameling, antiek, perzische 
tapijten, (muziekinstrumenten), wijnkelder, bibliotheek of waardevolle boekverzameling. Om te 
onderzoeken waar matigende consumenten hun geld laten is ook gevraagd of ondervraagden 
beschikten over grote spaartegoeden of effecten. 

Alternatieve consumptie 
Gevraagd is of de geïnterviewden bekend waren met en gebruik maakten van de volgende (duurdere 
en goedkopere) vormen van 'alternatieve', milieuvriendelijke consumptie: natuurvoedingswinkels, 
groen beleggen, milieuvriendelijke meubelen, kringlooppapier, tweedehands meubelen, tweedehands 
kleren, dierproefvrije cosmetica, groene slager, milieuvriendelijke verf en spaarlampen. 

Sociale vergelijking en navolging 
Om te achterhalen of terughoudendheid en milieubewustzijn al of niet bewust- inzet was van sociale 
competitie- is de geïnterviewden gevraagd zich te vergelijken met mensen uit eigen sociale kringen 
van hetzelfde inkomens- of bestedingsniveau, ook wat betreft preferenties, de voorkeur voor kwaliteit 
en aandacht voor het milieu. 
De rol van sociale druk is onderzocht door te vragen of de geïnterviewden tot de meerderheid of 
minderheid binnen eigen kringen hoorden. Ook is gevraagd wier gedrag zij navolgden en wie hen 
navolcden. 

2 6 2 



Bijlage 2 Enquête telepanel 

Deze enquête is oktober 1994 gehouden onder een telepanel van 2000 huishoudens. 1683 van hen hebben de 
vragen beantwoord. De resultaten zijn, voor zover zij relevant zijn terug te vinden in hoofdstuk vier. Een 
deel van resultaten is vewerkt in een rapport voor de Samenwerkende Elektriciteitsproductiebedrijven (Aarts 
1995a). De uitslagen zijn percentages van 1683 huishoudens tenzij anders vermeld. 

De ondervraagden 

De enquête bestond uit twee vragenlijsten. De eerste vragenlijst ging over autobezit en gebruik, vakanties en 
vliegreizen. Deze is in de regel voorgelegd aan het huishoudlid dat bij toetreden tot het panel te kennen 
heeft gegeven in het huishouden de financiën te regelen. (Indien degene die voor het huishouden de 
financiën regelt geen lid is van het huishouden of niet deel wil nemen aan de enquêtes, is de vragenlijst 
voorgelegd aan degene die te kennen heeft gegeven kostwinner te zijn. Indien de financiële regelaar en 
kostwinner niet bekend of beschikbaar zijn is de belangrijkste persoon (meestal de oudste) in het huishouden 
genomen. 

De tweede vragenlijst ging over huishoudelijke apparaten, milieuvriendelijke produkten en energieverbruik. 
Deze is in de regel voorgelegd aan de persoon die bij het toetreden tot het panel te kennen heeft gegeven 
meestal de boodschappen te doen, aangezien de vragen van huishoudelijke aard waren. In 
eenpersoonshuishoudens heeft uiteraard dezelfde persoon de eerste en tweede vragenlijst beantwoord. In 
meerpersoonhuishoudens kunnen de vragenlijsten door dezelfde of twee verschillende personen zijn 
beantwoord. 

Achtergrondgegevens van de respondenten 

Belangrijkste bezigheid respondent eerste vragenlijst 
0 0,5% 
1 werkt in loondienst 51 6% 
2 meewerkend in eigen bedrijf 3 0% 
4 zoekt voor het eerst werk 2,6% 
6 scholier of student 2 4% 
7 doet thuis de huishouding 13,0% 
8 gepensioneerd of AOW 17,3% 
9 arbeidsongeschikt 3,9% 
10 onbetaald werk + uitkering 0,2% 
11 doet vrijwilligerswerk 1,8% 
12 doet iets anders 3,5% 

Leeftijd eerste respondent in CBS-categorieën 
4 van 15 tot 19 jaar 0,1% 
5 van 20 tot 24 jaar 2,3 % 
6 van 25 tot 29 jaar 10,6% 
7 van 30 tot 34 jaar 11,6% 
8 van 35 tot 39 jaar 12,8% 
9 van 40 tot 44 jaar 10,9% 
10 van 45 tot 49 jaar 0,9% 
11 van 50 tot 54 jaar 7,8% 
12 van 55 tot 59 jaar 8,1% 
13 van 60 tot 64 jaar 1,8% 
14 van 65 tot 69 jaar 8,0% 
15 van 70 tot 74jaar 5,3% 
16 van 75 tot 79 jaar 2,7% 
17 van 80 tot 84 jaar 0,9% 
18 van 85 of ouder 0,2% 
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Grootte van het huishouden 
1 nersoon 1 persoon 
2 personen 
3 personen 
4 personen 
5 personen 
6 personen 
7 personen 
8 personen 
9 personen 

