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VOORWOORD 
 

Vanaf het moment dat ik actief werd binnen de duurzaamheidswereld viel me het 
gebrek aan diversiteit op. Ik zag vooral hoogopgeleide, witte mannen en vrouwen 
in veilige maatschappelijke posities en bijna niemand met een migratieachter-
grond zoals ik. ‘Dat ga ik veranderen!’ dacht ik, en richtte Fawaka Nederland op. 
Een platform dat zich inzet om iedereen te betrekken bij duurzaamheidtransities. 
Twee en een half jaar later staat Fawaka Nederland sterker dan ooit, en presente-
ren we bij deze zelfs ons eigen onderzoek.  
 
Deze verkenning is een eerste aanzet om de verschillen in duurzaam gedrag bij 
diverse groepen in Nederland in beeld te brengen en te verklaren. Wat mij betreft 
een essentiële stap om de transitie naar een duurzaam Nederland te versnellen. 
Dat maakt deze verkenning ook bijzonder. Er is namelijk weinig bekend over duur-
zaam gedrag van Nederlanders met een migratieachtergrond.  
 
Met trots presenteren we dit mooie resultaat, wat een aanzet moet zijn voor 
verdiepend vervolgonderzoek en nieuwe projecten. Allereerst wil ik onderzoeker 
en projectleider Darko Lagunas bedanken die met ontzettend veel energie en 
passie deze mooie verkenning heeft opgeleverd. Ook wil ik Caspar Lobbrecht 
bedanken voor zijn statistische bijdrage. Ik wil al onze partners en mensen die de 
enquête hebben ingevuld bedanken, zonder hun steun was deze verkenning niet 
mogelijk geweest. Onze gesprekspartners kunnen hier niet ontbreken, Shivant 
Jhagroe en Derk Loorbach – hun input heeft de verkenning verdiept.  
Tot slot wil ik Anne Heeger, Yagmur Masmas en Miguel Heilbron bedanken voor 
hun kritische feedback op het stuk.  
 
Ik hoop dat deze verkenning met plezier en enige ernst gelezen wordt.  
Hopelijk brengt het ons allen een stap dichterbij een duurzaam Nederland  
van, voor en door iedereen. 

Thiëmo Heilbron,  
Oprichter en Directeur Fawaka Nederland 
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SAMENVATTING

In “Inclusieve duurzaamheid: Een verkenning naar duurzaam gedrag bij Neder-
landers met en zonder migratieachtergrond” wordt een onderbelicht vraag-
stuk verkend: mogelijke maatschappelijke tegenstellingen in duurzaamheids-
gedrag. In de beeldvorming lijkt zich een witte duurzame elite af te tekenen. 
Mensen met een migratieachtergrond zijn meestal ondervertegenwoordigd 
op evenementen over duurzaamheid en duurzaamheidssubsidies bereiken 
vooral mensen met een hoog opleidingsniveau in rijkere buurten – waar 
minder mensen met een migratieachtergrond wonen. Klopt deze beeldvor-
ming? Zijn er verschillen in duurzaam gedrag tussen Nederlanders met en 
zonder migratieachtergrond? Deze verkenning zoekt naar antwoorden op deze 
vragen. Daarbij wordt ook gekeken naar contextfactoren. Als duurzaam gedrag 
vooral door een witte elite wordt vertoond, waar komt dat dan door? Er wordt 
gekeken naar de effecten van opleidingsniveau, gender, religie, leeftijd en 
andere contextfactoren.

De verkenning meet duurzaam gedrag door naar concrete gedragingen in drie 
domeinen te kijken: duurzaam consumentengedrag, omgang met huishoude-
lijk afval en recycling, en energie- en watergebruik. In een van de onderzochte 
domeinen toont de verkenning – ook na controle op contextfactoren – kleine 
verschillen aan in duurzaam gedrag tussen Nederlanders met en Nederlanders 
zonder migratieachtergrond. Als de literatuur en expertinterviews erop worden 
nageslagen, blijkt echter dat deze verschillen meer zeggen over de ‘toegankelijk-
heid’ van duurzaamheid – en duurzaam gedrag – dan over de rol van het hebben 
van een migratieachtergrond. Zodra er wordt gecontroleerd op opleidingsniveau, 
gender, religie, leeftijd en andere contextfactoren vallen de meeste verschillen 
helemaal weg. Vooral hoger opgeleiden en in mindere mate vrouwen, religi-
euze mensen en ouderen vertonen duurzaam gedrag op de in deze verkenning 
onderzochte domeinen. Daarnaast spelen fysieke en economische structuren – 
infrastructuur en economisch verkeer – een rol. Vooral fysieke structuren neigen 
mensen ‘gevangen te houden’ in niet duurzaam gedrag. 
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Om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – zoals geformuleerd door de VN –  
te behalen is er urgent een omslag nodig in gedrag en beleid. Dit vraagt om 
betrokkenheid en inzet van veel meer mensen dan nu het geval is. Niet slechts 
een deel van de samenleving, maar zo veel mogelijk mensen moeten betrokken 
worden in duurzaamheid. De duurzaamheidstransitie moet inclusief zijn – niet 
exclusief zoals nu het geval lijkt. Deze verkenning doet een aantal aanbeve-
lingen die duurzaamheid mogelijk meer inclusief kunnen maken. Maar wat de 
verkenning vooral laat zien, is dat meer onderzoek nodig is. Hoe kan de fysieke 
leefomgeving mensen faciliteren zich duurzaam te gedragen? Wat is de rol van 
het onderwijs in de transitie? Hoe kunnen (innovatieve) burgerinitiatieven 
zorgen dat mensen meer met duurzame praktijken in contact komen? En is de 
benadering die wordt gekozen rondom gedragsverandering wel de juiste?  
Deze verkenning zoekt naar antwoorden en doet een aantal suggesties.
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“De klimaatverandering moet geen  

splijtzwam zijn, maar deel van de 

aGenda van een inclusieve Samenleving”1

Sinds de jaren ‘80 is duurzame ontwikkeling2 een steeds urgenter thema 
geworden (Dryzek, 2005). In 1988 waarschuwde het RIVM voor een groot-
schalige ontwrichting van de biosfeer en gevolgen voor het voorbestaan 
van de mens op aarde. Later dat jaar sprak toenmalig koningin Beatrix op de 
nationale televisie: ‘langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare – het 
einde van het leven zelf – tóch voorstelbaar’.3 Bijna dertig jaar later is in 2015 
de grootste sprong in wereldwijde CO2-concentraties gemeten,4 en was 2016 

1 Uitspraak van Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, in het Financieel Dagblad (6 juni 2017).
2  Volgens de gangbare definitie is duurzame ontwikkeling ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, 

zonder dat daarbij de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen’ (WCED, 
1987). In die zin houdt duurzame ontwikkeling rekening met ecologische én sociale aspecten in de huidige tijd en richting de toekomst.

3  Bron: https://decorrespondent.nl/6353/dit-zijn-de-partijen-die-klimaatverandering-serieus-tegengaan/700157777-a3614274 (26 maart 
2017).

4  Bron: http://www.noaa.gov/news/record-annual-increase-of-carbon-dioxide-observed-at-mauna-loa-for-2015 (9 maart 2016).

1. INLEIDING

https://decorrespondent.nl/6353/dit-zijn-de-partijen-die-klimaatverandering-serieus-tegengaan/700157777-a3614274
http://www.noaa.gov/news/record-annual-increase-of-carbon-dioxide-observed-at-mauna-loa-for-2015
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het warmste geregistreerde jaar ooit.5 Extreme droogte, stijgende zeespiegels, 
extreem weer, schaarste, en toenemende (klimaat)vluchtelingen zijn slechts 
enkele gevolgen van klimaatveranderingen (Klein 2014; Sassen 2014; Türk 
2015).6 Mensen passen hun gedrag echter maar mondjesmaat aan. Hoewel er 
genoeg bekend is over de relatie tussen micro-gedrag en macro-gevolgen (zie 
Coleman, 1990) schuiven mensen het eigenaarschap van het vraagstuk vaak 
van zich af – ‘een ander is verantwoordelijk’ (Klein, 2014). Volgens Kaleidos 
Research zijn Nederlanders zich over de afgelopen vijf jaar niet meer of minder 
duurzaam gaan gedragen. Wat opvalt is dat mensen die zich wel duurzamer 
gedragen vooral hoogopgeleid zijn en een betere sociaaleconomisch uitgangs-
positie hebben (Carabain & Boonstoppel, 2016).  
 
