
ZEKER WETEN

Om de vragen 
die we stellen 

én die we 
beantwoorden

De toekomst van de 
luchtvaart-, olie- en gassector
Rapport voor Milieudefensie

© Ipsos 2021. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be
disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. 

Project: 20100085

Amsterdam, 2 februari 2021

ZEKER WETEN

Om de vragen 
die we stellen 

én die we 
beantwoorden



2© Ipsos 2021

ZEKER WETEN

Inleiding

Om te kunnen voldoen aan het VN-Klimaatakkoord van Parijs hebben de EU-lidstaten afgesproken om in 2030 
minimaal 40% minder broeikasgassen uit te stoten. Nederland heeft nationaal het doel om in 2030 de uitstoot 
met 49 - 55% te verlagen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid.  

De luchtvaartsector en olie- en gassector zijn beide sectoren die bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. 
Het klimaatbeleid heeft daarom ook gevolgen voor deze twee sectoren. Als het klimaatbeleid tot een krimp van 
deze sectoren leidt, dan zal dit ook effect hebben op de mensen die werkzaam zijn in deze sectoren.

In dit onderzoek hebben we werknemers uit de luchtvaartsector en de olie- en gassector gevraagd naar hun 
mening en ideeën over de toekomst van hun sector en hun eigen positie. Maken ze zich zorgen over de toekomst 
van hun sector? Wat zien zij als grootste bedreiging? Welke rol speelt hun sector in de verandering van het 
klimaat? En wat zijn de gevolgen voor hun eigen positie binnen de sector als de sector krimpt?

In dit rapport geven we antwoord op deze vragen en presenteren we de belangrijkste resultaten. Alleen bij 
significante verschillen tussen de groep werknemers uit de luchtvaartsector en de groep werknemers uit de olie-
en gassector hebben we de verschillen benoemd. 
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Conclusie

Werknemers uit de luchtvaart-, olie- en/of gassector zien het klimaatbeleid (nog) niet 
als grote bedreiging voor de toekomst van hun sector. 

Werknemers uit de luchtvaart maken zich het meest zorgen over de toekomst van hun 
sector. Deze zorgen  hebben vooral te maken met het effect van de coronapandemie 
en de economische crisis en in veel mindere mate met het klimaatbeleid.

Werknemers uit de olie- en gassector maken zich minder zorgen over de toekomst van 
hun sector. Maar als de sector krimpt, dan verwachten ze dat het klimaatbeleid en de 
economische crisis de belangrijkste oorzaken zullen zijn. 

Wanneer hun sector krimpt is de helft van de werknemers uit de luchtvaartsector 
bereid om op zoek te gaan naar een baan in een andere sector, onder werknemers uit 
de olie- en gassector is bijna twee derde hiertoe bereid.

Met name werknemers uit de olie- en gassector (60%) denken dat hun sector bijdraagt 
aan klimaatverandering. Onder werknemers uit de luchtvaartsector ligt dit significant 
lager, maar ook binnen deze groep denkt een grote groep, bijna de helft van de 
werknemers, dat hun sector bijdraagt aan klimaatverandering. 

Vier op de tien werknemers uit beide sectoren vinden dat hun sector snel genoeg 
verduurzaamt, een even grote groep vindt dat de sector meer kan doen om de uitstoot 
te verlagen.
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Samenvatting

Werknemers uit de luchtvaartsector 
maken zich het meeste zorgen over de 
toekomst van hun sector: ruim de helft 
maakt zich zorgen en verwacht dat hun 
sector zal krimpen. De belangrijkste 
bedreiging voor de sector is volgens hun 
de coronapandemie (59%). Het 
klimaatbeleid wordt door een derde 
(33%) als bedreiging gezien. 

Werknemers uit de olie- en gassector 
maken zich minder zorgen over de 
toekomst van hun sector: circa vier op de 
tien werknemers maken zich zorgen en 
verwachten dat hun sector zal krimpen. 
Als de sector krimpt, verwachten ze dat 
het klimaatbeleid (40%) en de 
economische crisis (36%) de belangrijkste 
oorzaken hiervan zullen zijn.

Wanneer de sector krimpt worden de 
gevolgen voor de eigen positie het 
grootst geacht door de werknemers uit 
de luchtvaartsector: de helft van de 
werknemers uit deze sector verwacht dat 
het gevolgen zal hebben voor zijn/haar 
positie. 

