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Voorwoord 

Dit is de rapportage van het campagne-effectonderzoek naar de campagne 
‘Energie besparen doe je nu’. Dit onderzoek is in opdracht van de ministeries van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) uitgevoerd door Kantar Public onder begeleiding van de 
Dienst Publiek en Communicatie. 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het campagne-effectonderzoek voor 
campagnes met zendtijd van de Rijksoverheid. Dienst Publiek en Communicatie is 
verantwoordelijk voor deze methodiek en de benchmarks. Kantar Public draagt 
zorg voor de uitvoering en rapportage van dit onderzoek. Het bereik, de 
waardering en de boodschapoverdracht (als voorwaarden voor het realiseren van 
campagne-effecten) worden gemeten aan het einde van de looptijd van de 
campagne. De campagne-effecten worden gemeten door vergelijking van de 
situatie voorafgaand aan de campagne met de situatie na afloop van de 
campagne.  

Voor meer gedetailleerde informatie over de achtergronden van het campagne-
effectonderzoek voor campagnes met zendtijd van de Rijksoverheid, de 
benchmarks en het achterliggende communicatiemodel verwijzen wij u naar de 
bijlagen van dit onderzoeksrapport. 

Rapporteurs:  Martin Schalkwijk 

Campagneperiode: 22 jan – 25 feb 2018  
  (o.b.v. tv-inzet, online inzet loopt langer) 

Veldwerkperiode:  Voormeting: 9 jan – 21 jan 2018 
  Nameting: 19 feb – 4 mrt 2018 
  Panelmeting: 20 feb – 4 mrt 2018 
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Managementsamenvatting 
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Managementsamenvatting (1/5) 

Inleiding 
De Rijksoverheid wil dat vanaf 2050 de energievoorziening in Nederland bijna volledig 
duurzaam is. De aanleiding hiervoor is meerledig, zoals internationale afspraken om 
de uitstoot van CO2 terug te dringen, de wens om klimaatverandering te beperken, 
het uiteindelijk stoppen van de gaswinning in Groningen en de wens om minder 
afhankelijk te zijn van het buitenland voor de energievoorziening.  

Het ministerie van BZK is in 2016 gestart met een meerjarencampagne om 
huizenbezitters aan te zetten tot het nemen van isolatiemaatregelen als slechts één 
van de instrumenten van de overheid om in Nederland energie te besparen in de 
gebouwde omgeving. De overheid werkt daarbij samen met veel partijen, zoals het 
bedrijfsleven, gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, energieloketten, 
etcetera. Andere instrumenten die vanuit het Rijk worden ingezet zijn bijvoorbeeld 
subsidies voor energiezuinige techniek, laagrentende leningen en het energielabel 
voor gebouwen. Daarnaast worden bouweisen steeds aangescherpt zodat nieuwe 
huizen steeds zuiniger worden of zelfs energieneutraal.  

Eind 2017 is het ministerie van EZK ingestapt in de campagne. De insteek van de 
campagne is daarmee breder geworden. Waar de campagne zich in eerdere flights 
met name richtte op het nemen van energiebesparende maatregelen aan de woning 
(zoals het aanbrengen van isolatie), wil men huiseigenaren nu ook stimuleren om 
voor een duurzamere optie te kiezen voor het verwarmen van de woning (zoals een 
warmtepomp installeren).  

Daarnaast richt de campagne zich op een andere fase van de klantreis van 
huiseigenaren. Waar de campagne eerder gericht was op het nemen van 
maatregelen, is nu meer ingezet om het kennisniveau te verhogen en 
consumenten te inspireren.  

Doelgroep 

De doelgroep van de campagne zijn huiseigenaren.  

Veranderde insteek campagne  

Vanwege de bredere insteek van de campagne is de doelgroep veranderd ten 
opzichte van de vorige meting. Waar eerder de doelgroep bestond uit eigenaren 
van woningen met een laag energielabel, behoren nu alle huiseigenaren tot de 
doelgroep. Daarnaast is de lijst met speerpuntmaatregelen deels veranderd om 
ruimte te maken voor duurzame verwarmingsmaatregelen. Resultaten van deze 
campagne zijn daarom beperkt vergelijkbaar met de resultaten van de vorige  
campagne. In hoofdstuk 4 maken we enige trendvergelijkingen voor zover als 
mogelijk.  
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Managementsamenvatting (2/5) 

Campagne en media-inzet 

De huidige campagne (winter 2017/2018) is doorontwikkeld op basis van de eerdere 
campagne. Het communicatiedoel is uitgebreid om ook het toepassen van duurzame 
verwarming te omvatten en luidt nu: 

“Woningeigenaren nemen een volgende stap in de klantreis om hun huis 
energiezuiniger te maken door te isoleren en/of hun huis op duurzame wijze te 
verwarmen.” 