In het FD schrijft Kim Putters (directeur van het SCP) dat duurzaamheid de 
maatschappelijke tegenstellingen groter kan maken door het wel of geen 
toegang hebben tot duurzame consumptie.7 Ook bestuurskundig historicus 
Shivant Jhagroe spreekt in zijn proefschrift over het ontstaan van nieuwe 
tegenstellingen tussen mensen die wel en mensen die geen toegang hebben 
tot duurzaamheidssubsidies en -consumptie (2016). Anderen schrijven zelfs 
over een ‘duurzame elite’8: met name witte vijftigplus mannen met een univer-
sitaire opleiding en werkzaam (geweest) in het bedrijfsleven of bij de over-
heid.9 Een vrijwel identiek profiel als wat Dekker & Van Raaij in 2006 schetsten 
op basis van de meest invloedrijke Nederlanders in de Volkskrant-top 200 – ‘de 
Nederlandse elite’.10  
 
Hoe kan het dat de oplossing voor een thema dat iedereen aangaat nu voor 
nieuwe tegenstellingen zorgt? In plaats van inclusief lijkt inzet voor duurzaam-
heid zich af te tekenen als exclusief van aard. Zo nam Fawaka Nederland de 
Duurzame 100 lijst van Trouw onder de loep (2016) waaruit bleek dat de lijst sterk 
overeenkomt met het profiel dat Dekker & Van Raaij schetsten (2006).  

5  Bron: https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/18/2016-hottest-year-ever-recorded-and-scientists-say-human-activity-to-
blame (28 januari 2017). 

6  De Verenigde Naties laten in een uitgebreid onderzoek zien dat landen en gebieden die al kwetsbaar en instabiel zijn , door 
klimaatverandering nog kwetsbaarder en instabieler worden. De komende tientallen jaren worden naar verwachting miljoenen 
mensen uit hun huizen gejaagd door opwarming van de aarde. Voormalig president Obama legde ook een direct verband tussen 
schaarste en migratiestromen. Voor meer hierover, raadpleeg: http://nos.nl/op3/artikel/2130105-wat-hebben-klimaatverandering-en-
vluchtelingen-met-elkaar-te-maken.html (5 september 2016).

7  Bron: https://fd.nl/opinie/1204512/vraagstuk-van-duurzaamheid-is-ook-een-sociale-kwestie-geworden (6 juni 2017).
8  Denk bijvoorbeeld aan de Club van Rome of de Trouw lijst van Duurzame 100 in Nederland.
9  Bron: https://www.groene.nl/artikel/groen-is-bon-ton (23 februari 2011); en https://fd.nl/economie-politiek/1168760/duurzame-elite-

trekt-zich-terug-op-terschelling-om-slinkse-trucs-te-delen (26 februari 2017).
10  Zie ook het SCP rapport ‘De eenzame elite’, 2014.

https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/18/2016-hottest-year-ever-recorded-and-scientists-say-human-activity-to-blame
https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/18/2016-hottest-year-ever-recorded-and-scientists-say-human-activity-to-blame
http://nos.nl/op3/artikel/2130105-wat-hebben-klimaatverandering-en-vluchtelingen-met-elkaar-te-maken.html
http://nos.nl/op3/artikel/2130105-wat-hebben-klimaatverandering-en-vluchtelingen-met-elkaar-te-maken.html
https://fd.nl/opinie/1204512/vraagstuk-van-duurzaamheid-is-ook-een-sociale-kwestie-geworden
https://www.groene.nl/artikel/groen-is-bon-ton
https://fd.nl/economie-politiek/1168760/duurzame-elite-trekt-zich-terug-op-terschelling-om-slinkse-trucs-te-delen
https://fd.nl/economie-politiek/1168760/duurzame-elite-trekt-zich-terug-op-terschelling-om-slinkse-trucs-te-delen
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Niet alleen bestond de lijst vooral uit witte Nederlanders. Bovendien waren deze 
afkomstig uit een stedelijke context, waar naar verhouding meer mensen met 
een niet-Nederlandse afkomst wonen (Huijnk & Andriessen, 2016). Er is vrijwel 
geen onderzoek gedaan dat deze tegenstelling belicht. De onderzoeken die zijn 
gedaan kijken vooral naar natuurbeleving van migrantengroepen en laten zien 
dat migratieachtergrond hier een rol speelt (Kloek, 2015; Buijs, Langers & de Vries, 
2006). Ter illustratie: volgens Buijs, Langers & de Vries kent ruim 50 procent van 
de mensen met een migratieachtergrond Nederlandse natuurgebieden helemaal 
niet. Terwijl tussen de 85 en 90 procent van de Nederlanders zonder migratieach-
tergrond de gebieden wel kent (2006). Zou het dan kunnen dat migratieachter-
grond ook een rol speelt in wel of niet duurzaam handelen?  
 
Omdat er relatief weinig onderzoek is gedaan dat hier naar kijkt, kiest Fawaka 
Nederland ervoor om middels deze verkenning een eerste aanzet te doen. De 
hoofdvraag van deze verkenning: zijn er verschillen in duurzaam gedrag tussen 
Nederlanders met en Nederlanders zonder een migratieachtergrond? De deelvraag 
die daarop volgt is of deze verschillen standhouden zodra er wordt gecontroleerd 
op variabelen waarvan bekend is dat die kenmerkend zijn voor verschillen in 
duurzaam gedrag (bijvoorbeeld opleidingsniveau, gender en leeftijd). Deze vragen 
worden mede beantwoord aan de hand van uitgebreid literatuuronderzoek, 
enquêtes en een aantal expertinterviews. Tenslotte wordt aan de hand van 
bevindingen enkele praktische aanbevelingen gedaan voor mogelijk vervolgon-
derzoek, projecten, en handelingsperspectieven voor beleid.
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Voordat wordt ingegaan op de vragen in deze verkenning, past het eerst een 
beeld te krijgen van wat er in de literatuur bekend is over duurzaamheid en 
duurzaam gedrag. Hieronder een toelichting van de meest gebruikelijke defini-
ties, relevantie van het vraagstuk, en wat er bekend is over de rol van (etnische) 
diversiteit bij duurzaam gedrag. 

2.1 DUURZAAMHEID 
 
Volgens Dryzek (2005) is denken over duurzaamheid begonnen in de jaren 
80. Het idee ontstond dat economische groei en ontwikkeling in toenemende 
mate conflicteerden met het milieu. Het rapport Our common future van de 
VN-commissie Brundtland dat in 1987 uitkwam, riep zo voor het eerst op tot 
duurzame ontwikkeling: ‘Duurzame ontwikkeling betreft een ontwikkeling 
die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder dat het daarbij 
de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van 
de wereld, in gevaar brengt’ (WCED, 1987).11 In 2015 kwamen 195 wereldleiders 

11  Dit is de meest voorkomende definitie, gehanteerd door onder andere SCP (2010), CBS (2017) en de WRR (2016a).

2. DUURZAAMHEID EN
DUURZAAM GEDRAG
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tot een akkoord dat klimaatverandering moest tegengaan. Ondanks dat de 
Verenigde Staten, de op één na grootste CO2-vervuiler, zich twee jaar later 
terugtrekt uit het akkoord,12 staat klimaatverandering steeds centraler op de 
politieke agenda. Ook het bedrijfsleven laat van zich horen. Onder andere 
VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukten bij de kabinetsformateur om ‘werk 
te maken van het klimaat’ in de Kabinetsformatie 2017.13 

Zoals het SCP (2010) schrijft worden onder duurzaamheid niet alléén ontwik-
kelingen verstaan die betrekking hebben tot milieuaspecten, ook economische 
en sociale ontwikkeling horen hier bij. De duurzame ontwikkelingsdoelstel-
lingen (SDG’s) van de VN richten zich daarom ook evengoed op sociale inclusie 
en gelijkwaardigheid als het tegengaan van klimaatverandering.14 Solidariteit 
met huidige en toekomstige generaties, en ‘ecologische’ duurzaamheid hangen 
nauw met elkaar samen, zie bijvoorbeeld kader 115 (Van den Broek, Bronne-
man-Helmers & Veldheer, 2010).  
 
Het SCP maakt onderscheid tussen sociaal- culturele, ecologische en economi-
sche duurzaamheid (people, planet en profit).16 In deze verkenning wordt vooral 
gekeken naar gedrag in ecologische duurzaamheid: de kwaliteit van bodem, 
lucht en water, maar ook natuur en landschap, biodiversiteit, het klimaat en de 
beschikbare hoeveelheid grondstoffen (Van den Broek, 2010).17 

De literatuur laat zien dat sociale, economische en ecologische duurzaamheid 
nauw met elkaar samenhangen (Klein 2014; Sassen 2014). De Verenigde Naties 
hebben laten zien dat landen die al kwetsbaar of instabiel zijn, door klimaat-
verandering nog kwetsbaarder en instabieler worden – zo verwacht de VN 
komende decennia mede door klimaatverandering meer vluchtelingenstro-
men (Türk, 2015). Maar ook op kleinere schaal hangen sociale en ecologische 
duurzaamheid samen; zo kunnen kwetsbare groepen minder profiteren 

12  Bron: http://www.volkskrant.nl/buitenland/trumps-klimaatbesluit-bevestigt-zijn-doctrine-amerika-tegen-de-rest~a4498499/ (2 juni 
2016).

