klimaatrapport
luchtvaart
Vakken

Score

Opmerking

Rekenen

onvoldoende

Je blijft wat moeite hebben met rekenen. Hoewel je al de snelst groeiende
emissies van Nederland hebt, blijf je toch inzetten op nog verdere groei
van emissies.

Begrijpend lezen

onvoldoende

Je leest goed maar begrijp je de tekst ook echt? Want met je nietambitieuze klimaatdoelen ga je de afspraken van Parijs niet halen.

Economie

onvoldoende

Het kwartje moet nog vallen bij dit vak. Je rekent 63% te weinig voor een
vliegticket door vrijstelling van belastingen en doorschuiven van externe
kosten aan de maatschappij.

Muziek

onvoldoende

Je inzet is goed, maar je trakteert Nederland op steeds meer herrie.

Sociaal
emotioneel

Score

Opmerking

Motivatie

onvoldoende

Je noemt jezelf duurzame koploper maar laat dat nog niet zien.
Je motivatie om het ook echt waar te maken zien we nog niet.

Ondernemend

onvoldoende

In het realiseren van groeiambities doe je hard je best. Maar je blijft
serieuze investeringen in reductiemaatregelen uitstellen.

Werktempo

onvoldoende

Je bent te laat en te traag van start gegaan met verlagen van de eigen
klimaatimpact. Nu loop je ver achter op andere sectoren en ga je de nood
zakelijke reductie niet zelfstandig halen. De overheid moet dan ingrijpen.

Technologie

matig

We zien dat je teveel vasthoudt aan het geloof in technologie om je eigen
slappe emissieambities te halen. Elektrisch vliegen en de ontwikkeling
van synthetische brandstoffen vind je interessant, maar ze staan nog
in de kinderschoenen en leveren te laat een bijdrage. Dat moet je je echt
beter gaan realiseren.

Samenwerken

matig

Je saboteert klimaatgesprekken. Want je wil pas investeren in
duurzaamheid als de overheid de plannen voor invoering van een kleine
vliegbelasting en groeibeperking stopzet. Je weet dat overheidsingrijpen
nodig is om de Parijse klimaatdoelen samen te halen.
Volgend jaar verwachten we meer van je.

Anticiperend
vermogen

onvoldoende

Je vindt anticiperen duidelijk lastig. Ondanks jarenlange waarschuwingen
is je inzet op effectieve klimaatmaatregelen nog steeds onvoldoende.

Zelfredzaamheid

matig

Je toont je nog vaak afhankelijk. Want je hebt bescherming van de overheid
nodig zoals belastingvrijstelling, subsidies en het afwimpelen van overlast
voor omwonenden. We zien graag meer zelfredzaamheid in je gedrag.
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