Aantal kinderen 
0 geen kinderen 
1 kind 
2 kinderen 
3 kinderen 
4 kinderen 
5 kinderen 
6 kinderen 
7 kinderen 

26,1% 
40,2% 
11,6% 
14,0% 
6,2% 
1,1% 
0,5% 
0,1% 
0,1% 

64,4% 
12,8% 
14,4% 
6,5% 
1,2% 
0,4% 
0,1% 
0,1% 

Partner aanwezig? 
0 nee 30,8% 
1 ja 69,2% 

Maandinkomen 
1 <F1 1.700 11,5% 
2 Fl 1701-2500 17,2% 
3 Fl 2501-3300 19,3% 
4 Fl 3301-4200 24^2% 
5 Fl 4201-5000 13)4% 
6 >FI 5001 S,'l% 

6,4% 

Opleidingsniveau 
0 0,5% 
1 kleuter-of basisonderwijs onvoltooid 1,4% 
2 kleuter-of basisonderwijs afgerond 1,8% 
3 voortgezet speciaal onderwijs, vgio of leerlingstelsel, 
speciaal onderwijs zonder diploma 3,4% 
4 voortgezet speciaal onderwijs, vgio of leerlingstelsel, 
speciaal onderwijs 15,9% 
5 L.B.O. zonder diploma 4,0% 
6 L.B.O. met diploma 13,2% 
7 M.B.O. zonder diploma 2,3% 
8 M.B.O. met diploma 11,4% 
9 Havo vwo zonder diploma 2,3% 
10 havo vwo met diploma 10,0% 
11 H.B.O. zonder diploma 4,4% 
12 H.B.O. met diploma 15,4% 
13 H.B.O. tweede fase zonder diploma 0,7% 
14 H.B.O. tweede fase met diploma 2,0% 
15 universiteit zonder diploma 3,6% 
16 universiteit met diploma 8,0% 
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Vragenlijst I (auto, vakantie, vliegen) plus uitslagen in percentages 

In deze vragenlijst zullen u vragen gesteld worden over de afstand tot uw eventuele werk, het gebruik van 
auto of motor en over reizen naar het buitenland. 

We beginnen met enkele vragen over de afstand tot het werk van u en/of uw eventuele partner. 

1-1. Werkt u zelf buitenshuis ? 
0 nee (-> vraag 4) 41,6% 
1 ja 57,9% 

1-2. Werkt u op een VAST adres ? 
Onee 8,9% 
1 ja 49,0% 

1-3. Hoe groot is de afstand (enkele reis) tussen uw woning en uw werk ? 
0 weet niet 0,7% 
1-5 km 18,4% 
6-10 km 5,7% 
11-15 km 4,9% 
16-20 km 4,2% 
21-25 km 3,3% 
26-30 km 2,6% 
31-40 km 3,0% 
41-50 km 1,2% 
51-100 km 2,9% 
101-166 km 0,5% 

49,0% 

1-4. Werkt UW PARTNER buitenshuis ? 
1 ja 32,6% 
2 nee (-> vraag 7) 26,3% 
0 n.v.t. (geen partner) (-> vraag 7) 9,9% 

1-5. Werkt UW PARTNER op een vast adres ? 
Onee 4,5% 
1 ja 28,0% 

32,6% 

1-6. Hoe groot is de afstand (enkele reis) tussen de plaats waar UW PARTNER werkt en uw woning ? 

1-7. Over hoeveel AUTO'S PLUS MOTOR(EN) beschikt uw huishouden ? 
0 geen (-> vraag 11) 19,4% 
1 één auto of motor 64,8% 
2 twee auto's en/of motoren 14,1 % 
3 drie auto's en/of motoren 1,0% 
4 vier of meer auto's en/of motoren 0,1 % 
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1-8. Op het volgende scherm kunt u per auto of motor aangeven hoeveel kilometer u in HET JAAR 
1993 in TOTAAL reed. Daarnaast wordt u gevraagd hoeveel kilometer daarvan voor 
WOON-WERK-verkeer werd gebruikt en hoeveel kilometer tijdens het werk en/of voor ZAKELIJK 
verkeer werd gereden. 