13  Bron: http://www.thebluedeal.nl/druk-op-kabinetsformatie-meer-duurzaamheid/ (12 mei 2017).
14  Naast het klimaatakkoord kwamen in 2015 ook de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties tot stand in New 

York. SDG’s streven naast ecologische- ook sociale duurzaamheidsdoelen na. Sinds 2016 is de Nederlandse Rijksoverheid aan de slag 
gegaan met het vertalen van de SDG’s naar nationaal beleid. Zie voor meer informatie: http://www.sdgnederland.nl/sdgs/

15  Bron kader 1: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/15/is-er-nog-koffie-9088346-a1558759 (15 mei 2017)
16  Voorbeelden van: sociaal-cultureel kapitaal (people): gezondheidzorg, onderwijs, sociale samenhang, sociale participatie, vertrouwen, 

veiligheid en woonomgeving. Economisch kapitaal (profit/prosperity): (on)eerlijke handel, schuldenlast van Nederland, investeringen in 
machines en gebouwen, arbeid en kennisinfrastructuur (SCP, 2010). 

17  Sociaal-culturele- en economische duurzaamheid kunnen worden samengevat als sociale duurzaamheid: ongelijkheid, (on)eerlijke 
handel, arbeidsomstandigheden, gezondheidszorg, onderwijs en sociale participatie (SCP, 2010).

http://www.volkskrant.nl/buitenland/trumps-klimaatbesluit-bevestigt-zijn-doctrine-amerika-tegen-de-rest~a4498499/
http://www.thebluedeal.nl/druk-op-kabinetsformatie-meer-duurzaamheid/
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/15/is-er-nog-koffie-9088346-a1558759 (15
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van duurzame investeringen door beleidskeuzes die duurzaamheid moeten 
stimuleren (Jhagroe, 2016) en vertonen laagopgeleiden minder vaak duurzaam 
gedrag dan hoogopgeleiden (Carabain & Boonstoppel, 2016). Ondanks dat deze 
verkenning zich richt op ecologisch duurzaam gedrag, hangt dit volgens de 
literatuur dus nauw samen met de sociale context waaruit mensen handelen. 
 
2.2 Duurzaam gedrag 
 
Om duurzaamheid te stimuleren kijkt de Nederlandse overheid al sinds het 
begin van de jaren 90 naar gedrag van burgers. Neem bijvoorbeeld de over-
heidscampagnes om bewust gedrag van individuen te beïnvloeden (zie figuur 1). 
Ook nu nog, wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar wat effectief beleid is 

Kader 1 - Klimaatverandering,  

schaarste en ongelijkheid

In Expulsions beschrijft Saskia Sassen hoe de globale economie eco- 
systemen ontwricht en daarmee allereerst de meest zwakke groepen 
raakt (2014). Een voorbeeld hiervan kwam begin 2017 aan de orde in 
het NRC Handelsblad. Door klimaatverandering wordt de koffieplant, 
vooral de verfijnde arabica-soort (goed voor 70% van totale consumptie 
wereldwijd), bedreigd. Circa 25 miljoen koffieboeren – waarvan de meeste 
kleine bedrijfjes in ontwikkelingslanden – zijn voor hun levensonder-
houd afhankelijk van de koffieteelt. Daarnaast werken er nog eens 100 
miljoen mensen in de koffie verwerkende industrie. De gevolgen kunnen 
desastreus zijn voor deze mensen. Andere voorbeelden zijn wereldwijde 
droogte die in 2010 zorgde dat brood voor de meeste mensen in Egypte 
onbetaalbaar werd; de stijgende zeespiegel die in Bangladesh honderd-
duizenden mensen opjaagt; en de massale migratie van boeren uit de 
Gobiwoestijn naar Chinese steden door aanhoudende droogte.
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voor duurzaam gedrag, onder andere door middel van nudging18 (zie Breukers 
et al. 2013; Faber, De Goede & Weijnen 2016a; Matthijsen, Aalbers & Van Den 
Wijngaart 2015). Volgens de WRR heeft gedragsverandering een centrale plek in 
het tegengaan van klimaatverandering (2016). Gedragsverandering wordt vaak 
als een belangrijke hefboom gezien voor het stimuleren van duurzaamheid. 
Tegelijk wordt het vaak de meest weerbarstige factor in de transitie naar 
 

 
Figuur 1 | VROM-campagne  
jaren negentig voor  
milieubewustwording.19 

 
 
 

duurzaamheid genoemd.20 Veel onderzoek laat zien dat gedragsverandering 
bewerkstelligen problematisch is. Niet alleen door de weerbarstigheid, maar 
omdat gedrag nu eenmaal met te veel andere zaken samenhangt. Sociaalpsycho-
logisch onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat status een grotere rol speelt bij wel 
of niet duurzaam handelen (Van Den Bergh et al., 2010), en vanuit de psychologie 
worden diverse barrières genoemd die duurzaam gedrag in de weg staan. Denk 
daarbij aan positieve, maar inadequate gedragsverandering: mensen sluiten 
een ‘groen’ energiecontract af, maar gaan vervolgens twee keer zo veel energie 
verbruiken (zie kader 2 voor zeven psychologische barrières die volgens Gifford 
duurzaam gedrag tegenhouden). Vanuit diverse disciplines wordt over het effect 
van (structurele) contextfactoren gesproken – zoals een onduurzame infrastruc-
tuur in mobiliteit, energie afval, etc. – die mensen gevangen houden in onduur-
zaam gedrag (Gifford 2011; Van Poeck 2010). Ook de WRR (2016a) benadrukt dat en 
stelt dat de sociaaleconomische dynamiek in hoge mate geconditioneerd wordt 
door fysieke structuren die verplaatsingsgedrag en gedrag als energiegebruikers 
gevangen houden. De literatuur laat zien dat gedrag afhankelijk is van contextfac-
toren op structureel niveau én op individueel microniveau.  

18  Nudging is het (licht) bijsturen van het gedrag van mensen door hen onderbewust een andere (duurzame, gezonde) keuze te laten 
maken. Bijvoorbeeld door biologisch voedsel op ooghoogte te leggen in de supermarkt, en onduurzaam voedsel in een lager of hoog 
schap.

19 Bron: http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/energie/een-beter-milieu-begint-bij-jezelf-rijksoverheid-gaat-10-energie-
besparen.html (9 juni 2017).

20  Zie: http://www.crem.nl/files/upload/documents/downloads/file/Duurzaam_consumentengedrag_en_de_rol_van_de_overheid_
mei_2013.pdf
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 2.2.1 De irrationele mens 

 

Bovendien stellen veel academici dat er te vaak wordt uitgegaan van rationeel 
handelende mensen, terwijl steeds meer onderzoek laat zien dat mensen 
helemaal niet zo rationeel handelen als voorheen werd gedacht (Gifford 2011; 
Jhagroe 2016; Van Poeck 2010). Ons handelen is veel vaker irrationeel, bijvoor-
beeld doordat emoties, optimisme, onwetendheid en status ten opzichte van 
‘de ander’ ons gedrag beïnvloeden (Gifford, 2011). Optimisme is bijvoorbeeld 
een gezonde en wenselijke eigenschap die persoonlijke en technologische 
voordelen met zich meebrengt, maar kan tegelijk leiden tot schadelijke effec-
ten doordat mensen risico’s onderschatten – denk aan het roken van tabak of 
optimisme ten opzichte van klimaatsverandering. 

Hoewel rationele-keuze-theorie nog steeds een veel gebruikte manier is om 
naar menselijk gedrag te kijken (vooral vanuit de economie) zijn veel acade-
mici het eens dat dit een verouderd mensbeeld geeft (Arkes & Hutzel 2000; 

Kader 2 - Zeven psychologische 

barriEres die duurzaam gedrag 

tegenhouden (Gifford, 2011) 

• Beperkte kennis over ‘het probleem’;
• Ideologische wereldbeelden die duurzaam gedrag tegengaan  

(klimaatontkenning);
• Spiegelgedrag met niet-duurzame sleutelpersonen;
• Hoge (im)materiële ‘kosten’ van duurzaam gedrag  

(tijd, kosten-baten afweging);
• Diskrediet en wantrouwen ten opzichte van experts en autoritei-

ten;
• Gepercipieerde risico’s van verandering (imago van ‘groen’ gedrag);
• Positieve maar inadequate gedragsverandering  

(groene stroom, maar meer energieverbruik).
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Gifford 2011; Ostrom 1991; Van Poeck 2010). Dit is belangrijk voor denken over 
duurzaamheid omdat, zoals ook het SCP (2014a) aantoont, diverse belemme-
ringen op het sociaal-culturele vlak er voor zorgen dat ‘logisch gedrag’ toch 
niet wordt vertoond. Volgens Katrien van Poeck (pedagogisch wetenschapper 
duurzaamheidseducatie) is dit een van de redenen dat duurzaam gedrag vooral 
is weggelegd voor mensen die in staat zijn gesteld (door hogere opleiding en 
betere sociaalmaatschappelijke uitgangsposities) om zelf kritische duurzame 
afwegingen te maken. Zij spreekt in dit verband over ‘ecologisch burgerschap’ 
(Van Poeck 2010). Volgens deze benadering handelen mensen niet minder 
irrationeel, maar door iedereen te benaderen als subjecten die verandering 
realiseren – in plaats van objecten die veranderd moeten worden – en geen 
onderscheid te maken tussen denkers en doeners, betrek je mensen werkelijk 
in de transitie naar duurzaamheid.  
 