Dit is significant lager onder werknemers 
uit de olie- en gassector: 39% verwacht 
gevolgen voor zijn/haar positie. 

Werknemers uit beide sectoren die 
verwachten dat een krimp gevolgen zal 
hebben, denken dat ze makkelijk te 
vervangen zijn, of omdat ze een 
kort/flexibel dienstverband hebben. 

Werknemers die zich geen zorgen maken 
hebben een vast contract en/of hebben 
een essentiële functie. 

Binnen beide sectoren is er een grote 
groep werknemers bereid om op zoek te 
gaan naar een baan in een andere sector 
als hun huidige sector krimpt. 

De meerderheid verwacht daarbij wel 
steun vanuit de werkgever en/of de 
overheid. 

De bereidheid is het hoogst onder 
werknemers uit de olie- en gassector: 
65% is hiertoe bereid. De belangrijkste 
reden is dat ze hun werk ook goed 
kunnen toepassen in andere sectoren. 

Onder werknemers uit de 
luchtvaartsector is de helft bereid om 
buiten hun sector op zoek te gaan naar 
een andere baan, de belangrijkste reden 
is omdat hun interesses breder zijn dan 
alleen de luchtvaartsector. 

De werknemers uit beide sectoren die 
niet bereid zijn op zoek te gaan buiten de 
eigen sector, geven aan dat hun kennis en 
ervaring specifiek zijn voor de sector.

De helft van de werknemers uit beide 
sectoren maakt zich zorgen over het 
effect van de uitstoot van broeikasgassen 
op het klimaat. Ook denkt ruim de helft 
dat hun sector bijdraagt aan 
klimaatverandering. 

Met name werknemers uit de olie- en 
gassector (60%) denken dat hun sector 
bijdraagt aan klimaatverandering. Onder 
werknemers uit de luchtvaartsector ligt 
dit significant lager: 45% denkt dat hun 
sector bijdraagt aan klimaatverandering. 

Vier op de tien (42%) werknemers vinden 
dat hun sector meer moet doen om de 
eigen uitstoot te verlagen. Een bijna even 
grote groep (40%) vindt dat hun sector 
snel genoeg verduurzaamt, 20% is het 
hier niet mee eens.

1. 2. 3. 4.Toekomst van de Sector KlimaatCarrièreswitchEigen arbeidspositie
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Met name de werknemers uit de luchtvaartsector maken zich zorgen over 
de toekomst van hun sector

30%

15%

24%

33%

31%

30%

38%

53%

45%

(Zeer) mee oneens Neutraal (Zeer) mee eens

Ik maak me zorgen over de toekomst van de sector waarin ik werk

Werknemers uit de luchtvaart-, olie- en/of gassector die minder dan drie jaar in dienst zijn, maken zich significant minder zorgen over de toekomst van hun sector dan werknemers 
die langer in dienst zijn: een kwart van deze werknemers maakt zich zorgen, van de werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn, maakt ruim de helft (54%) zich zorgen. 

Totaal

Werknemers luchtvaartsector

Werknemers olie- en gassector

Significant hoger/lager dan andere groep
Basis: werknemers uit de luchtvaart, olie- en gassector: totaal (n=320); luchtvaartsector (n=197); olie- en gassector
(n=163); Rest tot 100% weet niet/geen mening
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Ruim de helft van de werknemers uit de luchtvaartsector denkt dat hun 
sector de komende jaren zal krimpen, onder werknemers uit de olie- en 
gassector ligt dit significant lager (41%)

16%

32%

26%

26%

25%

26%

29%

23%

24%

21%

15%

17%

6%

5%

6%

Forse krimp Lichte krimp Blijft gelijk Lichte groei Forse groei

Werknemers die langer dan 10 jaar in de luchtvaart-, olie- en/of gassector werkzaam zijn, verwachten het vaakst een krimp van hun sector: 65% verwacht een krimp; onder 
werknemers die minder dan 3 jaar in dienst zijn, ligt dit significant lager: 36%.

Denkt u dat uw sector de komende jaren zal groeien of 
krimpen in vergelijking met 2019? 