1-9. Wilt u aangeven welke BRANDSTOF uw eerste auto of' motor gebruikt ? 
1 loodhoudende benzine 14,3% 
2 loodvrije benzine 48,4% 
3 diesel 9,6% 
5 gas 7,5% 
6 anders 0,2% 
geen auto 20,0% 

1-10. Wilt u aangeven welke BRANDSTOF uw tweede auto ol' motor gebruikt. 
1 loodhoudende benzine 5,4% 
2 loodvrije benzine 13,1% 
3 diesel 14,7% 
5 gas 0,4% 
6 anders 0,2% 

14,1% 

1-11. Beschikte uw huishouden VOORHEEN wel over een AUTO ? 
0 nee 12,5% 
1 ja 6,9% 

19,4% 

1-12. Waarom heeft uw huishouden geen auto (meer)? 
(Wilt u de BELANGRIJKSTE reden kiezen) 
1 geen rijbewijs 5,5% 
2 te duur om een auto te hebben of te vervangen 7,3% 
3 de auto niet (meer) nodig 3,7% 
4 het gebruik van de auto bevalt niet (meer) 0,3% 
5 files~ 0,1% 
6 parkeerproblemen 
7 vanwege het milieu 1,3% 
9 door scheiding/overlijden etc geen autorijder meer in huis 0,5% 
10 vanwege gezondheid of leeftijd 0,5% 
8 anders 0,4% 

1-13. Is het aantal kilometers dat leden van uw huishouden met de auto rijden het afgelopen jaar toe-
of afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren ? 
1 toegenomen (-> vraag 14) 9,9% 
2 ong. gelijk gebleven (->vraag 15) 58,4% 
3 afgenomen (->vraag 15) 12,6% 
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0,1% 
3,1% 
2,4% 
1,3% 
1,6% 
1,5% 
1,3% 
0,8% 

1-14. Waardoor is het aantal kilometers toegenomen? U kunt meer dan 1 antwoord geven. 
0 weet ik niet 
1 door meer zakelijke kilometers 
2 afstand tussen huis en werk is groter geworden 
3 afstand naar familie of vrienden is groter geworden 
4 geen speciale reden 
6 auto aangeschaft of meer gebruikers/rijbewijzen 
7 meer (gebruikt voor) vakantie, vrije tijd, hobby 
5 anders 

9,9% 

1-15. Heht u het laatste jaar geproheerd het autogehruik te verminderen ? 
0 nee (-> vraag 17) 50,4% 
1 ja 29,7% 

1-16. Hoe hebt u geproheerd het autogehruik terug te dringen? U kunt meer dan 1 antwoord geven. 
1 minder gebruik maken van de auto voor korte afstanden 22,7% 
2 gaan carpoolen in plaats van alleen in de auto 1,8% 
3 meer met het openbaar vervoer i.p.v. de auto 5,4% 
4 meer gaan fietsen en lopen i.p.v. de auto 21,8% 
5 minder verplaatsingen 5,6% 
6 een auto weggedaan 0,5% 
7 anders 0,8% 

29,7% 

Nu volgen enkele vragen over VAKANTIE. 
1-17. Hoe vaak bent u het afgelopen jaar (dat is van 1 september '93 tot 1 september '94) met uw 
eventuele partner of andere leden van het huishouden NAAR HET BUITENLAND op vakantie 
geweest? (Onder vakantie verstaan wij tenminste TWEE overnachtingen.) 
0 geen enkele keer 38,7% 
1 een keer 33,5% 
2 twee keer 16,4% 
3 drie keer 7,1% 
4 vier keer 2,2% 
5 vijf keer 1,1% 
6 zes keer 0,2% 
7 zeven keer 0,1 % 
8 acht keer 0,1% 

0,5% 

1-18. Hoe vaak bent u het afgelopen jaar (dat is van 1 september '93 tot 1 september '94) ZONDER 
ANDERE LEDEN VAN UW HUISHOUDEN naar het buitenland op vakantie geweest ? 
0 geen enkele keer 64,6% 
1 een keer 6,6% 
2 twee keer 1,7% 
3 drie keer 0,5% 
. niet van toepassing 26,6% 
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1-19. Hoe vaak is uw PARTNER het afgelopen jaar (dat is van 1 september '93 tot 1 september '94) 
ZONDER andere leden van U\V HUISHOUDEN naar het buitenland op vakantie geweest ? 
0 geen enkele keer 62,8% 
1 een keer 4,6% 
2 twee keer 1,1% 
3 drie keer 0,3% 
. niet van toepassing 31,3% 

Nu volgen enkele vragen over VLIEG REIZEN. Daarbij maakt het aantalovernachtingen NIET uit. 

1-20. Hebben uw eventuele partner of u het afgelopen jaar (dat is van 1 september '93 tot 1 september 
'94) VLIEGREIZEN gemaakt? 
0 nee (-> vraag 23) 74,3% 
1 ja 25,1% 

1-21. Hoeveel vliegreizen hebt u het afgelopen jaar (dat is van 1 september '93 tot 1 september '94) 
gemaakt als u de vliegreizen van u en die van uw partner bij elkaar optelt ? (Heen- en terugreis = 1 
vliegreis) 
1 vliegreis 13,9% 
2 vliegreizen 7,1 % 
3-5 vliegreizen 3,1 % 
6-20 vlieüreizen 1,0% 