2.3 Duurzaamheid: een ‘elitaire’ voorhoede? 
 
‘Duurzame elite trekt zich terug op Terschelling om slinkse trucs te delen’, kopte 
het FD eerder dit jaar over het jaarlijkse driedaags duurzaamheids-congres 
Springtij Forum.21 De foto’s van het evenement (zie figuur 4) spreken tot de 
verbeelding: Nederlanders zonder migratieachtergrond, hoogstwaarschijn-
lijk met een universitaire studie op zak en vermoedelijk werkzaam in het 
bedrijfsleven of bij de overheid. Dit zegt echter nog weinig over het gedrag 
van mensen, met of zonder migratieachtergrond. Participatie aan dergelijke 
evenementen kan slechts een aspect zijn van iemands handelen. Over verschil-
len in duurzaam gedrag tussen mensen met of zonder migratieachtergrond is 
zoals eerder gezegd nog weinig bekend. Wat komt wel naar voren uit bestaand 
onderzoek?

Kaleidos Research toont aan dat duurzaam gedrag meestal bestaat uit aange-
leerd gedrag (2016). Vooral leeftijd en opleidingsniveau zijn bepalend voor 
duurzaam gedrag. Sociaaleconomische positie of inkomen is indirect bepalend 
voor duurzaam gedrag omdat dit effect heeft op de mate waarin iemand in 
staat is een opleiding te volgen (Carabain & Boonstoppel, 2016). Ook komt in de 
literatuur naar voren dat vrouwen zich over het algemeen duurzamer gedragen 
dan mannen (Van den Broek, Bronneman-Helmers & Veldheer 2010). De onder-

21  Bron: https://fd.nl/economie-politiek/1168760/duurzame-elite-trekt-zich-terug-op-terschelling-om-slinkse-trucs-te-delen (16 juni 2017).

https://fd.nl/economie-politiek/1168760/duurzame-elite-trekt-zich-terug-op-terschelling-om-slinkse-trucs-te-delen
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zoeken die migratieachtergrond mee namen als variabele keken niet zozeer naar 
duurzaamheid, maar meer naar verschillen in natuurbeleving en gebruik van de 
natuur (Buijs, Langers & de Vries 2006; Kloek 2015).  
 
Tot slot deden De Witt & Van Slobbe in 2008 een verkenning naar de beperkte 
(etnische) diversiteit in duurzaamheid. Zij stellen dat groene ruimten een 
belangrijke functie vervullen bij de promotie van integratie, sociale cohesie en 
het welbevinden van burgers (De Witt & van Slobbe, 2008). Volgens de onder-
zoekers wordt juist in wijken waar een aanpak van groen het hardst nodig is, 
niets gedaan door een gebrek aan ‘sociaal kapitaal’22 in die wijken. Mensen 
met minder sociaal kapitaal “hebben hun prioriteiten doorgaans niet liggen bij 
het verrijken van, en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomge-
ving – ze zijn bezig met overleven” (De Witt & van Slobbe 2008: 35).

 
 
 

22  Sociaal kapitaal is te verstaan als de (sociale) netwerken en de daaraan verbonden hulpbronnen waarover mensen beschikken. Mensen 
met weinig sociaal kapitaal hebben een klein netwerk met weinig nuttige hulpbronnen. De kans is groot dat mensen met weinig 
sociaal kapitaal ook over weinig economisch- en cultureel kapitaal beschikken.

Figuur 2 | ‘Duurzame elite’ tijdens Springtij Forum op Terschelling, Financieel Dagblad.
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Er lijkt zich volgens de literatuur een ‘elitair’ duurzaamheidslandschap af te 
tekenen, maar of migratieachtergrond hier een rol in speelt wordt niet direct 
duidelijk. Er zijn slechts indicaties in de kantlijn die de vraag alleen maar pran-
gender maken: zijn er verschillen in duurzaam gedrag tussen Nederlanders 
met en Nederlanders zonder migratieachtergrond? En houden deze verschillen 
stand zodra er wordt gecontroleerd op variabelen waarvan bekend is dat die 
verschillen in duurzaam gedrag veroorzaken zoals bijvoorbeeld opleidings- 
niveau, leeftijd en andere contextfactoren?

Princess – PrincessPlasticFree, afbeelding uit de interviewreeks van Fawaka Nederland (www.fawakanederland.nl) 
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Voor deze verkenning is uitgebreid literatuuronderzoek gedaan om een beeld 
te krijgen van duurzaamheid, duurzaam gedrag, en de verschillen in duurzaam 
gedrag tussen verschillende groepen. Om de verschillen in duurzaam gedrag 
tussen Nederlanders met en Nederlanders zonder een migratieachtergrond 
te verkennen zijn enquêtes afgenomen. Ook is verkend of mogelijke verschil-
len standhouden zodra voor andere (context)factoren wordt gecorrigeerd. 
Daarnaast zijn de resultaten vergeleken met literatuur en zijn twee expertin-
terviews gehouden. Aan de hand van literatuur, gesprekken en bevindingen 
worden enkele praktische aanbevelingen gedaan.

3.1 Afbakening 

Zoals Kaiser & Wilson (2004) voorstellen zijn metingen van duurzaam gedrag 
het meest nauwkeurig als concrete gedragingen (zoals de tijd dat iemand 
onder de douche staat, of de mate waarin iemand afval scheidt) worden 
geïnventariseerd. Net als in vergelijkbare onderzoeken naar duurzaam gedrag 
– door Kaleidos Research (Carabain & Boonstoppel, 2016) en de RLI (Breukers et 

3. AANPAK EN
VERANTWOORDING
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al., 2013) – is hier daarom voor een dergelijke aanpak gekozen. De geïnventa-
riseerde concrete gedragingen beperken zich vooral tot ecologisch duurzaam 
gedrag en zijn hier onderverdeeld in drie domeinen: consumentengedrag, 
huishoudelijk afval en recycling, en energie- en watergebruik. De uitkomsten 
van gedrag worden per domein gepresenteerd. Zoals in de vragenlijst te zien, is 
ook gevraagd naar sociale aspecten rond duurzaamheid zoals opvattingen over 
(on)gelijkheid, sociale problematiek en de relatie tussen milieuproblematiek 
en sociale ongelijkheid. Voor het beantwoorden van de hoofdvraag beperkt 
deze verkenning zich echter tot de concrete (vooral ecologisch) duurzame 
gedragingen.  
 
3.2 Enquete en steekproef

De enquêtes voor deze verkenning zijn door middel van een sneeuwbalmetho-
de verspreid in het (online) netwerk van Fawaka Nederland en partners.23 Dat 
heeft geleid tot een relatief beperkte steekproef onder mensen die al dan niet 
direct of indirect met Fawaka Nederland of een van de partners in aanraking 
zijn geweest (bijvoorbeeld via sociale media). Dit heeft een aantal beperkingen 
zoals onder andere een relatief duurzame oriëntatie van het netwerk en moge-
lijk een snellere neiging tot sociaal wenselijke antwoorden omdat mensen 
verbonden aan Fawaka Nederland mogelijk verwachten dat duurzaam gedrag 
gewenst is. In totaal hebben 323 respondenten de vragenlijst ingevuld.  
 
Door de beperkte steekproef is gekozen het Kaleidos Research onderzoek (Cara-
bain & Boonstoppel, 2016) leidend te laten zijn voor de aanpak en deel van de 
analyse van de data.24 Dit is gedaan door de vragenlijst leidend te laten zijn, 
maar hier in de data-analyse een variabele aan toe te voegen – migratieach-
tergrond. Uitkomsten van deze enquêtes zijn vervolgens getoetst aan de hand 
van de uitkomsten van het Kaleidos Research onderzoek. Toen bleek dat de 
enquêtes een vergelijkbaar beeld gaven van duurzaam gedrag als het Kaleidos 
Research onderzoek, is verder gegaan met de analyse van de data op basis van 
verschillen in migratieachtergrond. Ondanks een relatief kleine steekproef is 

23  Voor deze verkenning betrokken partners van Fawaka Nederland: 180 Amsterdammers, A Green Story, Amsterdam United, Black Ladies 
Talk, Calle Ocho Amsterdam, Echo Expertise Centrum Diversiteitsbeleid, Jongeren Milieu Actief, New Urban Collective, One World, 
RecyQ, SDG Nederland, Stichting Multicultureel Netwerk MCNW, The Pure Family, Weekend Academie.nl

24  Kaleidos Research maakt gebruik van metingen van TNS NIPO die zijn uitgevoerd in een online panel van TNS NIPObase; een database 
van 59.000 huishoudens (133.000 respondenten) dat representatief en gecertificeerd is volgens de relevante ISO normen (ISO 20252 en 
ISO 26362).
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de verwachting dat zo toch valide conclusies getrokken kunnen worden over 
verschillen in duurzaam gedrag tussen mensen met en zonder migratieachter-
grond. 

De enquêtes konden op verschillende apparaten (desktop, laptop, tablet, 
smartphone) ingevuld worden – indien gewenst anoniem. De vragenlijsten 
bestonden uit personalia (gender, leeftijd, etnische achtergrond, religie, 
opleidingsniveau); gesloten vragen op een vijfpuntschaal (1=helemaal niet, 
5=helemaal wel) over concrete duurzame gedragingen en open vragen. De data 
is vervolgens overgezet in STATA (14.0); het opleidingsniveau is gehercodeerd 
en de respondenten zijn ingedeeld in laag-, midden-, en hoogopgeleid. Ook is 
religie gehercodeerd tot een binaire variabele, religieus of niet-religieus.

