Polls Duurzaam Digitaal Leuven
Naar aanleiding van de inspiratiedag lanceerden we verschillende bevragingen (via facebook en via
een enquête naar de deelnemers van de verschillende activiteiten georganiseerd door Vormingplus
Oost-Brabant tijdens de Digitale Week 2018). Hieronder vind je grafieken met de resultaten. Die
resultaten kunnen uiteraard niet zomaar veralgemeend worden, want er nam slechts een beperkt
aantal mensen deel. Om die reden vullen we de twee eerste diagrammen aan met informatie van
grootschaliger onderzoek. Veel leesplezier!

Poll 1

Hoe vaak laadt jij je smartphone op?
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Aanvullende bron: Onafhankelijk onderzoek bij 1000 Belgen in opdracht van Huawei uitgevoerd door
Lightspeed Research (2018)
73% van de Belgen geeft toe dat ze liever hun deur niet achter zich dicht trekken vooraleer hun
smartphone volledig is opgeladen. Zelfs als dat wil zeggen dat ze daardoor te laat aankomen op hun
bestemming. Slechts 1 op 5 verlaat het huis zonder problemen met een batterij die voor minder dan
de helft is opgeladen. Redenen hiervoor? In nood zien we onze smartphone als onze reddende engel
zodat we iemand kunnen contacteren of de weg kunnen terugvinden. Wanneer onze smartphone
bijna zal uitvallen stuurt 1/3 van de bevraagden nog snel een berichtje naar het thuisfront om dat te
laten weten.

Poll 2

Hoeveel slapende toestellen heeft u thuis?
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Aanvullende bron: Recupel-onderzoek

Elk Belgisch gezin heeft gemiddeld 77 stuks elektro thuis liggen, samen goed voor 378 miljoen stuks.
46 miljoen (8%) daarvan werd het voorbije jaar minder dan 1x gebruikt, terwijl ze vaak nog werken!
Elk gezin heeft gemiddeld 15,5 IT-apparaten in huis (schermen, computers, smartphones). 29% van
de smartphones en gsm’s die mensen in huis hebben worden niet gebruikt, nochtans blijkt 17%
hiervan nog prima te werken. De meest genoemde redenen van niet-afdanking van gsm’s is dat er
nog informatie op staat, dat mensen hem graag als reservetoestel houden, dat het inleveren geen
urgentie is en dat men niet weet waar ze er mee naartoe kunnen.

Ongebruikte toestellen een tweede leven geven of recycleren om de grondstoffen te recupereren?
Zo evolueren we naar een circulaire maatschappij, waarin oude materialen nieuwe grondstoffen
worden. In plaats van onze planeet uit te putten via vervuilende mijnbouw, bekijken we elke woning
beter als een stadsmijn, met een schat aan elektrotoestellen. 30% van de afgedankte toestellen krijgt
een nieuw leven in het hergebruikcircuit. Je kan alle inzamelpunten in jouw buurt vinden op
www.recupel.be
Ook uit onze poll blijkt dat de meerderheid van de mensen IT-toestellen in huis hebben die ze niet
gebruiken. Slechts 1 bevraagde had geen enkel slapend toestel. De meeste mensen hebben 1
computer en/of gsm in huis die ze niet gebruiken, toch geeft ook een deel van de mensen aan
meerder exemplaren te hebben rondslingeren.

Poll 3

Wat neem je mee naar de ruimte?
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Deze bevraging werd gelanceerd naar aanleiding van de uitstap naar het zelfvoorzienende
ruimteschil Seeker [LV6] op het Arenberg-festival.
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Poll 4

Welke duurzame app zou jij graag eens uitproberen?

Cruelty-free
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Rank a brand org > merken volgens duurzaamheid
Talking dress > duurzame adresjes in je buurt
Slim koken > recepten met wat in de koelkast ligt
Cambio > deelwagen reserveren
Cruelty-Free > niet op dieren geteste cosmetica
Meer duurzame apps vind je op www.bewustverbruiken.be/artikel/duurzame-apps-digitale-wapens