25,1% 
1-22. Hoeveel van deze vliegreizen hadden een ZAKELIJK doel ? 
Aantal zakelijke vliegreizen : 
0 geen zakelijke vliegreis (-> vraag 25) 20,8% 
1 een zakelijke vliegreis 1,7% 
2 zakelijke vliegreizen 1,3% 
3-20 zakelijke vluchten 1,4% 

1-23. Hoeveel vliegreizen hebt u zelf de afgelopen 5 jaar (dat is vanaf 1 september '89) voor 
PRIVé-doeleinden gemaakt ? 
0 geen privé-vliegreizen 55,1 % 
1 een privé-vliegreis 15,2% 
2 privé-vlieg-reizen 10,7% 
3-5 privé vliegreizen 13,6% 
6-10 privé vliegreizen 4,4% 
11-20 privé vliegreizen 1,0% 

1-24. Hoeveel van de privéreizen hadden een bestemming buiten Europa? 
Aantal intercontinentale vliegreizen : 
0 19,9% 
1 12,2% 
2 6,8% 
3 2,1% 
4 1,3% 
5 1,4% 
6-16 1,3% 
(-> 26) 

44,9% 
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1-25. U hebt de laatste 5 jaar geen prive-vliegreis gemaakt. 
Wat zijn de redenen daarvoor? U kunt meer dan 1 antwoord geven. 

N.B. N= 920 (alleen niet-vliegers) 
1 te duur 35 % 
2 ik hou niet van vliegen 15% 
3 ik geef niet om verre reizen 20% 
4 eerder voldoende vliegreizen gemaakt 7% 
5 vanwege gezinsgrootte of kleine kinderen 14% 
6 ik vind vliegen te milieubelastend 5% 
1 niet van gekomen maar wel ooit van plan 4% 
8 gezondheidsredenen 29% 
9 anders 

Vragenlijst II (elektrische apparaten, energiebesparing, milieuvriendelijke 
alternatieven) 

Deze vragenlijst maakt deel uit van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar veranderingen 
in consumentengedrag. De vragen hebben betrekking op electrische apparaten en op een paar huishoudelijke 
Produkten. 

II-l. Is er in uw huishouden een electrische BOILER of electrische GEISER aanwezig? 
0 nee 67,6% 
Ija 31,9% 

II-2. Is er in uw huis een WATERBED aanwezig? 
0 nee 95,5% 
Ija 3,9% 

II-3. Is er in uw huishouden een electrische of keramische KOOKPLAAT aanwezig? 
Onee 81,3% 
I ja 18,2% 

II-4. Zijn er in uw huishouden één of' meer EIGEN PC's aanwezig ? 
1 ja, er is één EIGEN PC aanwezig 
2 ja, er zijn twee of meer EIGEN PC's aanwezig 
3 nee, er zijn geen EIGEN PC's aanwezig 

34,8% 
6,1% 

58,6% 

57,1% 
42,4% 

II-5. Is er in uw huis een WASDROGER aanwezig ? 
0 nee 
1 ja (-> vraag 7) 

II-6. Was er eerder in uw huis wel een WASDROGER aanwezig ? 
Onee 53,5% 
I ja 3,6% 

II-7. Gaf een bepaalde VERANDERING aanleiding tot de aanschaf van de EERSTE wasdroger ? 
1 nee, er was geen speciale aanleiding 22,2% 
2 ja, uitbreiding huishouden 9,3% 
3 ja, een verbouwing of verhuizing 3,6% 
4 ja, (meer) buitenshuis gaan werken 3,1% 
5 ja, vestiging nieuw huishouden 1,4% 
6 ja, anders 6,4% 

II-8. Wat was de BELANGRIJKSTE reden om een WASDROGER aan te schaffen ? 
1 hekel aan was ophangen 1,0% 
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2 ruimtegebrek om was op te hangen 12,8% 
3 tijdsbesparing 4,9% 
4 gemak 7,0% 
5 een wasdroger hoort thuis in een modem huishouden 0,9% 
6 onenigheid over taakverdeling 
7 met een wasdroger ben je onafhankelijk van het weer 11,4% 
8 er was een voordelige aanbieding 0,8% 
9 kado gekregen 4,5% 
11 kinderen komen in het weekend thuis met was 0,3% 
12 gezondheid (geen was meer op kunnen hangen) 0,8% 
13 te vochtig in huis 0,3% 
10 anders 3,4% 

II-9. Hoeveel jaar geleden hebt u uw eerste WASDROGER aangeschaft of gekregen? 
5 jaar of korter geleden -> vraag 11 25,3% 
10 jaar of korter geleden -> vraag 11 36,0% 
15 jaar of korter geleden -> vraag 11 40,6% 
20 jaar of korter geleden -> vraag 11 43,8% 
35 jaar of korter geleden -> vraag 11 46,0% 
geen wasdroger -> vraag 10 54,0% 