 

Nawaz – The Pure Family, afbeelding uit interviewreeks van Fawaka Nederland (www,fawakanederland.nl) 
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DE STEEKPROEF

De steekproef bestaat voor 43% uit Nederlanders zonder  

migratieachtergrond, en 57% uit mensen met migratieachtergrond 

(waarvan 27 procent Surinaams, 10% Marokkaans en 10% Turks). 

 

De gemiddelde leeftijd in de steekproef is 31 jaar met een stan-

daard deviatie van 13 jaar. De oudste deelnemer is 79 jaar en de 

jongste 15 jaar. 

 

38% van de respondenten in de steekproef geven aan man te zijn, 

62% vrouw. 

 

Opleidingsniveau is als volgt verdeeld in de steekproef. 18% heeft 

geen afgeronde opleiding,25 13% heeft een mbo opleiding, 22% een 

hbo opleiding, 41% een wo opleiding en 6% is doctoraal of hoger 

afgestudeerd. 

 

In de steekproef geeft 58% aan niet religieus te zijn. 42% is wel  

religieus waarvan 17% Christen en 13% moslim is. 6% van de steek-

proef bestaat uit religies zoals Hindoeïsme, Boeddhisme en Joods.  

7% geeft aan het niet te weten. 

 

Door de grootte van de steekproef, en omdat een deel van de 

enquêtes is afgenomen bij jongeren zonder inkomen, was het niet 

mogelijk significante resultaten te meten op basis van sociaal- 

economische positie.

25 Dit relatief hoge aantal kan verklaard worden doordat een deel van de enquêtes door een van de partners is afgenomen in de klas op 
MBO opleidingen.
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3.3 Verantwoording

De methodologische aanpak van het statistische deel in deze verkenning 
bestaat grofweg uit drie stappen: 

Creëren van de (afhankelijke) duurzaamheids-variabelen. De vragen in de 
enquête meten verschillende afzonderlijke elementen van de drie domeinen 
van duurzaam gedrag: consumentengedrag, huishoudelijk afval en recycling, 
en energie- en watergebruik. Ten behoeve van de interpretatie zijn de drie 
indices gehercodeerd van 0 tot 10.26

Vergelijken van de uitkomsten voor mensen met en zonder migratieachtergrond 
op de duurzaamheids-variabelen. Nadat er drie variabelen zijn geconstrueerd 
die elk de mate van duurzaam gedrag van de respondent meten was het 
mogelijk om de samengestelde uitkomsten voor mensen met en zonder een 
migratieachtergrond te vergelijken door middel van een T-test. Deze test 
vergelijkt de gemiddelde scores van de beide groepen en toont aan in hoeverre 
we met zekerheid kunnen stellen dat de verschillende uitkomsten significant 
van elkaar verschillen. In de verkenning is een betrouwbaarheidsinterval van 
95% aangehouden.

Verklaren van de uitkomsten op de duurzaamheids-variabelen. Nadat de 
verschillen tussen de beide groepen in kaart gebracht zijn, wordt gekeken 
welke onafhankelijke variabelen een effect hebben op de mate van duurzaam 
handelen van de respondenten. Op basis van bestaande literatuur kunnen 
we verwachten dat leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en religie een invloed 
zouden kunnen hebben op duurzaamheid. Door middel van multivariabele 
regressieanalyse brengt deze studie de effecten van een migratieachtergrond 
op duurzaam gedrag in kaart, waarbij wordt gecorrigeerd voor de effecten van 
leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en religie. Opleidingsniveau is als catego-
rische variabele opgenomen in de analyse (bij opleidingsniveau zijn vmbo en 

26  Het is mogelijk dat een aantal vragen uit de vragenlijst (zie bijlagen) de facto hetzelfde construct meet, namelijk de mate van duurzaam 
gedrag op de drie bovengenoemde domeinen. Principale Componenten Analyse (PCA) bevestigt inderdaad dat er een interne samenhang 
is in de antwoordpatronen van de respondenten voor de domeinen consumentengedrag, huishoudelijk afval en recycling, en energie- 
en watergebruik; voor de vragen die zich richten op deze domeinen was het mogelijk om verschillende uitkomsten te reduceren tot een 
enkele index van voldoende interne consistentie. De scores dienen overigens alleen om binnen een domein respondenten met elkaar te 
vergelijken, scores bij verschillende domeinen zijn niet met elkaar te vergelijken.
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mbo samengevoegd, net als havo en hbo en vwo en wo, waarbij het overgrote 
deel van de respondenten behoorde tot de groepen met mbo, hbo en wo als 
opleidingsniveau). Idealiter zouden we ook voor inkomen controleren, aange-
zien het plausibel is dat het inkomen van de respondent een effect heeft op 
de mate van duurzaam handelen, maar de spreiding van het inkomen in onze 
steekproef was daarvoor onvoldoende. 
 
3.4 Expert interviews

Op basis van de eerste bevindingen uit de enquêtes is een topiclijst opge-
steld voor de expert interviews. De expert interviews hadden ten doel de 
(meest opvallende) resultaten uit het enquête onderzoek te interpreteren 
en contextualiseren. Voor deze verkenning is uiteindelijk gekozen om twee 
expertinterviews te houden, waarvan één met Shivant Jhagroe – historicus 
en bestuurskundige – gepromoveerd aan de EUR op stedelijke duurzaamheid-
stransities. Het tweede expertinterview was met Derk Loorbach – professor 
socio-economische transities aan de EUR en directeur van het Dutch Research 
Institute for Transitions (DRIFT)27.

27  DRIFT is een toonaangevend onderzoeksinstituut aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam (EUR) in het veld van duurzame transities. 
Voor meer informatie, zie: https://www.drift.eur.nl/. 

https://www.drift.eur.nl/
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In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de enquêtes en de gesprekken met 
de experts gepresenteerd. Deze resultaten worden in het laatste hoofdstuk 
gebruikt om de vragen die deze verkenning stelt te beantwoorden.

4.1 Duurzaam gedrag in cijfers 
 
 4.1.1 Consumentengedrag

Consumentengedrag is gemeten aan de hand van concrete gedragingen. 
Respondenten hebben aangegeven in hoeverre zij vlees eten, tweedehands 
spullen kopen, fair-trade of biologische producten kopen, en letten op het ener-
gielabel bij het aanschaffen van een product (zie bijlagen). De score op deze 
punten is omgezet naar een schaal van 0 naar 10, waarbij 0 betekent dat de 
respondent aangeeft zich helemaal niet duurzaam te gedragen en waarbij 10 
betekent dat de respondent aangeeft zich heel erg duurzaam te gedragen. 

De respondenten uit de enquête scoren op een schaal van 0 tot 10 als het 
gaat om duurzaam consumentengedrag een 5. De cijfers laten zien dat er een 

4. MIGRATIEACHTERGROND 
EN DUURZAAM GEDRAG
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klein significant verschil is tussen Nederlanders met en Nederlanders zonder 
een migratieachtergrond in consumentengedrag. Bij respondenten die geen 
migratieachtergrond hebben is de score gemiddeld 5.3 en bij respondenten die 
wel een migratieachtergrond hebben is de score gemiddeld 4,7 (een significant 
verschil van 0,6). 

Deze verschillen vallen weg zodra er wordt gecontroleerd op andere variabe-
len – leeftijd, gender, opleiding, en religie. Dan zijn de verschillen op basis van 
migratieachtergrond niet meer significant. Dat betekent dat migratieachter-
grond geen significant effect heeft op duurzaam consumptiegedrag. 

Zoals ook in de literatuur naar voren komt blijven leeftijd, gender, opleiding en 
religie wel een effect hebben op duurzaam consumentengedrag. Deze variabe-
len houden na controle wel een significant effect. Voor ieder jaar dat iemand 
ouder wordt handelt men iets duurzamer. De score voor duurzaam consumen-
tengedrag is voor vrouwen ten opzichte van mannen bijna een heel punt (0.8) 
hoger. Ook opleidingsniveau heeft een significant effect op duurzaam consu-
mentengedrag. MBO’ers geven aan het minst duurzaam te handelen. De score 
voor duurzaam consumentengedrag is bij Hbo’ers 0.7 hoger dan bij MBO’ers, 
en WO’ers geven aan het duurzaamst te handelen – hun score is 1.8 punt hoger 
dan die van MBO’ers. Tenslotte is de score voor duurzaam consumentengedrag 
bij religieuze mensen 0.6 hoger dan bij niet-religieuze mensen. Het grootste 
significante effect is dus het effect van opleidingsniveau.

In dit domein zijn er wel significante verschillen te zien in duurzaam gedrag tussen  
Nederlanders met en Nederlanders zonder migratieachtergrond. Deze houden echter  
geen stand zodra er wordt gecontroleerd op de variabelen opleidingsniveau, gender, leeftijd 
en religie. Het grootste significante effect wordt veroorzaakt door opleidingsniveau.