Totaal

Werknemers luchtvaartsector

Werknemers olie- en gassector

Significant hoger/lager dan andere groep
Basis: werknemers uit de luchtvaart, olie- en gassector: totaal (n=320); luchtvaartsector (n=197); olie- en gassector
(n=163); Rest tot 100% weet niet/geen mening
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Bijna zes op de tien werknemers uit de luchtvaartsector denken dat de 
coronapandemie voor een krimp van hun sector zal zorgen, werknemers uit de 
olie- en gassector zien het klimaatbeleid (40%) als belangrijkste oorzaak

49%

42%

35%

34%

22%

59%

49%

33%

34%

27%

31%

36%

40%

35%

26%

De Corona / Covid19 pandemie

De economische crisis

Het klimaatbeleid

Het stikstofbeleid

De uitkomst van de landelijke 
verkiezingen 2021

Totaal

Werknemers luchtvaartsector

Werknemers olie- en gassector

(Hele) grote kans dat sector de komende jaren zal krimpen 
in vergelijking met 2019 door... 

Significant hoger/lager dan andere groep

Basis: werknemers uit de luchtvaart, olie- en gassector: totaal (n=320); luchtvaartsector (n=197); olie- en gassector
(n=163); Rest tot 100% weet niet/geen mening; vraagstelling: Hoe groot acht u de kans dat uw sector de komende jaren zal 
krimpen in vergelijking met 2019 door..



10© Ipsos 2021

ZEKER WETEN

36%
28%

41%

41%
51%

39% Ja

Nee

Vooral werknemers uit de luchtvaartsector verwachten dat een krimp van 
de sector gevolgen zal hebben voor hun positie

Als uw sector krimpt, denkt u dat dit gevolgen heeft voor uw positie?

Met name de werknemers die minder dan drie jaar in dienst zijn, denken dat het gevolgen zal hebben voor hun positie: 52% binnen deze groep verwacht gevolgen tegenover 32% 
van de werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn. Werknemers die zich zorgen maken over de toekomst van hun sector (60%) vrezen ook het meest voor hun positie als de 
sector krimpt. 

Totaal Werknemers 
luchtvaartsector

Werknemers olie- en 
gassector

Significant hoger/lager dan andere groep
Basis: werknemers uit de luchtvaart, olie- en gassector: totaal (n=320); luchtvaartsector (n=197); olie- en gassector
(n=163); Rest tot 100% weet niet/geen mening
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28%

23%

20%

19%

14%

18%

Collega's kunnen mijn werk overnemen

Ik werk pas kort in deze sector

Ik ben niet flexibel inzetbaar in mijn bedrijf

Mijn werk hoort niet bij de kerntaken van mijn 
bedrijf

Ik heb een tijdelijk contract

Anders

Werknemers uit de luchtvaart-, olie- en/of gassector die gevolgen voor hun 
positie verwachten, noemen hier verschillende redenen voor: o.a. collega’s 
die hun werk kunnen overnemen, kort dienstverband of inzetbaarheid

Waarom denkt u dat het gevolgen zal hebben voor uw positie?

“Boventallig verklaard”

“Bedrijf moet inkrimpen”

“Als je minder vliegt heb je ook minder piloten nodig”

“Reorganisatie”

“Veel werknemers, ik ben een nummertje”

“Ben al ontslagen vanwege corona”

* Dit is een selectie van de gegeven antwoorden (n=27)

Basis: werknemers uit de luchtvaart-, olie- en gassector  die gevolgen verwachten voor hun positie (n=114)
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Circa een derde van de werknemers denkt dat een krimp van hun sector 
geen gevolgen zal hebben voor hun positie: ze hebben een vast contract 
en/of hun werk hoort bij de kerntaken van het bedrijf

44%

43%

31%

24%

23%

12%

Ik heb een vast contract 

Mijn werk hoort bij de kerntaken van mijn bedrijf

Ik heb voldoende senioriteit opgebouwd

Omdat ik flexibel inzetbaar ben binnen mijn bedrijf

Collega's kunnen mijn werk niet gemakkelijk 
overnemen

Anders

Waarom denkt u dat het geen gevolgen zal hebben voor uw positie?

