Resultaten van de Volwassenen Duurzaamheidsscan oktober 2018
De Volwassenen Duurzaamheidsscan is in 2017 van start gegaan. We presenteren nu de resultaten
tot en met eind oktober 2018. De gemiddelde score is 5,5 – op een schaal van 0 tot 10.

Elke deelnemer wordt gevraagd om, voordat zij/hij de vragen gaat invullen, een schatting te maken
van de eigen score. Na het invullen van de scan wordt nogmaals gevraagd naar de schatting van de
eigen score. Wat blijkt? De eigen schatting vooraf is gemiddeld 6,4. Na het invullen van de scan zakt
die naar gemiddeld 5,1. Blijkbaar geeft het invullen van de scan aanleiding om kritischer te zijn over
het eigen gedrag: ‘Wellicht ben ik toch niet zo duurzaam als ik gedacht had?’

De gemiddelde score vrouwen en mannen
De gemiddelde score van vrouwen, die de scan hebben gedaan, is hoger dan die van mannen.
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De gemiddelde score per thema
De scan omvat 30 vragen, verdeeld over 9 thema’s. Onderstaande figuur geeft voor elk thema de
gemiddelde score weer als % van de maximaal te behalen score.

De hoogste scores vinden we voor Lucht en Grondstoffen & hergebruik, gevolgd door Gezondheid en
Energie. Water is een middenmoter. De meeste aandacht moet uitgaan naar Voeding en Mobiliteit,
Woon- en Leefomgeving en Duurzaamheid.

Vrouwen scoren over-all beter, met name bij voeding, gezondheid en grondstoffen & hergebruik.
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Aandachtspunten
Niet iedereen leeft even duurzaam, de gemiddelde scores kunnen nogal variëren. Wel kan iedereen
duurzamer leven, door stappen te zetten, door wat goed gaat nog beter te gaan doen of door bij
wat minder scoort naar een betere score te streven. In de onderstaande figuur zijn de gemiddelde
scores per vraag per thema bij elkaar gezet. We belichten de belangrijkste aandachtspunten:





30% eet groente uit de eigen regio en 35% koopt nu biologisch voedsel;
Het watergebruik (zoals bij douchen) is een aandachtspunt;
Het bezit en gebruik van de auto op fossiele brandstoffen;
Ook kunnen nog meer mensen bijdragen aan een betere woon/leefomgeving in de buurt.

Zo helpt de Volwassenen Duurzaamheidsscan om prioriteiten aan te wijzen in communicatie over
duurzaamheid, zoals voeding en mobiliteit. Het helpt inwoners om zelf na te denken over het eigen
gedrag en er kunnen ontwikkelingen mee in de tijd worden gevolgd.
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