11-10. Er is nu in uw huishouden geen wasdroger. Wat is daarvoor de belangrijkste achtergrond? 
1 de aanschaf van een wasdroger is te duur 5,4% 
2 een wasdroger is onnodig 40,2% 
3 een wasdroger is niet handig in gebruik 0,2% 
4 een wasdroger gebruikt te veel electriciteit 3,5% 
5 ik overweeg de aanschaf van een wasdroger 4,8% 
7 ruimtegebrek 1,2% 
8 was wordt buitenshuis gedaan 0,9% 
6 anders 
-> vraag 15 

11-11. Wanneer en waarvoor gebruikt u de wasdroger ? 
1 het hele jaar door voor (bijna) alle was 16,8% 
2 het hele jaar door voor hooguit de helft van de was 5,6% 
3 alleen in de herfst/winter voor bijna alle was 3,2% 
4 alleen in de herfst/winter voor hooguit de helft van de was 2,9% 
5 alleen bij slecht weer voor alle was 7,7% 
6 alleen bij slecht weer voor hooguit de helft van de was 6,3% 

11-12. Hoeveel bedraagt gemiddeld over het jaar het aantal droogbeurten PER WEEK? 

3,2 droogbeurten 

11-13. Gebruikt u de WASDROGER evenveel als een jaar geleden 
1 ja, evenveel 29,1 % 
2 nee, nu meer 2,4% 
3 nee, nu minder 4,7% 
4 niet van toepassing 0,4% 
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11-14. Waarom is het gebruik van de WASDROGER veranderd ? 
1 verandering gezinssituatie 4,0% 
2 beschikbare tijd 0,6% 
3 verandering woonsituatie 0,6% 
4 energiebesparing 0,8% 
5 afschaffen wasdroger 
6 anders 1,0% 

11-15. Is er in uw huishouden een duhheldeurs kombiKOELKAST aanwezig ? 
0 nee 55,6% 
l j a 43,9% 

De volgende vraag gaat over de aanschaf van de eerste kombi-koelkast. 
Tijdstippen in het verleden zijn altijd moeilijk te bepalen. 
Haal daarom voor de geest in welke situatie uw huishouden verkeerde op het moment dat u de eerste 
kombi-koelkast aanschafte. De volgende vragen kunnen daarbij behulpzaam zijn: 
Hoe was het huishouden toen samengesteld (bijv. aantal kinderen)? 
Waar woonde u? Waar werkte u? 

11-16. Hoeveel jaar geleden hebt u voor het eerst een kombiKOELKAST aangeschaft ? 
5 jaar of minder 15,1% 
6 tot 10 jaar 10,2% 
11 tot 15 jaar 7,4% 
16 tot 20 jaar 6,6% 
21 tot 30 jaar 3,7% 
31 tot 40 jaar 0,7% 

11-17. Is er in uw huishouden een VAATWASMACHINE aanwezig ? 
0 nee 77,3% 
l j a 22,2% 

11-18. Gaf een bepaalde VERANDERING aanleiding tot de aanschaf van de EERSTE 
VAATWASMACHINE ? 
0 nee, er was geen speciale aanleiding 
1 ja, (meer) buitenshuis gaan werken 
2 ja, uitbreiding huishouden 
3 ja, verbouwing (keuken) of verhuizing 
4 ja, vestigen van nieuw huishouden 
6 vanwege ouderdom of gezondheidsredenen 
5 anders 

II-19. Wat was/is de belangrijkste reden om een VAATWASMACHINE aan te schaffen? 
1 hekel aan afwassen 4,8% 
2 tijdsbesparing 4,8% 
3 gemak 8,7% 
4 onenigheid over taakverdeling 0,5% 
5 er was een voordelige aanbieding 0,5% 
6 kado gekregen 1,1% 
7 anders 1,7% 

22,2% 

7,6% 
2,5% 
2,1% 
7,9% 
0,8% 
0,5% 
2,8% 
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11-20. Is er een DIEPVRIEZER in uw huishouden aanwezig ? 
0 nee 45,4% 
1 ja 54,1% 

11-21. Wanneer heht u uw eerste DIEPVRIEZER 
aangeschaft ? 
Aantal jaar geleden: 

11-22. Welk van de onderstaande huishoudelijke elettrische apparaten hebt u het laatst aangeschaft? 
1 wasmachine 24,4% 
2 wasdroger 15,2% 
3 koelkast 11,1% 
4 combi-koelkast 11,4% 
5 diepvriezer 11,5% 
6 vaatwasser 8,6% 
7 geen van deze 17,3% 

11-23. En wanneer hebt u dit apparaat aangeschaft ' 
Aantal jaar geleden: 
0 afgelopen jaar 7,3% 
1 een jaar geleden 17,9% 
2 twee jaar geleden 13,7% 
3 driejaar geleden 10,5% 
4 vier jaar geleden 7,7% 
5 vijfjaar geleden 8,0% 

vijfjaar of korter: 65,1 % 
10 tien jaar of korter geleden 76,4% 
15 vijftienjaar of korter geleden 79,8% 
20 twintig jaar of korter geleden 81,4% 
25 vijfentwintig jaar of korter geleden 81,9% 
30 dertig jaar geleden 82,2% 
. niet geantwoord 17,8% 