 4.1.2 Huishoudelijk afval en recycling

Duurzaam gedrag omtrent huishoudelijk afval en recycling is gemeten aan de 
hand van concrete gedragingen. Respondenten is gevraagd naar het doneren 
van goederen, het op straat gooien van (rest)afval, het weggooien van eten 
dat over is, scheiden van afval, en het weggooien óf proberen repareren van 
een apparaat dat stuk is (zie bijlagen). De score op deze punten is opnieuw 
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omgezet naar een schaal van 0 naar 10, waarbij 0 betekent dat de respondent 
aangeeft zich helemaal niet duurzaam te gedragen en waarbij 10 betekent dat 
de respondent aangeeft zich heel erg duurzaam te gedragen met betrekking 
tot huishoudelijk afval en recycling.

De respondenten uit de enquête scoren op een schaal van 0 tot 10 gemiddeld 
een 6.7 met betrekking tot hun omgang met huishoudelijk afval en recycling. 

De cijfers laten in eerste instantie wederom een significant verschil zien 
tussen Nederlanders met en zonder migratieachtergrond. De score voor duur-
zaam gedrag omtrent huishoudelijk afval en recycling is voor Nederlanders 
zonder migratieachtergrond – zonder controle op andere variabelen – 0.9 punt 
hoger dan de score van Nederlanders met een migratieachtergrond (6.8 ten 
opzichte van 5.9 respectievelijk). 

In dit domein houdt migratieachtergrond volgens de cijfers ook na controle op 
andere variabelen een (klein) significant effect op duurzaam gedrag. Na contro-
le op andere variabelen scoren Nederlanders met een migratieachtergrond 0.7 
punt lager dan mensen zonder migratieachtergrond op een schaal van 0 tot 10. 
Daarnaast speelt leeftijd een rol in de mate van iemands duurzame gedrag met 
betrekking tot huishoudelijk afval en recycling. Voor elk jaar dat de respondent 
ouder is, is de score voor duurzaam gedrag omtrent huishoudelijk afval en 
recycling 0.1 punt hoger. Iemand van 45 jaar heeft gemiddeld een score van 2 
punten hoger (op een schaal van 0 tot 10) dan iemand van 25 jaar. Daarnaast 
scoren vrouwen ook hier hoger dan mannen omtrent duurzaam gedrag, met 
0.9 punt. In de steekproef komen op basis van opleidingsniveau en religie in 
dit domein geen significante verschillen voor.

In dit domein zijn er wel significante verschillen te zien in duurzaam gedrag tussen 
Nederlanders met- en Nederlanders zonder migratieachtergrond. Deze verschillen 
worden minder, maar blijven significant zodra er wordt gecontroleerd op de variabelen 
opleidingsniveau, gender, leeftijd en religie.
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 4.1.3 Energie- en watergebruik 

 

Duurzaam gedrag omtrent energie- en watergebruik is ook gemeten aan de 
hand van concrete gedragingen. Respondenten is gevraagd naar langer dan 
tien minuten douchen, opladers onnodig in het stopcontact laten zitten, de 
kraan laten lopen tijdens het tandenpoetsen, en de verwarming aan laten 
staan wanneer men de deur uit is (zie bijlagen). Ook hier is de score op deze 
punten omgezet naar een schaal van 0 naar 10, waarbij 0 betekent dat de 
respondent aangeeft zich helemaal niet duurzaam te gedragen en waarbij 10 
betekent dat de respondent aangeeft zich heel erg duurzaam te gedragen met 
betrekking tot energie en watergebruik. 

De respondenten in de enquête scoren gemiddeld een 7.3 met betrekking tot 
energie- en watergebruik. Er zijn hier geen significante verschillen tussen 
respondenten met of zonder migratieachtergrond. Migratieachtergrond heeft 
volgens de data dus geen effect op duurzaam gedrag omtrent energie- en 
watergebruik.

Andere variabelen laten wel enkele verschillen zien. Met betrekking tot 
energie en watergebruik blijken vooral leeftijd en gender een bepaler voor 
duurzaam gedrag. Voor ieder jaar dat een respondent ouder is, stijgt de score 
voor duurzaam gedrag omtrent energie- en watergebruik met een kleine 0.04 
punt. Na 20 jaar stijgt de score dus bijna een punt (0.8). De uitkomsten laten 
zien dat vrouwen 0.5 punt hoger scoren dan mannen. Religie en opleidingsni-
veau laten geen significant verschil zien in dit domein.

In dit domein zijn er geen significante verschillen te zien in duurzaam gedrag tussen 
Nederlanders met- en Nederlanders zonder migratieachtergrond. 
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4.2 Duurzaam gedrag in context

De cijfers uit de enquêtes bevestigen deels het beeld dat uit de literatuur naar 
voren komt (Carabain & Boonstoppel, 2016). Vooral opleidingsniveau, gender, 
leeftijd en religie bepalen verschillen in duurzaam gedrag. De resultaten uit de 
enquête laten echter zien dat migratieachtergrond ook een significant negatief 
effect heeft op duurzaam gedrag omtrent huishoudelijk afval en recycling. 

Twee expertinterviews zijn gehouden met Shivant Jhagroe (SJ) – historicus 
en bestuurskundige – gepromoveerd aan de EUR op stedelijke duurzaamheid-
stransities – en met Derk Loorbach (DL) – professor socio-economische transi-
ties aan de EUR en directeur van het Dutch Research Institute for Transitions 
(DRIFT). Volgens de experts zijn verschillen in duurzaam gedrag op verschillen-
de manieren te verklaren. Hierin speelt context volgens hen een dominante 
rol: opleidingsniveau, sociaaleconomische positie, de fysieke leefomgeving, 
technologie en institutionele structuren. Om afval te kunnen scheiden is 
het bijvoorbeeld belangrijk dat er speciale afvalbakken in de wijk worden 
geplaatst, of dat er chemisch afval wordt opgehaald. Als iemand slecht ter been 
is kan dat al effect hebben op de mate waarin iemand daar gebruik van maakt. 

Beide experts stellen dat gedrag grotendeels een onbewust proces is. “Het 
meeste gedrag is geconditioneerd. Zo heeft Nederland al meerdere generaties 
een vrij succesvol milieubeheer. Nederlanders (zonder migratieachtergrond) die 
hiermee op zijn gegroeid, zijn meer geconditioneerd om zich duurzaam te gedra-
gen volgens Nederlandse milieunormen. Vooral migrantengroepen die de laatste 
twee decennia zijn aangekomen, zijn hierin minder geconditioneerd” (DL). 

De gesprekspartners sluiten zich aan bij de literatuur door te stellen dat gedrag 
een problematisch begrip is (SJ). Bij duurzaam gedrag wordt teveel uitgegaan 
van rationele (bewust) handelende mensen “De realiteit is anders. Mensen 
zijn veel irrationeler dan wordt verondersteld. Context heeft groot effect op het 
onbewuste. Als je – onbewust – gedrag wilt veranderen is dat als ‘het vinden van 
het gouden ei”. 
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Volgens beide experts moet daarom naar de context gekeken worden waarin 
mensen handelen. Die context wordt volgens de gesprekspartners grotendeels 
bepaald door de onderliggende structuur. Als voorbeeld geeft Shivant Jhagroe 
de economische structuren die ons nu vaak dwingen of gevangen houden in 
onduurzame praktijken (zoals autorijden, vlees eten, energieverbruik etc.). 
Zoals Derk Loorbach beschrijft heeft men de ruimte nodig om uit deze onduur-
zame praktijken te ontsnappen. “Het is niet gek dat ‘elites’ zich duurzamer 
gedragen, zij zijn de mensen die in de positie zijn om hun nek uit te steken. Veel 
mensen hebben wel iets anders aan hun hoofd dan verduurzamen” (DL).  
 
Shivant Jhagroe spreekt over ongelijke machtsrelaties in duurzaamheid, die 
ruimtelijk en geografisch verdeeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan het grotere 
aantal elektrische laadpalen in rijkere buurten.28 De vraag is volgens Shivant 
Jhagroe: “welke scheidslijnen zijn het meest relevant/betekenisvol om te begrij-
pen waar de verschillen in duurzaamheid vandaan komen? Migratieachter-
grond kan een rol spelen; maar je kunt beter naar iemands gehele biografische 
achtergrond kijken. Daarin nemen sociaaleconomische status of opleidingsni-
veau het al snel over als bepalende variabelen”. 

Gesprekspartners geven aan dat duurzaam gedrag vooral verklaard wordt door opleiding 
en fysieke en sociale context en contextfactoren. Migratieachtergrond speelt in zoverre 
een rol dat mensen die korter in Nederland wonen – afhankelijk van de context in het 
land van herkomst – soms minder geconditioneerd zijn in duurzaam gedrag. 

