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Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht
van de Provincie Noord-Brabant.

RESULTATEN
Algemeen

Looptijd en respons

• Brabanders die de vragenlijst hebben ingevuld zijn gelukkige mensen, al
lijkt dit geluksgevoel de afgelopen jaren te zijn gedaald. In 2019
beoordelen Brabanders hun geluksgevoel lager (7,3) dan in 2018 (8,1) en
in 2017 (8,3).

• 16 januari 2019 tot en met 28 januari 2019.
• 813 Brabantpanelleden namen deel aan het onderzoek.

• Volgens de respondenten gaat het gaat goed met de werkgelegenheid,
onderzoek & technologie en onderwijs.

Aanleiding

• Zij zien uitdagingen in de gezondheidszorg, veiligheid op straat, het
milieu en mobiliteit.

In maart 2019 staan de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur.
De input van Brabanders over hoe zij aankijken tegen zaken die spelen
in de (Brabantse) samenleving is van belang voor het
overdrachtsdossier voor de nieuwe bestuursperiode van Provinciale
Staten. Waar zien Brabanders uitdagingen, hoe zit het met het (politiek)
vertrouwen en hoe typeren zij de samenleving? In opdracht van de
Provincie Noord-Brabant heeft het PON daarover een vragenlijst
voorgelegd aan het Brabantpanel.

Concurrerend Brabant
• Ruim twee derde van de respondenten geeft aan vertrouwen te hebben
in de Brabantse economie.
• Meer dan de helft verwacht dat zij zich voldoende kunnen aanpassen
aan nieuwe competenties. Bijna acht op de tien Brabanders vindt het
belangrijk om zich gedurende hun leven te blijven ontwikkelen (78%).

Doel van het onderzoek
Achterhalen wat het perspectief van Brabanders is ten aanzien van
ontwikkelingen in de (Brabantse) samenleving.
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Circulair & klimaatbestendig Brabant

Gezond & samenlevend Brabant

• Meer dan de helft van de respondenten maakt zich zorgen om het klimaat.
Iets minder dan de helft heeft er vertrouwen in dat we in de toekomst
voldoende kunnen besparen op energieverbruik. Een derde is neutraal en
houdt zich dus meer afzijdig.

• Gezondheidszorg staat met stip op 1 als het gaat om belangrijke
uitdagingen voor Brabant.

• Ruim de helft vindt dat de Provincie Noord-Brabant in eerste instantie
maatregelen moeten nemen om de energie in Brabant duurzaam om te
wekken, gevolgd door de gemeenten en de Rijksoverheid.
• Er is een verdeling in het vertrouwen dat men heeft in de overgang van
Brabant naar duurzame landbouw. Inwoners uit niet-stedelijke gebieden
geven vaker aan geen vertrouwen hierin te hebben.
• Respondenten staan iets positiever tegenover circulaire economie dan ten
opzichte van de transitie naar duurzame landbouw en het besparen op
energieverbruik.
Mobiel en verbonden Brabant
• Brabanders die de vragenlijst hebben ingevuld zien mobiliteit als een
belangrijke opgave voor Brabant.
• Bijna de helft gelooft in vernieuwende duurzame verkeersoplossingen om
doorstroming te garanderen.
• Iets minder dan de helft verwacht over 15 jaar een elektrische auto te rijden
(of een voertuig op andere duurzame brandstof).

• Ruim twee derde van de respondenten geeft aan dat zij er vertrouwen in
hebben om gezond oud te kunnen worden in de huidige samenleving. 12%
heeft dit vertrouwen echter niet.
(Be)sturend Brabant
• Het perspectief van de panelleden op de overheid is de afgelopen jaren
over het algemeen stabiel en verdeeld. Enerzijds vindt een derde dat de
overheid voldoende voor hen doet en dat de meeste politici bekwaam zijn,
anderzijds is een derde het hier niet mee eens.
• Ten opzichte van vorig jaar hebben de panelleden (iets) meer vertrouwen in
de medemens, de nationale overheid, de politie, justitie en de manier
waarop de gemeente wordt bestuurd.
• Driekwart van de respondenten maakt zich zorgen over de
drugscriminaliteit in Brabant. Nog meer vinden de bedreiging van
burgemeesters en wethouders in de provincie een groot probleem.
• Twee derde vindt het zorgelijk dat leegstaande bedrijfspanden en
voormalig agrarische gebouwen gebruikt worden voor illegale praktijken.
• Panelleden zien het meeste wrijving tussen de overheid en de rest van de
bevolking. Ongeveer een vijfde ervaart veel wrijving tussen mensen met en
zonder migratieachtergrond en tussen religieuze groepen.
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