11-24. Hebt u bij de aanschaf op het electriciteitsverbruik gelet? 
1 nee, niet speciaal op gelet 52,9% 
2 ja, ik heb het electriciteitsverbruik opgezocht in de 

consumentengids 7,9% 
3 ja, nagegaan via het energiebedrijf 2,5% 
4 ja, ik heb het electriciteitsverbruik nagevraagd in de 

winkel 18,9% 

11-25. In hoeverre is de informatie over het electriciteitsverbruik bepalend geweest voor uw keuze? 
1 zeer bepalend, de zuinigste variant gekocht 
2 enigszins bepalend, maar niet de zuinigste gekocht 
3 niet bepalend geweest 
4 weet niet 

29,3% 

7,2% 
14,9% 
5,9% 
1,3% 
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Nu volgen er vragen over het energieverbruik. 

11-26. Is het VERBRUIK van ELECTRICITEIT in uw huishouden het afgelopen jaar veranderd ten 
opzichte van het jaar daarvoor? 
1 ja, het verbruik is omlaag gegaan 17,5% 
2 nee, het verbruik is gelijk gebleven 51,5% 
3 ja, het verbruik is gestegen 18,7% 
4 onbekend 8,9% 
5 het interesseert me niet 2,9% 

11-27. Heht u de afgelopen jaren geprobeerd het ELECTRICITEITSVERBRUIK te verminderen ? 
0 nee, niet of nauwelijks 48,1 % 
1 ja 51,3% 

11-28. Is het G AS VERBRUIK van uw huishouden het afgelopen jaar veranderd ten opzichte van het 
jaar daarvoor? 
1 ja, het verbruik >s omlaag gegaan 23,1 % 
2 nee, het verbruik is gelijk gebleven 48,4% 
3 nee, het verbruik is gestegen 14,7% 
4 onbekend 11,2% 
5 het interesseert me niet 2,1 % 

11-29. Hebt u de afgelopen jaren geprobeerd het GASVERBRUIK te verminderen ? 
0 nee, niet of nauwelijks 49,4% 
1 ja 50,1 % 

Nu volgen nog enkele vragen over de consumptie van levensmiddelen en de aankoop van huishoudelijke 
Produkten. 

11-30. Hoeveel dagen per week drinkt u gemiddeld alcoholische drank ? 
Aantal dagen per week: 
0 geen enkele dag per week 29,1 % 
1 een dag per week 19,3% 
2 twee dagen per week 14,9% 
3 drie dagen per week 8,4% 
4 vier dagen per week 4,9% 
5 vijf dagen per week 5,5% 
6 zes dagen per week 2,7% 
7 elke dag 14,8% 

0,5% 

11-31. Hoeveel glazen alcoholische drank drinkt u gemiddeld per week ? 
0 glazen 29,6% 
1-5 glazen 34,2% 
6-10 glazen 17,8% 
11-15 glazen 8,4% 
16-20 glazen 4,1% 
21-30 glazen 4,0% 
31-64 glazen 2 7% 
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11-32. Wilt u aangeven u hoe vaak u de volgende produkten koopt? 
Hoe vaak koopt men...? nooit soms vaak altijd 
onbespoten aardappelen 66% 20% 8% 6% 
ongebleekte koffiefilters 24% 15% 12% 50% 
grijs wc-papier 48% 20% 10% 23% 
scharrelvlees 53% 36% 7% 4% 
natuurvoeding 75% 22% 3% 0.5% 

11-33. Weigert u in winkels weleens plastic tasjes ? 
0 nooit 21,3 
1 soms 35,5% 
2 vaak 35,5% 
3 altijd 7,2% 

11-34. Hoeveel spaarlampen gebruikt u in huis? 
0 geen spaarlamp 44,0% 
1 een spaarlamp 10,8% 
2 twee spaarlampen 12,2% 
3 drie spaarlampen 9,5% 
4 vier spaarlampen 8,0% 
5 vijf spaarlampen 5,5% 
6-10 zes tot tien spaarlampen 8,4% 
11-30 elf tot dertig spaarlampoen 1,0% 

11-35. Hebt u een spaardoucbeki >p? 
0 nee 63,2% 
I ja 36,2% 

Nu een vraag over reclamedrukwerk. 

11-36. Hebt u een sticker op uw brievenbus tegen ongeadresseerde reclame ? 
0 nee 86,6% 
l j a 12.8% 

De volgende vraag gaat over ALLE CONSUMPTIE, zoals voeding, kleding, vervoer, huishouden, vakantie, 
energieverbruik, inrichting etc. 

