
Wat kan er beter?

31%  geeft hun werkgever een onvoldoende voor duurzaamheid

60%  vindt dat hun werkgever een extra steentje moet bijdragen

48%  geeft aan dat hun werkgever bewust duurzame keuzes maakt

33%  zegt dat duurzaamheid geen rol speelt in de missie  en doelstellingen

25%  zegt niet te weten wat hun bedrijf doet op het gebied van duurzaamheid

Wat doen bedrijven goed?

55%  Scheiden en verminderen van afval

40%  Energiezuinige  maatregelen nemen

36%  Verduurzamen van gebouwen

    82%
vermindert of 

scheidt zijn afval 

    64%
vermindert voedsel- 

verspilling en eet bewuster

    72%
vermindert zijn  
energieverbruik

    39%
energiezuidige maatregelen treffen   
(bv. ledverlichting of groene stroom)

     40%
verduurzamen van de woning

(bv. isoleren)
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Een circulaire economie in 2050. Dat is het doel dat Nederland 

zichzelf gesteld heeft. Een mooie ambitie, maar waar staan we 

op dit moment? Maken we al voldoende duurzame stappen om 

doelstellingen ook echt te behalen? We vroegen het 1.000 werkende 

Nederlanders.

Duurzaamheid is een gedeelde
verantwoordelijkheid
Om klimaatverandering tegen te gaan, moet iedereen zijn steentje bijdragen. 
De overheid, bedrijven en wijzelf. Maar wie moet het meeste bijdragen volgens 
de ondervraagden?

Een circulaire economie in 2050
Hoe kijkt werkend Nederland hier tegenaan?

Echt verduurzamen als organisatie is geen quick win. Maar je kunt wel vandaag beginnen. 
Wil je weten waarmee? Kijk dan eens op www.prezero.nl/quickscan.
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Respondenten:

1.000 Nederlanders in loondienst van > 18 jaar

Hoe duurzaam zijn we thuis?
Thuis is er genoeg dat we kunnen doen om te verduurzamen. En hoewel dat steeds meer 
gebeurt, zijn er ook veel mensen die niet goed weten hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren 
aan de circulaire economie.

Dit gaat thuis al heel goed:

Hier zien de meesten kansen voor verbetering:

De werkende Nederlander geeft zichzelf voor duurzaamheid gemiddeld een:

1 op de 5 denkt dat de eigen inspanningen geen verschil maken en  
houdt zich daarom niet bezig met de circulaire economie.

1 op de 3 weet niet goed waar te beginnen.

1 op de 5  
heeft er 
vertrouwen in

1 op de 2 vindt dat de overheid 
meer moet doen om klimaat-
verandering tegen te gaan

2 op de 3 vindt dat bedrijven zich 
het meest moeten inspannen,  
vanwege hun grote CO2-uitstoot

Hoeveel aandacht besteden bedrijven 
aan duurzaamheid?
Ook van bedrijven wordt verwacht dat ze zich inzetten voor de circulaire economie. 
Tegelijkertijd vindt de meerderheid dat er veel ruimte is voor verbetering op de 
werkvloer.

Wist je dat…
35% van de werkende Nederlanders het belangrijk 
vindt om te werken voor een duurzame werkgever?
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