De campagne wil zowel urgentie overbrengen (‘nu iets doen’), stimuleren om 
energiezuinige maatregelen te nemen, als drempels wegnemen.  

Het campagneconcept is ook aangepast ten opzichte van de vorige campagne. De 
campagne toont een virtuele straat. Huiseigenaren die hun huis energiezuiniger 
maken ‘verhuizen’ naar deze virtuele straat en vertellen over hun ervaringen. De 
campagneboodschap is ‘energie besparen doe je nu’.  

De campagnestrategie is gericht op ‘social proofing’; een bevestiging van het 
gewenste gedrag door voorbeelden uit de directe omgeving, zowel letterlijk (familie, 
de buren) als figuurlijk (mensen met wie men zich identificeert). Voor de campagne is 
gebruik gemaakt van tv, online display en social media. Het totale mediabudget 
bedroeg ongeveer 417.000 euro.  

Belangrijkste conclusies 

De gewenste gedragsveranderingen, namelijk het nemen van (extra) 
energiebesparende maatregelen aan de woning, vereisen een lange adem. De 
doelstellingen van de campagne zijn daarom gericht op agendasetting, urgentie 
verhoging en het wegnemen van (kennis)barrières. 
 
Er zijn vooralsnog weinig ontwikkelingen zichtbaar op de doelstellingen. Dat 
geldt ook voor de kennis- en houdingsdoelstellingen, waar men wel op korte 
termijn een effect kan verwachten. Alleen de bekendheid van de website is 
gestegen.  

Kennis over de beschikbaarheid van subsidies vormt een aandachtspunt. 
Ongeveer een kwart van de huiseigenaren denkt dat subsidies beschikbaar zijn. 
Dit percentage is gedaald. Ook de boodschappen over de subsidies worden 
duidelijk minder goed overgebracht dan andere boodschappen.  

De communicatieve werking van de campagne is lager dan gemiddeld voor een 
campagne van de Rijksoverheid. Herkenning, herinnering, waardering en 
boodschapoverdracht scoren onder de benchmark. 

De verschillen tussen eigenaars van energiezuinige en onzuinige woningen zijn 
klein en niet consistent. Hun kennisniveau en houding ten opzichte van het 
nemen van maatregelen om duurzamer met energie om te gaan zijn grotendeels 
vergelijkbaar. In gedrag is er uiteraard een verschil, maar dat is een logisch 
gevolg van de definitie.  
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Managementsamenvatting (3/5) 

Website beter bekend 
De bekendheid met de website www.energiebesparendoejenu.nl stijgt op de 
lange termijn, van 21% in 2016 naar 36% nu. De campagne heeft hier aan 
bijgedragen.  

Tijdens de campagne stijgt het bezoek aan de website ook, met ongeveer 400% 
ten opzichte van de bezoekfrequentie voorafgaand aan de campagne. De 
stijging lijkt met name gedreven door de advertenties op Facebook. Na de 
campagneperiode blijft het websitebezoek relatief hoog in vergelijk met de 
periode voorafgaand aan de (online) campagne. 

Kennis bestaan subsidiemogelijkheden gedaald 
Er bestaat een gebrek aan kennis over het bestaan van subsidiemogelijkheden 
voor het aanbrengen van maatregelen aan de woning om duurzamer met 
energie om te gaan. Een kwart van de huiseigenaren weet van het bestaan 
hiervan en dit is lager dan voorafgaand aan de campagne. Een mogelijke 
verklaring is het feit dat de subsidie voor isolatie van particuliere 
woningeigenaren is gestopt.  

De huiseigenaren die weten dat er mogelijkheden bestaan, zijn niet allemaal op 
de hoogte van de voorwaarden. Vier op de tien huiseigenaren weten niet welke 
voorwaarden aan deze subsidies verbonden zijn.  

Relevant in deze context is dat de boodschappen van de campagne die gaan 
over de beschikbaarheid van subsidies het minst goed overgebracht worden, 
aanzienlijk onder de benchmark.  

 
 
 

Kennis speerpuntmaatregelen 

De bekendheid van de speerpuntmaatregelen na de campagne valt uiteen in drie 
groepen: 

• Spouwmuur- en vloerisolatie zijn het meest bekend; ongeveer 60% weet precies 
wat deze inhouden. 

• Zonneboiler en warmtepomp zijn redelijk nieuwe maatregelen; ongeveer een 
derde weet precies wat dit inhoudt, daarnaast weet de helft wat dit ongeveer is.  