11-37. WAT van ALLE consumptie, gebruiken u en uw huisgenoten NIET of MINDER vanwege het 
milieu ? 

U hebt de rest van het scherm voor uw antwoord; 
Als u niets matigt typt u dan een 0 (nul). 

0 54,4% 
iets 45,2% 
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De verbale antwoorden op 11-37 die soms enkele woorden tot enkele zinnen omvatten zijn achteraf 
geclassificeerd naar een of meer van de volgende antwoordcategorieën: 

milieubelastend voedsel 2,6% 
ongezond voedsel 5,9% 
vervoer 7,2% 
verpakkingen, blik, wegwerpartikelen 21,8% 
was-en schoonmaakmiddelen 13,4% 
chemische en schadelijke stoffen 10,9% 
(gebleekte of gekleurde) papierproducten 2,2% 
kleding 0,7% 
inrichting 0,5% 
kunststoffen (kleding, voorwerpen) 1,1% 
gas elektra 7,0% 
water 4,3% 
apparaten 2,3% 
batterijen 3,8% 
overig 2,3% 
allerlei milieuvriendelijke alternatieven 1,4% 
allerlei, algemene matigheid 1,5% 

Wat zeggen mensen niet of nauwelijks te consumeren vanwege het milieu, hoeveel van bovenstaande 
categorieën noemen ze? 

0 59,2% 
1 18,4% 
2 9,0% 
3 6,7% 
4 4,2% 
5 1,0% 
6-10 1,4% 
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Uitgevoerde analyses tele-enquête 

De enquêteresultaten zijn geanalyseerd met kruistabellen, regressie- correlatie- en clusteranalyses. Voor 
zover er bevindingen waren die relevant waren voor de vraagstelling, zijn die te lezen in hoofdstuk 4. 

A Kruistabellen: 

Van de respondenten uit de hoogste inkomensklassen (van zes) zijn kruistabellen gemaakt waarbij de 
volgende kenmerken zijn afgezet tegen opleidingsklassen (5): 

het autobezit (geen, een, twee, drie en meer) 
het percentage dat gepoogd heeft autogebruik te minderen 
het percentage respondenten dat gevlogen heeft het laatste jaar 
het aantal privévliegreizen laatste 5 jaar 
het aantal intercontinentale vluchten 
het apparatenbezit (geen/weinig/veel) 
het percentage dat gepoogd heeft elektriciteit te sparen 
het percentage dat gepoogd heeft gas te sparen 
het aantal gekochte milieuvriendelijke alternatieven 
het percentage repondenten dat iets niet of minder consumeert vanwege het milieu 
het percentage dat spaarlampen heeft 

Bij de respondenten uit de één na hoogste inkomensklasse zijn dezelfde kruistabellen gemaakt als hierboven 
genoemd. 

Er zijn kruistabellen waarbij het percentage huishoudens zonder auto is onderscheiden naar: 
huishoudgrootte 
leeftijd (4 klassen) 
inkomen (6 klassen) 
opleiding (5 klassen) 

De resultaten van vraag 11-22 en 11-24 zijn gecombineerd in de volgende kruistabel: 

laatst aangeschaft apparaat percentage dat op stroomverbruik heeft gelet 
bij aanschaf 

combi-koelkast N = 192 30 % 

wasdroger N = 169 34 % 

gewone koelkast N = 118 37 % 

diepvriezer N = 193 37 % 

wasmachine N = 411 38 % 

vaatwasser N = 145 41 % 
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Er is een kruistabel gemaakt waarbij het percentage kopers dat bij aanschaf op het stroomverbruik heeft 

gelet is onderscheiden is naar jaar van aanschaf (vraag 11-23 en 11-24): 

laatste aanschaf percentage dat op stroomverbruik 

apparaat had gelet 

< 1 jaar voor ondervraging 46 % 

1 jaar voor ondervraging 42 % 

2 jaar voor ondervraging 35 % 

3 jaar voor ondervraging 38 % 

4 jaar voor ondervraging 34 % 

5 jaar voor ondervraging 30 % 

B Meervoudige rejjressie-analyses 
te verklaren variabelen: 

Bezit combi-koelkast 

Bezit boiler 

Bezit waterbed 
Elektrische kookplaten 
Bezit PC 
Bezit wasdroger 

Bezit vaatwasmachine 

onafhankelijke variabelen.' 

opleiding inkomen hhgrootte leeftijd 

n.s. n.s. + + 
n.s. + 

+ -
n.s. + 
+ + 

- + 
+ + 

te verklaren variabelen onafhankelijke variabelen 

Bezit diepvriezer 
Aantal maal dat men wasdroger gebruikt 

Wasdroger niet nodig vinden 

Gepoogd elektriciteitverbruik te minderen n.s 
Gepoogd elektriciteitsverbruik te minderen n.s 
Aantal jaren geleden aanschaf diepvriezer 

Aantal jaren geleden aanschaf wasdroger 
Bij laatste aanschaf apparaat op 

elektriciteitsverbruik gelet? 
Dit jaar afname elektriciteitsverbruik 

Gepoogd gasverbruik te minderen 

Dit jaar afname gasverbruik 

Aantal apparaten dat men bezit van 
vaatwasser, wasdroger, diepvrieskist 

combi-koelkast, waterbed 

ople din« inkomen hhgrootte 

- + 
n.s. n.s. + 

n.s. n.s. + 
n.s. - + 

n.s. n.s. 

