
Resultaten vragenlijst duurzaamheid 
 
Minor Virtual & Social Networks 
Aantal enquetes: 30 Gemiddelde leeftijd: 21+ 
Enqute eerste keer afgenomen (voor) op 6 september 2012, tweede keer (na) op 16 november 2012  
 

 
Geef weer wat je van de volgende onderwerpen vindt. Ze komen een paar keer terug in deze vragenlijst, maar steeds in een andere context. 
 
 1 

Slecht 
2 3 4 5 6 7 

 Goed 
 Voor Na 

1. Thuis energie besparen is .. 
 

        5,8 5,9 

2. Apparatuur uitdoen in plaats van op stand by 
laten staan is .. 

        5,3 5,1 

3. Korter douchen is .. 
 

        4,7 4,2 

4. Elektronische apparatuur naar de 
afvalscheiding brengen is  .. 

        4,9 5 

5. Digitale in plaats van papieren documenten 
gebruiken is .. 

        6 5,5 

6. Thuis werken om energie te besparen is .. 
 

        4,4 4,6 

7. Afval op de juiste manier splitsen is .. 
 

        5,7 5,4 

 
 1 

Onprettig 
2 3 4 5 6 7  

Prettig 
 Voor Na 

8. Thuis energie besparen is .. 
 

        4,2 4,4 

9. Apparatuur uitdoen in plaats van op stand by 
laten staan is .. 

        3,8 3,4 

10. Korter douchen is .. 
 

        2,3 2,7 

11. Elektronische apparatuur naar de 
afvalscheiding brengen is .. 

        3,2 3,6 

12. Digitale in plaats van papieren documenten 
gebruiken is .. 

        5,3 5 

13. Thuis werken om energie te besparen is .. 
 

        4,8 4,7 

14. Afval op de juiste manier splitsen is .. 
 

        4 3,7 



 
 1 

Niet nuttig 
2 3 4 5 6 7  

Nuttig 
 Voor Na 

15. Thuis energie besparen is .. 
 

        5,8 5,5 

16. Apparatuur uitdoen in plaats van op stand 
by laten staan is .. 

        5 4,3 

17. Korter douchen is .. 
 

        4,2 4,3 

18. Elektronische apparatuur naar de 
afvalscheiding brengen is  .. 

        5,5 5,2 

19. Digitale in plaats van papieren documenten 
gebruiken is .. 

        5,6 5,5 

20. Thuis werken om energie te besparen is .. 
 

        4,5 4,5 

21. Afval op de juiste manier splitsen is .. 
 

        5,4 5,1 

 
De volgende vragen gaan over activiteiten in het kader van energie besparing die je gedurende de afgelopen twee weken mogelijk hebt uitgevoerd. 
 
Gedurende de afgelopen twee weken heb ik energie bespaard door: .. 
 

 1 
Sterk 

oneens 

2 3 4 5 6 7  
Sterk  
eens 

 Voor Na 

22. .. apparatuur uit te zetten wanneer ik die 
niet gebruik 

        4,1 4,5 

23. .. korter te douchen 
 

        2,7 2,6 

24. .. elektronische apparatuur naar de 
afvalscheiding te brengen 

        2,7 2,9 

25. .. mijn adapter uit het stopcontact te halen, 
wanneer ik die niet gebruikte 

        3,5 3,5 

26. .. alleen prints te maken als ik ze echt nodig 
had 

        4,8 5 

27. .. te controleren hoeveel energie ik 
verbruikt had 

        2,1 2 

28. .. mijn afval op de juiste manier te splitsen 
 

        4,5 4,3 

 
  



Geef bij de volgende stellingen aan in hoeverre je het er mee eens bent. 
 
 1 

Sterk 
oneens 

2 3 4 5 6 7  
Sterk  
eens 

 Voor Na 

29. Ik zou wel graag meer willen weten over 
energiebesparing en groene energie. 

        3,5 3,1 

30. Ik zou thuis wel energie willen besparen, 
maar ik heb daar geen zeggenschap over. 

        2,8 3,4 

31. Ik maak me zorgen over het milieu. 
 

        3,8 4,1 

32. Energie gebruik, milieu en economie zijn op 
elkaar van invloed. 

        5,6 5,5 

33. Als we nu niets doen, worden we zeker 
geconfronteerd met een milieu ramp. 

        3,8 4 

34. Ik voel me betrokken bij wat er met het 
milieu gebeurt. 

        3,8 3,8 

35. De natuur is fragiel en makkelijk te 
beschadigen. 

        4,3 4,2 

36. Als wetenschappers zeggen dat ze de 
risico’s voor mij als burger zo minimaal 
mogelijk houden, dan geloof ik dat. 

        

3,5 3,9 

37. De economie is belangrijker dan het milieu. 
 

        4,1 4 

38. Ik zou zelf meer energie moeten besparen. 
 

        4,7 4,8 

39. Afval splitsen is goed voor het milieu. 
 

        5,4 5,4 

40. Ik geloof niet dat wij het milieu ernstig 
beschadigd hebben. 

        3 3,5 

41. Het is beter om ‘groene’ producten te 
kopen.  

        4 4,3 

42. In elektronische apparatuur zitten geen 
waardevolle grondstoffen. 

        2,6 2,9 

43. Mijn vrienden verwachten van mij dat ik 
energie bespaar. 

        1,9 2,6 

44. Energie verbruik is een belangrijke factor 
bij het economische voordeel van 
gevirtualiseerde omgevingen. 

        

3,9 4 

45. De continuïteit van bedrijfsvoering valt niet 
te combineren met duurzaamheid. 

        2,8 3 

46. Cloud computing is een energie besparende 
methode. 

        3,7 4,2 



 