“Omdat we zowel gas als elektriciteit beheren”

“Ik heb een unieke functie in het bedrijf”

“We zijn bezig met omschakeling naar de duurzame 
energiesector”

* Dit is een selectie van de gegeven antwoorden (n=17)

Basis: werknemers uit de luchtvaart-, olie- en gassector die geen gevolgen verwachten voor hun positie (n=124)
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De coronapandemie is volgens werknemers uit de luchtvaartsector de 
grootste bedreiging voor hun sector; volgens werknemers uit de olie- en 
gassector zijn dat de economische crisis en het klimaatbeleid

35%
27%

37%

24% 23% 25%

40% 48% 38%
(Zeer) mee eens

Neutraal

(Zeer) mee oneens

Ik maak mij zorgen over het voortbestaan van mijn sector. Wat heeft volgens u de grootste invloed op het voortbestaan van uw sector? 

Basis: werknemers uit de luchtvaart-, olie- en gassector die zich zorgen maken 
om het voorbestaan van hun sector: totaal (n=128); luchtvaart (96); olie- en 
gassector (n=58)

Met name de werknemers uit de olie- en gassector zien het klimaatbeleid als grote bedreiging: 28% binnen deze groep, tegenover 8% van de werknemers uit de luchtvaartsector. 

Totaal Werknemers 
luchtvaart-

sector

Werknemers 
olie- en 

gassector

49%

24%

16%

9%

2%

59%

23%

8%

9%

1%

27%

35%

28%

8%

3%

De Corona / Covid19 pandemie

De economische crisis

Het klimaatbeleid

Het stikstofbeleid  

Anders

Totaal

Werknemers
luchtvaartsector

Werknemers olie- en
gassector

Basis: werknemers uit de luchtvaart-, olie- en gassector: totaal (n=320); luchtvaartsector 
(n=213); olie- en gassector (n=169); Rest tot 100% weet niet/geen mening

Significant hoger/lager dan andere groep
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32% 37%
26%

9%
10%

7%

31% 28%
34%

26%
21%

31%
Heel erg bereid

Enigszins bereid

Nee absoluut niet

Alleen als er echt geen
andere keus is

De meerderheid van de werknemers uit de luchtvaart-, olie- en/of 
gassector is bereid om buiten hun sector op zoek te gaan naar een andere 
baan

Als uw sector krimpt, zou u dan bereid zijn om buiten uw sector op zoek te 
gaan naar een andere baan? 

Werknemers uit de olie- en gassector zijn het meest bereid om op zoek te gaan naar een baan buiten hun sector: 65% binnen deze groep is bereid tegenover 50% van de 
werknemers uit de luchtvaartsector.  Werknemers die specifiek zijn opgeleid voor een baan binnen de luchtvaart-, olie- en/of gassector zijn minder bereid om op zoek te gaan naar 
een baan buiten hun sector (52% is bereid), dan werknemers die hier niet specifiek voor zijn opgeleid (64% is bereid). Ook ouderen (55+) zijn minder bereid om op zoek te gaan naar 
een andere baan (44% is bereid) dan 35-54 jarigen (68% is bereid).

Totaal Werknemers 
luchtvaartsector

Werknemers olie- en 
gassector

Alleen als er echt 
geen andere keus is

Nee absoluut niet

Basis: werknemers uit de luchtvaart, olie- en gassector: totaal (n=320); luchtvaartsector
(n=197); olie- en gassector (n=163); Rest tot 100% weet niet/geen mening
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Werknemers uit de olie- en gassector geven aan dat ze hun kennis ook 
goed kunnen toepassen in andere sectoren, bij werknemers uit de 
luchtvaartsector liggen de interesses breder dan alleen die sector

Waarom bent u wel bereid om buiten uw sector op zoek te gaan naar een 
andere baan?

Basis: werknemers uit de luchtvaart-, olie- en gassector die bereid zijn om een baan buiten hun sector te 
zoeken: totaal (n=181); luchtvaart (n=104); olie- en gassector (108)

46%

44%

40%

23%

4%

38%

41%

40%

29%

3%

50%

42%

36%

22%

4%

Ik kan mijn kennis ook goed toepassen in 
andere sectoren

Mijn interesses liggen breder dan alleen 
binnen deze sector

Ik sta altijd open voor een andere baan, 
ook buiten mijn sector

Ik denk dat ik makkelijk een baan buiten 
deze sector kan vinden

Anders

Totaal

Werknemers
luchtvaartsector

Werknemers olie- en
gassector
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De belangrijkste reden dat werknemers uit de luchtvaart-, olie- en/of 
gassector niet bereid zijn buiten hun sector op zoek te gaan naar een andere 
baan, is omdat hun kennis en ervaring specifiek zijn voor die sectoren