28  Zie: ook https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-rijker-de-wijk-hoe-meer-laadpalen-op-straat?share=1 (12 juli 2017)

https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-rijker-de-wijk-hoe-meer-laadpalen-op-straat?share=1
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Deze verkenning laat een genuanceerd beeld zien. Waar er verschillen zijn in 
duurzaam gedrag tussen Nederlanders met en Nederlanders zonder migra-
tieachtergrond, zijn deze verschillen meestal te verklaren aan de hand van 
andere factoren dan migratieachtergrond op zich. De kwantitatieve data laat 
zien dat de meeste significante verschillen wegvallen zodra er wordt gecontro-
leerd op opleidingsniveau, gender, leeftijd en religie. Literatuuronderzoek en 
expertgesprekken geven extra aanleiding om te denken dat migratieachter-
grond op zich geen effect heeft op meer of minder duurzaam gedrag.

Er zijn op sommige vlakken dus wel verschillen te zien in duurzaam gedrag 
tussen Nederlanders met en Nederlanders zonder een migratieachtergrond, 
maar deze houden vrijwel geen stand zodra er wordt gecontroleerd op andere 
variabelen én contextfactoren. In lijn met de literatuur vertonen vooral hoger 
opgeleiden, vrouwen, religieuze mensen en ouderen duurzaam gedrag. 

Wat deze verkenning ook laat zien, is dat ondanks verschillen in gedrag 
verklaard kunnen worden door factoren zoals opleidingsniveau en sociaal 

5. HOE INCLUSIEF  
IS DUURZAAMHEID?
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kapitaal, minder duurzaam gedrag in sommige domeinen tóch vaker vertoond 
wordt door Nederlanders met een migratieachtergrond. Dit zegt mogelijk iets 
over de sociale, economische- en fysieke structuren waarin mensen leven. 
Zo wonen Nederlanders met een migratieachtergrond vaker in kwetsbare 
wijken, hebben zij vaak een minder gunstige positie op de arbeidsmarkt en 
hebben zij nog steeds vaker een minder hoog opleidingsniveau dan mensen 
zonder migratieachtergrond (Huijnk & Andriessen, 2016). Zoals ook de WRR 
stelt (Bovens et al., 2016), zijn het vooral deze punten die invloed hebben op het 
meer of minder duurzame gedrag van mensen. In plaats van een ‘witte’ duur-
zame voorhoede is het accurater te stellen dat er sprake is van een hoogopge-
leide voorhoede. Dat deze ‘wit’ is zegt meer over onderwijssegregatie (Huijnk & 
Andriessen, 2016) dan over duurzaamheid.

Daarnaast speelt nog een andere factor mee: wie bereikt wordt door trekkers 
(waaronder overheid en markt) van de transitie naar duurzaamheid. Dit was 
niet een van de onderzoeksvragen in deze verkenning, maar zowel gesprekken 
als literatuur laten zien dat een vaak relatief beperkte groep profiteert van 
duurzaamheidsinterventies zoals duurzaamheidssubsidies of stimulans op 
meer duurzame consumptie. Er wordt geschreven over toenemende maat-
schappelijke tegenstellingen op grond van wie wel en wie niet in staat is van 
duurzaamheidsinterventies te profiteren. Zo geven meerdere auteurs aan dat 
juist in wijken waar duurzaamheidsinterventies het hardst nodig zijn, dit niet 
gebeurt door een gebrek aan sociaal kapitaal: mensen die er wonen hebben 
andere prioriteiten (‘zijn bezig met overleven’) en subsidies bereiken vooral 
hoger opgeleiden en hogere sociaaleconomische posities in ‘betere’ wijken.

Deze verkenning heeft zich beperkt tot duurzaam consumentengedrag, 
omgang met huishoudelijk afval en recycling, en energie- en watergebruik. 
Hierbij is uitgegaan van een aantal indicatoren. Het is belangrijk te beseffen 
dat er nog veel meer indicatoren zijn voor duurzaam gedrag, zowel binnen als 
buiten de domeinen uit deze verkenning. Zo wijst recent onderzoek veganis-
tisch eten, het vermijden van vliegreizen, leven zonder autogebruik en minder 
kinderen krijgen aan als de belangrijkste manieren om duurzamer te leven29. 
Daarnaast kunnen mensen naast het verkleinen van de eigen ‘individuele 
ecologische voetafdruk’ ook via andere manieren werken aan duurzaamheid. 

29  Bron: http://www.lunduniversity.lu.se/article/the-four-lifestyle-choices-that-most-reduce-your-carbon-footprint
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Naast duurzame keuzes thuis zijn er ook duurzame keuzes op het werk, 
kunnen mensen eigen initiatieven of bedrijven opzetten, politiek actief zijn, 
keuzes maken in stemgedrag, actievoeren, enzovoorts30. Al deze zaken maken 
nader onderzoek zeer welkom.

5.1 Naar inclusieve duurzaamheid

Volgens de in 2015 in New York opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s) staat ook sociale inclusie centraal in een duurzame toekomst.31 Inclusie 
betekent volgens MOVISIE niet alleen mee kunnen doen op gelijkwaardige 
voet, maar ook vooral hoe daar vorm aan wordt gegeven in de praktijk (Briels 
et al., 2013). Zoals de verkenning laat zien, lijken er rondom duurzaamheids-
gedrag eerder nieuwe maatschappelijke tegenstellingen te ontstaan. Als de 
bevindingen uit deze verkenning kloppen, kan gesteld worden dat initiatieven 
rondom duurzaamheid een stuk inclusiever ingericht zouden moeten worden 
om aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te kunnen voldoen. Men moet 
niet alleen op gelijkwaardige voet mee kunnen doen aan duurzaam gedrag, 
maar ook in staat gesteld worden om daaraan mee te doen. Iets wat nu vaak 
slechts voor een bepaalde groep is weggelegd. Deze verkenning suggereert dat 
de scheidslijn er niet een is op basis van migratieachtergrond, maar (vooral) op 
basis van opleidingsniveau.

Zo geeft deze verkenning aanleiding om duurzaamheid anders te benaderen 
– in termen van inclusiviteit. Zoals Kim Putters het verwoord, moet duurzaam-
heid ‘geen splijtzwam worden die maatschappelijke tegenstellingen versterkt’. 

Zo komt deze verkenning tot een aantal handelingsperspectieven die een 
aanzet doen om de transitie naar duurzaamheid meer inclusief te maken. 

•	 Betrek alle bevolkingslagen in duurzaam doen én denken: Er wordt nu nog 
vaak uitgegaan van rationeel handelende mensen. Willen beleidsmakers 
meer mensen betrekken in de transitie naar duurzaamheid, moet men 
van deze ‘rationele benaderingswijze’ afstappen. Mensen handelen niet 

30  Zie ook: https://www.theguardian.com/environment/true-north/2017/jul/17/neoliberalism-has-conned-us-into-fighting-climate-
change-as-individuals en http://www.derrickjensen.org/2009/07/forget-shorter-showers/

31  Naast klimaatverandering aanpakken en herstel van ecosystemen staan er gender gelijkheid, goed onderwijs, minder ongelijkheid en 
einde aan honger en armoede als speerpunten op de lijst.
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rationeel, maar vanuit ervaringen, emoties, overtuigingen, sociale-, econo-
mische-, fysieke contexten (en meer). Voor geëngageerde duurzaamheids-
participatie (ook bij lager opgeleide groepen) is het creëren van medever-
antwoordelijkheid niet genoeg. Zaak is daarom mensen in doen én denken 
(praxis)32 te betrekken om kritische afwegingen te maken ten opzichte van 
duurzaamheid. 33  
 
Een voorbeeldproject is de Fawaka Ondernemersschool.34 Kinderen van 
verschillende opleidingsniveaus (tussen 6 en 12 jaar) worden in contact 
gebracht met duurzaam ondernemen. Ondernemerschap stimuleert een 
kritisch en probleemoplossend afwegingsproces35 en door dit toe te spitsen 
op duurzaamheid wordt al op jonge leeftijd duurzaamheidsparticipatie 
gestimuleerd. Vooral op lagere onderwijsniveaus of in kwetsbare wijken 
kunnen dergelijke projecten bijdragen aan meer inclusieve duurzaamheid. 
Naast het stimuleren van dergelijke projecten kan gedacht worden aan 
vervolgonderzoek dat kijkt naar alternatieve manieren waarop een ‘duurza-
me praxis’ gestimuleerd kan worden. 

• Pak de fysieke leefomgeving aan: Mensen worden vaak gevangen gehouden in 
onduurzaam gedrag door fysieke structuren. In krimpgebieden is bijvoorbeeld 
weinig en onregelmatig openbaar vervoer waardoor mensen vaker gemoto-
riseerd vervoer gebruiken; in kwetsbare wijken zijn minder oplaadpalen voor 
elektrisch rijden of minder afvalscheidingspunten. Naast grootschalige aanpas-
singen in de fysieke leefomgeving van mensen, kunnen ook kleinschalige 
projecten een grote impact hebben. 
 
Een voorbeeld is een fietsenproject voor jongeren in Rotterdam Zuid. Daar 
wonen veel jongeren (met een laag opleidingsniveau en/of met een migra-
tieachtergrond) die zich op sommige vlakken niet duurzaam gedragen.36 Zo 
wordt er weinig gefietst; soms omdat kinderen/jongeren nog niet hebben 
leren fietsen, maar ook omdat er een negatief imago rond fietsen bestaat – een 

32  Praxis is het simultane proces van ‘actie’ en ‘reflectie’ waarin mensen in staat zijn kritische afwegingen te maken over eigen 
gedragingen in relatie tot de context waarin zij handelen. 

