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Flitsonderzoek Duurzaamheid 
 
1.300 Nederlandse senioren hebben meegedaan aan dit onderzoek. Er is  gebruikgemaakt van het 
representatieve online KBO-PCOB panel. De gemiddelde leeftijd van de gehele groep respondenten is 74 
jaar. Daarnaast is 56% vrouw en 44% man. 40% heeft géén relatie. En 49% heeft een laag opleidingsniveau, 
34% een midden niveau en 17% een hoog opleidingsniveau. En tot slot heeft 58% een geloofs- of 
levensovertuiging.  
 
92% van de Nederlandse senioren vindt duurzaamheid een belangrijk thema. Het belang van duurzaamheid 
hangt in enige mate samen met leeftijd. De oudere senioren vinden duurzaamheid belangrijker dan de 
jongere senioren. Zo vindt 96% van de senioren van 80 jaar en ouder duurzaamheid belangrijk, terwijl dit 
bij de groep tot en met 69 jaar 89% is. Als toelichting wordt voornamelijk het argument genoemd dat wij 
de aarde doorgeven aan volgende generaties - onze kleinkinderen – en dat we de verantwoordelijkheid 
hebben de aarde niet uit te putten. 
 
Maar liefst 32% van de Nederlandse senioren is van mening dat de aandacht voor klimaat(verandering) 
overdreven is. 22% neemt een middenpositie en 46% is het hiermee oneens. Er blijkt een samenhang te 
bestaan tussen opleidingsniveau en de mate waarin men het eens is met deze stelling. De lager opgeleide 
senioren zijn meer van mening dat de grote aandacht voor klimaat(verandering) overdreven is dan de hoger 
opgeleide senioren. Zo is 35% van de lager opgeleiden het eens met deze stelling tegen 24% van de hoger 
opgeleiden. 
 
69% van de senioren is van mening dat zij hun steentje bijdragen om de negatieve effecten van 
klimaatverandering tegen te gaan, 26% kiest een middenpositie en de rest (5%) is het hiermee oneens. 
 
78% geeft aan duurzaam te leven, waarvan 8% zeer duurzaam en 4% uiterst duurzaam. 21% zegt niet echt 
duurzaam te leven en 1% tot slot leeft in het geheel niet duurzaam. 
Waar de senioren die aangeven duurzaam te leven het meest op letten, is het verbruik van energie, gevolgd 
door gescheiden afval verzamelen, minder of geen plastic (tasjes) te gebruiken en energiebesparende 
maatregelen te treffen in de woning.  
 
71% van de senioren doet weleens dingen waarvan ze weten dat het minder goed is voor het milieu zoals 
nooit de fiets nemen, altijd de auto gebruiken, huisvuil niet scheiden, vliegvakanties, (altijd) vlees eten, 
chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, plastic tasjes gebruiken en te lang douchen,  
 
43% van de senioren is het eens met de stelling dat de maatregelen die in Nederland worden genomen 
nauwelijks invloed hebben op wereldschaal en overbodig zijn. 30% neemt een middenpositie en 27% is het 
hiermee oneens. 
 
32% is van mening dat in vergelijking met andere Europese landen, Nederland achterloopt in 
verduurzaming, 41% kiest een middenpositie en de rest (27%) is het ermee oneens. 
 
80% is van mening dat de lasten teveel bij de burgers worden gelegd en dat bedrijven meer moeten 
bijdragen aan klimaatmaatregelen. 16% kiest een middenpositie en 4% is het ermee oneens. 
 
48% van de senioren vindt dat de Nederlandse overheid geen verstandige besluiten neemt om de negatieve 
effecten van klimaatverandering tegen te gaan. 18% vindt van wel en de rest (34%) heeft hier geen mening 
over. De redenen die worden genoemd ter onderbouwing van het negatieve antwoord op deze vraag zijn 
omdat er te weinig wordt gedaan door de overheid, omdat het te langzaam gaat, omdat er voornamelijk 
naar de korte termijn wordt gekeken, het teveel politiek is en te weinig resultaat, het teveel kost en omdat 
er teveel van de burgers gevraagd. 