Basis: werknemers uit de luchtvaart-, olie- en gassector die niet bereid zijn om een baan buiten hun sector te 
zoeken/alleen als geen andere keus: totaal (n=126); luchtvaart (n=88); olie- en gassector (n=52)

37%

30%

20%

14%

14%

39%

28%

23%

13%

11%

33%

20%

31%

14%

13%

Mijn kennis en ervaring is specifiek voor 
deze sector

Ik ga niet weg zolang er nog banen zijn 
binnen mijn sector

Ik weet niet hoe ik een baan moet 
vinden buiten mijn sector

Ik ben niet geïnteresseerd in een baan in 
een andere sector

Anders

Totaal

Werknemers
luchtvaartsector

Werknemers olie- en
gassector

Waarom bent u niet bereid om buiten uw sector op zoek te gaan naar een 
andere baan?

“ik vind mijn baan heel erg leuk”

“Vanwege leeftijd geen carrièreswitch meer”

“Dan ga ik met pensioen.”

“Baan voor het leven”

* Dit is een selectie van de gegeven antwoorden (n=19)



17© Ipsos 2021

ZEKER WETEN

Ruim zes op de tien werknemers uit de luchtvaart-, olie- en gassector 
vinden dat de overheid en de werkgever een plan moeten maken om 
werknemers uit de sector aan ander werk te helpen

19%

67%

Ja

Nee

Vindt u dat uw werkgever een plan moet maken om werknemers uit uw 
sector aan ander werk te helpen, als het banenverlies in uw sector toeneemt?

Vindt u dat de overheid een plan moet maken om werknemers uit uw sector 
aan ander werk te helpen, als het banenverlies in uw sector toeneemt?

26%

63%

Ja

Nee

Basis: werknemers uit de luchtvaart-, olie- en gassector  (n=320); ); Rest tot 100% weet niet/geen mening
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Circa vier op de tien werknemers uit de luchtvaart-, olie- en gassector 
vertrouwen erop dat hun werkgever en/of de overheid ze voldoende zal 
steunen bij het vinden van een nieuwe baan

22%

30%

28%

27%

43%

38%

Als ik mijn baan verlies doordat mijn sector krimpt, vertrouw ik erop dat mijn
werkgever mij voldoende ondersteuning biedt om een nieuwe baan te vinden

Als ik mijn baan verlies doordat mijn sector krimpt, vertrouw ik erop dat de
overheid mij voldoende ondersteuning biedt om een nieuwe baan te vinden

(Zeer) mee oneens Neutraal (Zeer) mee eens

Drie op de tien werknemers denken niet dat de overheid ze zal ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Er zijn geen significante verschillen tussen werknemers uit de 
luchtvaartsector en werknemers uit de olie- en gassector. 

Basis: werknemers uit de luchtvaart-, olie- en gassector  (n=320); ); Rest tot 100% weet niet/geen mening
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Ruim de helft van de werknemers uit de luchtvaart, olie- en/of gassector
denkt dat hun sector bijdraagt aan klimaatverandering; de helft maakt
zich zorgen over het effect van de uitstoot van broeikasgassen

18%

15%

24%

31%

53%

50%

Mijn sector draagt bij aan klimaatverandering

Ik maak mij zorgen over het effect van de uitstoot van broeikasgassen (zoals
CO2) op het klimaat

(Zeer) mee oneens Neutraal (Zeer) mee eens

Basis: werknemers uit de luchtvaart, olie- en gassector (n=320); Rest tot 100% weet niet/geen mening

Vooral de werknemers uit de olie- en gassector denken dat hun sector bijdraagt aan klimaatverandering: 60%. Onder werknemers uit de luchtvaartsector ligt dit significant lager: 45% 
denkt dat hun sector bijdraagt aan klimaatverandering. 57% van de werknemers uit de olie- en gassector maakt zich zorgen over het effect van de uitstoot, onder werknemers uit de 
luchtvaart is dit 48%. Dit verschil is niet significant.
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Vier op de tien werknemers vinden dat hun sector snel genoeg 
verduurzaamt; een even grote groep vindt wel dat de sector meer kan 
doen om de eigen uitstoot te verlagen

19%

20%

34%

34%

42%

40%

Mijn sector moet meer doen om de eigen uitstoot van broeikasgassen te
verlagen

Ik vind dat mijn sector snel genoeg verduurzaamt

(Zeer) mee oneens Neutraal (Zeer) mee eens

Basis: werknemers uit de luchtvaart-, olie- en gassector  (n=320); ); Rest tot 100% weet niet/geen mening