- + 

+ n.s. 

+ n.s. 

n.s. n.s. 

n.s. n.s. 
n.s. n.s. 

leeftijd 

Geen auto want onnodig of file- parkeer-

of milieuproblemen + 
Aantal auto 's n .s . 
Afname autogebruik n.s . 
Pogen autogebruik te minderen n.s . 

+ 
n.s . 

Vliegreizen afgelopen jaar + 

Aantal privévluchten + 
Aantal intercontinentale vluchten + 

+ 
+ 
+ 
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+ + 
n.s. n.s. 
n.s. n.s. 

Plastic tasjes weigeren 

Aantal maal per week alcohol 
Aantal glazen per week 
Aantal glazen per keer 

C Correlatieanalyses & clusteranalyses 
Er zijn achtereenvolgens correlatie-analyses en clusteranalyses uitgevoerd op de volgende variabelen: 
autobezit 
aantal vliegreizen 
aantal privévliegreizen 
aantal veelverbruikende apparaten 
wel/niet iets niet of minder consumeren vanwege het milieu 
wel/niet spaarlampen 
opleidingsniveau 
inkomensniveau 
x wel/niet werkzaam (geweest) in overheidsdienst 
De clusteranalyse leverde twee dimensies op. Afbeelding 2 uit hoofdstuk 4 toont hoe 15 samengestelde 
opleidings-inkomenscategorieën gemiddeld op die dimensies scoorden. 
Vervolgens is gekeken welke kenmerken sterk correlleren met die dimensies. 
De volgende kenmerken horen bij elkaar.' 
1 hoog inkomen, (meervoudig) autobezit, vliegreizen maken, bezit vaatwasmachine 
2 natuurvoeding, onbespoten aardappelen en grijs wc-papier kopen en (proberen te) besparen op 
reclamedrukwerk, plastic tasjes en energieverbruik 
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Bijlage 3 Overzicht van afbeeldingen en tabellen 

Afbeeldingen 
Hoofdstuk 1 
1 Reële consumptiegroei 1925-1992 
2 Indirect energieverbruik van het consumptiepatroon per Nederlander 
3 Aantal personenauto's in Nederland 1939-1998 
4 Elektriciteitsverbruik per hoofd en per huishouden in 1000 kWh 
5 Toenemend bezit van enkele grote huishoudelijke apparaten 
6 Toenemend bezit van beeld- en geluidsapparatuur en pc 
7 Toename en spreiding van magnetronbezit over 5 inkomensklassen 
8 Verspreiding van het bezit van diepvriezers over 5 inkomensklassen 
9 Verspreiding van het bezit van afwasmachines over 5 inkomensklassen 
Hoofdstuk 2 
1 Percentage rokers naar geslacht 1958-1997 
2 Percentage rokende mannen (35-49 jr) naar sociale klasse 
Hoofdstuk 4 
1 Percentage naar opleidingsniveau dat iets niet of minder gebruikt vanwege het 

milieu 
2 Consumptie: energie-intensiteit en milieubewustzijn 
Hoofdstuk 6 
1 Een schets van het milieuveld 

Tabellen 
Hoofdstuk 1 
I Groei van huishoudelijke consumptie per jaar 
II Percentage vakantiegangers per beroepsgroep 
III Percentage huishoudens dat bepaalde duurzame goederen bezit 
Hoofdstuk 2 
I Percentage rokers per leeftijdsgroep naar geslacht 1958-1997 
II Percentages vroegere rokers 1958-1987 
III Aantal gerookte en verkochte sigaretten 1958-1997 
Hoofdstuk 4 
I Wat ondervraagden niet of minder gebruiken omwille van het milieu 
II Jaarlijks aantal gereden kilometers 
III Percentage vakantiegangers per sociale klasse 
IV Redenen waarom mensen de laatste vijfjaar niet gevlogen hebben 
V Effect van inkomen en opleiding op elektriciteitsverbruik 
VI Invloed van inkomens- en opleidingsniveau op apparatenbezit 1987-1993 
VII Het effect van opleiding en inkomen op milieubewuste consumptie 
Hoofdstuk 5 
I Tendensen die beperking van (de milieubelasting door) consumptie kunnen 

bevorderen of tegengaan 
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