Impact van de oorlog in Oekraïne
COMPANY'S
NAME
Wat
doet de oorlog in Oekraïne
met de inwoners van
Limburg-Noord?
Mei 2022

Op 24 februari 2022 begon de Russische invasie van Oekraïne, met globale gevolgen die
ook in Nederland voelbaar zijn. De GGD heeft inwoners van Limburg-Noord gevraagd naar
de invloed van de oorlog in Oekraïne op hun dagelijks leven, mening over vluchtelingen,
behulpzaamheid en toekomstperspectief.

Verandering in dagelijks leven door de oorlog in Oekraïne
Geluk

Tevredenheid met het leven

Interesse in het leven

Met name
mensen boven
de 75 jaar zijn
minder gelukkig.

Minder (20%)

Niet veranderd (76.6%)

Minder (16.9%)
Meer (11.8%)

Meer (3.4%)

Slapen

Niet veranderd (71.3%)

Niet veranderd (85.1%)

Minder (5.3%)
Meer (9.6%)

Veiligheidsgevoel

Stress
Vooral vrouwen
slapen minder.

Minder (8.8%)

Meer (19%)

Niet veranderd (90.4%)

Niet veranderd (80.2%)

Minder (0.8%)

Meer (0.8%)

Niet veranderd (42.2%)

Slechter (57.5%)
Beter (0.3%)

Van de mensen die meer stress ervaren geeft 15%
aan dat dit door angst voor uitbreiding van het
conflict komt en 12% door onveiligheidsgevoelens.
Meerdere opties waren mogelijk

Redenen voor angstgevoelens
Meerdere opties waren mogelijk

Angstgevoelens door
de oorlog in Oekraïne

36.2%

35.4%

34.5%

33.4%

30
23.6%
20
12.1%
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0

Wel eens angstgevoelens (60.3%)
Nooit angstgevoelens (39.7%)

Bang voor
uitbraak
derde
wereld
oorlog

Bang voor
uitbraak
nucleaire
oorlog

Bang voor
schaarste
van
essentiële
producten

Bang dat
Bang voor
Bang voor
Rusland
toename vluchtelingen
andere
extreem
stroom
landen
rechtse
binnenvalt gedachtegang
in NL

Veranderingen in financiële situatie door de oorlog in Oekraïne
Financiële situatie

Verlagen temperatuur
(overheidsverzoek)

Nee (22.3%)

Slechter (43.7%)
Beter (0.3%)

Nee (thermostaat stond al uit) (24.3%)

Ja, minder dan 1 °C (9.4%)

Ja, 1 °C of meer (42.6%)

Niet veranderd (56%)

Weet niet (1.4%)

Redenen voor verslechtering financiële situatie
Meerdere opties waren mogelijk

41.6%

39.7%
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Hogere kosten van
boodschappen

Hogere kosten van
brandstof

Hogere kosten
energierekening

Hogere kosten
materialen / producten

Lagere waarde
aandelen en/of crypto

Verandering blik op burgers uit:
Oekraïne

Negatiever (1.7%)
Positiever (37.2%)

Onveranderd (61.1%)

Rusland

Negatiever (28.5%)
Positiever (0.7%)

Onveranderd (70.8%)

Mening over de opname van vluchtelingen in eigen regio:
75

50

De mensen die het niet goed vinden
dat er Oekraïense vluchtelingen
worden opgenomen in de regio gaven
daarvoor vooral de volgende redenen
aan:

75.6%
Mensen die zelf een
woning zoeken vinden
het vaker niet goed dat er
vluchtelingen worden
opgenomen dan mensen
die geen woning zoeken.

45.9%
31.7%

22.4%

25

20.7%

3.7%
0

(Helemaal) niet goed

Neutraal

Oekraïense vluchtelingen

Bereidheid Oekraïense
vluchtelingen te helpen

(Erg) goed

Andere vluchtelingen

Welke soorten hulp kunnen & willen mensen bieden?
Meerdere opties waren mogelijk

60

60.1%

45.4%
Ja (85.8%)

Voortrekken van
Oekraïense vluchtelingen
Woningnood
Ruimte gebrek / overpopulatie
Uitbuiting van de situatie
("gelukszoekers")
Niet eens met de plaatsing
(lokalisatie) vluchtelingen
Hoge kosten
Overlast / onrust
Geen terugkeer garantie na einde
oorlog

40

48.9%
38.9%

42.2%
31.6%

Nee (14.2%)

In staat Oekraïense
vluchtelingen te helpen

40.1%
34.7%

20
10%

0

Ja (17.8%)

Nee (62.2%)

Kleren doneren Voedsel doneren Vrijwilligerswerk

Geld doneren

8%

Onderdak geven

Bereid hulp te bieden (ongeacht of in staat)
In staat hulp te bieden (ongeacht of willen)

Weet niet (20%)

Mensen die aangaven dat ze geen hulp kunnen bieden of niet weten of ze hulp kunnen bieden aan
Oekraïense vluchtelingen werden gevraagd, wat nodig is om toch hulp te kunnen bieden. De volgende
zaken werden genoemd:
Betere informatie voorziening (bijvoorbeeld m.b.t. wat er nodig is)
Begeleiding (bijvoorbeeld m.b.t. organisatie en coördinatie)
Meer vrije tijd
Financiële ondersteuning
Meer (woon)ruimte
Meer tevredenheid/vertrouwen in de overheid

Toekomstverwachtingen en vertrouwen als gevolg van de
oorlog in Oekraïne
Vertrouwen in de toekomst

Minder (66.2%)
Meer (1.1%)

Vertrouwen in de medemens

Vooral
vrouwen hebben
minder
vertrouwen in de
toekomst.

Minder (37.7%)
Meer (1.4%)

Niet veranderd (32.7%)

Vertrouwen in eigen gemeente

Vertrouwen in de Nederlandse overheid

(Sterk) gedaald (39.3%)

Niet veranderd (60.9%)

(Sterk) gedaald (11.9%)

Onveranderd (59%)

Onveranderd (85.9%)

(Sterk) toegenomen (2.2%)

(Sterk) toegenomen (1.7%)

Toekomstverwachtingen voor het komende half jaar
Meerdere opties waren mogelijk

Nederlanders zullen er financieel op
achteruit gaan

94.5%

Nederland/de EU gaan Rusland meer
sancties opleggen

66.3%

Een vermindering in gebruik van energie
zal goede gevolgen hebben voor het
milieu

48.2%

Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat
Nederland opneemt zal verdubbelen

45%

Nederland gaat actief deelnemen aan de
oorlog (bijv. het sturen van troepen)

19%
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16 t/m 25 jaar (2%)
26 t/m 35 jaar (4.6%)

Limburg-Noord

36 t/m 45 jaar (8.9%)
46 t/m 55 jaar (14.1%)
56 t/m 65 jaar (23%)

Wie zijn onze
panelleden?

3027
deelnemers

41%
is hoog opgeleid

47.6%
is vrouw

www.ggdlimburgnoord.nl/kennisplein

GGD Limburg-Noord

@ggdln

GGD Limburg-Noord

Boven 65 jaar (47.4%)

Leeftijdsverdeling

Ook meedoen met het panel?