42% van de werknemers uit de luchtvaart vindt dat hun sector meer moet doen om de eigen uitstoot te verlagen, onder werknemers uit de olie- en gassector is dit 47%. Dit is geen 
significant verschil. 36% van de werknemers uit de luchtvaartsector vindt dat de sector snel genoeg verduurzaamt, onder werknemers uit de olie- en gassector is dit 47%. Beide 
verschillen zijn niet significant.
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Toelichting - geen vertrouwen in overheid en/of eigen werkgever voor 
ondersteuning bij vinden van nieuwe baan

“Als ik mijn baan verlies doordat mijn sector krimpt, vertrouw ik 
erop dat mijn werkgever mij voldoende ondersteuning biedt om een 

nieuwe baan te vinden.”

“Ik denk dat mijn werkgever zich niet bezighoudt met het individuele 
lot van de medewerker”

“Omdat er in deze sector dan overal te weinig banen zijn dus kunnen ze 
ook niks anders voor mij vinden”

“Mijn werkgever is hier niet verantwoordelijk voor. Alleen ikzelf kan 
hier aan werken”

“Zonder incentive is er geen motivatie om dit te doen. Bovendien zal er 
geen geld voor zijn door de lage winsten de laatste jaren”

“Geen maatwerk. Ben bang voor one size fits all principe”

* Dit is een selectie van de gegeven antwoorden (n=63)

“U heeft aangegeven het oneens te zijn met de volgende stelling 
“Als ik mijn baan verlies doordat mijn sector krimpt, vertrouw ik 
erop dat de overheid mij voldoende ondersteuning biedt om een 

nieuwe baan te vinden”. ” 

“De overheid maakt alleen beleid bij krimp als er grote aantallen 
mensen bij zijn betrokken”

“Eigen verantwoordelijkheid voor mijzelf, niet voor de overheid”

“Geen vertrouwen in overheid”

“Ik vind dat de overheid niet overal in zou moeten ondersteunen. In dit 
geval is het de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.”

“Personeel uit een hele sector herplaatsen lijkt me onmogelijk. Wel 
kan de overheid zorgen dat er banen in andere sectoren ontstaan 

(door verduurzaming)”

* Dit is een selectie van de gegeven antwoorden (n=103)
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Hoe we dit onderzocht hebben

Deze resultaten zijn gebaseerd op onlineonderzoek van Ipsos onder een steekproef van 320 Nederlanders die 
werkzaam zijn of tot een maand geleden werkzaam waren in de luchtvaartsector en/of olie- en gassector. Afwijkingen 
tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de totale groep Nederlanders die werkzaam 
is/werkzaam was in de luchtvaartsector en/of olie- en gassector zijn achteraf door middel van een weging 
gecorrigeerd op de kenmerken leeftijd, geslacht en opleiding. De onnauwkeurigheidsmarges bij dit onderzoek 
(uitgaande van een betrouwbaarheidsinterval van 95%) lopen uiteen van ongeveer 2% tot 6%. De gegevens zijn 
verzameld van 13 t/m 19 januari 2021.

De selectie van respondenten die hebben meegedaan aan dit onderzoek heeft plaatsgevonden door een zogenaamde 
‘screening’ van het GfK-panel. In november 2020 zijn twee vragen voorgelegd aan leden van het GfK-panel: Bent u 
momenteel werkzaam in één van de onderstaande sectoren? 1. De luchtvaart; 2. De oliesector; 3. De gassector. Op 
basis van deze vraag is bepaald of de panelleden binnen de doelgroep vallen.

De weegcijfers zijn op de volgende manier bepaald: de totale groep panelleden die deel hebben genomen aan de GfK 
screening zijn gewogen op de kenmerken leeftijd, geslacht en opleiding om zo tot een representatieve groep 
Nederlanders van 18 jaar en ouder te komen. Vervolgens is er binnen deze groep gekeken naar de samenstelling van 
de groep Nederlanders die werkzaam is in de luchtvaartsector en/of gas-en oliesector op basis van geslacht, leeftijd 
en opleiding. Op basis van deze samenstelling zijn de weegcijfers bepaald.

Onderzoeksopzet

Methode
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