33  Zie ook: Van Poeck (2010); en, https://www.sg.uu.nl/nieuws/2017/van-groen-denken-naar-groen-doen (14 juli 2017) 
34 Zie ook: http://www.fawakaondernemersschool.nl/
35 Zie ook: Van Den Brink, G., R. Dorenbos & R. Engbersen (2015) Ondernemerschap in probleemwijken: duiding van een nieuwe sociale 

dynamiek. Platform31: Den Haag.
36 Zie ook: http://www.rijnmond.nl/nieuws/155317/Rotterdam-Zuid-laat-fiets-massaal-staan (14 juni 2017).

https://www.sg.uu.nl/nieuws/2017/van-groen-denken-naar-groen-doen
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bromfiets geeft meer status. Door sleutelfiguren wordt dit negatieve imago 
doorbroken door jongeren op fietssafari te nemen naar Rotterdam Noord. 
Jongeren komen zo in aanraking met een (duurzame) vorm van mobiliteit en 
leren de voordelen (goedkoop, gezond, mobiel) inzien.37

• Richt duurzaamheidsinterventies op jongeren: Mensen gedragen zich duur-
zamer naarmate zij ouder worden. Door duurzaamheid te presenteren als 
iets hips en stoers kunnen jongeren gestimuleerd worden zich duurzamer te 
gedragen. Een aandachtspunt is dan om jongeren vervolgens ook kritisch na 
te laten denken over duurzaamheid.  
 
Een voorbeeld is GROW Festival38 dat jonge stedelingen in aanraking brengt 
met duurzaamheid door een line-up van hip hop en elektronische muziek 
te combineren met een inhoudelijk ‘groen’ programma. Diverse initiatieven 
die zich inzetten voor duurzaamheid hebben een plek op het festival en 
brengen de doelgroep in aanraking met duurzame producten en diensten 
die worden vertaald naar (interactieve) festival activiteiten. Onderzoek zou 
kunnen uitwijzen in hoeverre deze vorm van stimulering ook tot duurzaam 
gedrag leidt.

• Maak duurzaamheid(beleid) inclusief: De bevindingen in deze verkenning 
geven genoeg aanleiding om te concluderen dat er meer onderzoek nodig is 
naar de mate waarin duurzaamheid(beleid) wel of niet inclusief is. Nu lijkt 
duurzaamheidbeleid – bijvoorbeeld in de vorm van subsidies – vooral effect 
te hebben op praktijken van hoger opgeleiden, mensen met een betere 
sociaaleconomische uitgangspositie en mensen in ‘betere’ wijken. Elektri-
sche laadpalen worden vooral gebruikt door mensen die een elektrische 
auto kunnen betalen, mensen die ‘vooral bezig zijn te overleven’ worden 
niet bereikt door subsidies op groene stroom, en nudging met biologische 
producten in supermarkten werkt vooral bij mensen met een hoger oplei-
dingsniveau (Schyns, 2016). 

• Vervolgonderzoek: Deze verkenning kijkt naar duurzaam gedrag bij diverse 
groepen in Nederland. Op verschillende fronten lijken duurzaamheidtransi-
ties niet inclusief genoeg te zijn ingericht om iedereen te betrekken. Hoewel 

37 Zie ook: http://www.dansh.nl/
38 Zie ook: https://growfestival.nl/
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hier meer onderzoek naar nodig is, is het zaak om te kijken hoe duurzaam-
heid dan wel inclusiever gemaakt kan worden. Hoe kunnen zoveel mogelijk 
mensen – ook laagopgeleiden en mensen in lagere sociaaleconomische 
posities of mensen in achterstandswijken – in duurzaamheidstransities 
betrokken worden? Die vraag lijkt nog niet vaak genoeg gesteld. 

Op basis van deze verkenning zijn enkele voorbeelden van vervolgonderzoek te 
bedenken. Neem bijvoorbeeld duurzaamheidsinterventies die direct iets doen aan 
fysieke of sociale structuren die ons gevangen houden in onduurzame praktijken: 
wat voor interventies zijn er mogelijk om de lokale fysieke (of sociale) leefom-
geving zo in te richten dat duurzaam gedrag gestimuleerd wordt? Of denk aan 
beleid dat verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden rondom duurzaam gedrag 
verkleint: wat veroorzaakt deze verschillen precies (competenties, vaardigheden, 
bewustzijn, burgerschap, etc.) en hoe kunnen opleidingen op alle niveaus zo 
ingericht worden dat jongeren zich in de toekomst duurzamer gaan gedragen? 
En tenslotte de rol van burgerinitiatieven of lokale organisaties: wat kunnen deze 
bijdragen in het bereiken en betrekken van meer mensen richting meer inclusieve 
duurzaamheidstransities?

De verkenning laat zien dat er relatief weinig bekend is over verschillen in 
duurzaam gedrag bij Nederlanders met en zonder migratieachtergrond en wat 
opvalt zijn de potentieel groeiende maatschappelijke tegenstellingen rondom 
duurzaamheid. Die gaan in tegen ideeën over sociale inclusie, minder ongelijk-
heid en gelijkwaardigheid. Terwijl klimaatverandering en sociale problemen 
iedereen raken. Door alleen te kijken naar gedragsverandering wordt een groot 
deel van het verhaal overgeslagen, namelijk het in staat stellen van mensen te 
kunnen participeren in duurzame praktijken: inclusieve duurzaamheid. Om te 
voorkomen dat nieuwe maatschappelijke tegenstellingen ontstaan is het hoog 
tijd om de duurzaamheidstransitie inclusief in te richten. 
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BIJLAGEN

Afkortingen
CBS : Centraal Bureau voor de Statistiek
CPB : Cultureel Planbureau
MKB-Nederland : Koninklijke Vereniging midden- en kleinbedrijf   
 (MKB) Nederland
SCP : Sociaal Cultureel Planbureau
SDG’s : Sustainable Development Goals
RIVM : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
WRR : Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid
PBL : Planbureau voor de Leefomgeving
VN : Verenigde Naties
VNO-NCW : Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO)   
 en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW)
VROM : Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
WCED : World Commission on Environment and Development
UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees

Enquêtevragen
• Wat is jouw naam? 
• Wat is jouw leeftijd? 
• Wat is jouw woonplaats? 
• Wat is jouw gender? 
• Wat is jouw nationaliteit? 
• Wat is het geboorteland van jouw moeder? ...en van jouw vader? 
• Wat is het geboorteland van jouw grootmoeder? (moeder's kant) 
• Wat is het geboorteland van jouw grootmoeder? (vader's kant) 
• ...en van jouw grootvader? (moeder's kant) 
• ...en van jouw grootvader? (vader's kant) 
• Wat is jouw hoogst voltooide opleiding? 
• Wat is jouw werk- of studierichting? 
• Wat is jouw jaarinkomen? 
• Wat is jouw religie of geloofsovertuiging? 
• Ik koop tweede hands spullen 
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• Ik koop fair-trade of biologische producten  
 (producten met een keurmerk van eerlijke handel) 
• Ik let op het energielabel van een product wanneer ik iets koop 
• Ik eet vlees 
• Beïnvloeden jouw ideeën over duurzaamheid jouw koopgedrag, of zijn er   
 andere factoren die meespelen? Leg uit.. 
• Ik doneer goederen (kleding, schoenen, computers bijv. aan een goed doel   
 zoals het Leger des Heils)
• Ik gooi afval (bijv. blikjes, plastic zakjes etc.) op straat 
• Ik gooi eten weg dat over is (ook als het nog goed is) 
• Ik gooi lege batterijen of ander chemisch afval thuis bij de rest van mijn afval 
• Ik scheid mijn huishoudelijk afval (glas, plastic, bio) 
• Als een apparaat stuk is gooi ik dat weg zonder eerst te kijken of het 
 nog te repareren is 
• Beïnvloeden jouw ideeën over duurzaamheid of je iets weggooit of  
 recyclet, of spelen andere factoren een rol? Leg uit.. 
• Ik douche vaak 10 minuten of langer 
• Ik laat de oplader in het stopcontact zitten als ik mijn mobieltje heb opgeladen
• Ik laat de kraan lopen tijdens het tandenpoetsen 
• Ik laat de verwarming aan staan als ik de deur uit ga 
• Beïnvloeden jouw ideeën over duurzaamheid de mate waarin jij water en/of  
 energie verbruikt, of spelen andere factoren een rol? Leg uit.. 
• Wat is duurzaamheid volgens jou? 
• Met duurzaamheid houd ik mij dagelijks bezig 
• Met milieuproblematiek houd ik mij dagelijks bezig 
• Met sociale problematiek en ongelijkheid houd ik mij dagelijks bezig 
• Steun jij organisaties die zich bezighouden met duurzaamheid op Facebook,  
 Linkedin of andere media door 'vind ik leuk' aan te klikken? 
• Milieuproblematiek en sociale problemen hebben veel met elkaar te maken 
• Kan je uitleggen waarom je dat vindt?
• Heb je zelf nog opmerkingen over deze vragenlijst of iets anders  
 dat je kwijt wilt?
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