• Pelletkachels en biomassaketels zijn nog erg nieuwe maatregelen; een 
aanzienlijk deel van de huiseigenaren kent ze helemaal niet. 

Spontaan noemen huiseigenaren in de nameting vooral niet-speerpuntmaatregelen. 
De meest genoemde maatregel om duurzamer met energie om te gaan is het 
aanbrengen van zonnepanelen. De helft van de huiseigenaren noemt dit, wat meer 
is dan elk van de speerpuntmaatregelen. Daarnaast noemt men spontaan vaak 
andere vormen van isolatie (dubbel glas, ‘isolatie’ en dakisolatie). Spontaan kennen 
huiseigenaren in de nameting vaker vloerisolatie en warmtepomp dan tijdens de 
voormeting.  
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Managementsamenvatting (4/5) 

Redenen om maatregelen nog niet te nemen 

• Geld. Vooral de hoogte van de investering en – in mindere mate – de 
verwachte terugverdientijd zijn argumenten.  

• Praktische problemen. Het gaat dan om praktische problemen als plavuizen, 
onderdeel zijn van een VvE of een woning die niet geschikt is.  

• Niet nodig. De doelgroep van het onderzoek omvat ook eigenaren met een 
energiezuinige woning. Veel respondenten geven dan ook aan al een (in hun 
ogen voldoende) aantal maatregelen te hebben genomen.  

Houding positief en stabiel 
Huiseigenaren staan positief tegenover het nemen van maatregelen om 
duurzamer met energie om te gaan. Ongeveer drie kwart vindt het 
vanzelfsprekend om hier over na te denken wanneer het moment daar is (bij 
verbouwing, koop, of vervanging van de CV-ketel). Dit is stabiel gebleven. De 
interesse in het onderwerp is iets gestegen. Ruim de helft van de huiseigenaren 
is geïnteresseerd in het nemen van maatregelen aan de woning om duurzamer 
met energie om te gaan, ten opzichte van krap de helft voorafgaand aan de 
campagne.  
 

Besparingen én overlast verwacht van maatregelen 

Een ruime meerderheid van de huiseigenaren verwacht dat de maatregelen een 
besparing op de energierekening opleveren. Aan de andere kant zijn huiseigenaren 
relatief pessimistisch over de hoeveelheid overlast dat het aanbrengen van 
maatregelen met zich meebrengt. Voor de meeste maatregelen geldt dat er meer 
mensen denken dat het aanbrengen er van (zeer) veel overlast geeft dan weinig 
overlast.  

Geen zichtbare stap in klantreis 

Zowel spouwmuur- als vloerisolatie zijn bij een redelijk aantal huiseigenaren 
aanwezig (respectievelijk bij de helft en vier op de tien huiseigenaren). Voor de 
andere maatregelen heeft een (aanzienlijke) meerderheid er nog niet over 
nagedacht. Huiseigenaren hebben nog geen zichtbare stap gezet in de klantreis.  

Redenen om maatregel te nemen 

• Comfort: Veel respondenten noemen direct comfortverbetering als reden. Men 
noemt het ook indirect (bv: kou van de ramen of de vloer tegen gaan) 

• Energiebesparing. Vaak wordt energiebesparing genoemd in combinatie met 
comfort. Daarnaast wordt energiebesparing ook in verband gebracht met een 
lagere energierekening. 

• Samen met andere verbouwing meegenomen. Dit bevestigt het eerdere beeld 
dat het voor veel mensen vanzelfsprekend is om over het nemen van 
maatregelen na te denken bij koop en/of verbouwing van een woning. 
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Managementsamenvatting (5/5) 

Communicatieve werking onder benchmark 

Herkenning onder benchmark 

Zeven op de tien huishoudens hebben minstens één van de uitingen herkend. Dit 
ligt onder de benchmark (83%). Ook de geholpen herinnering ligt onder de 
benchmark. De relatief lage herkenning komt vooral door de lage herkenning van 
de tv-spots. Daarnaast is er voor gekozen om geen radio in te zetten. De andere 
uitingen scoren conform de benchmark. Traditioneel dragen tv-spots het meest bij 
aan de totale herkenning.  

Campagne redelijk gewaardeerd, maar weinig opvallend of aansprekend 

De campagne krijgt een 7,0, wat iets onder de benchmark ligt. Wanneer we 
inzoomen op de verschillende aspecten zien we dat de campagne op vrijwel alle 
aspecten onder de benchmark scoort, met name op de aspecten ‘opvallend’ en 
‘aansprekend’. In de toelichting op een laag rapportcijfer noemen respondenten de 
campagne niet aansprekend of relevant in hun situatie en geeft het een te 
optimistisch beeld.  

Boodschapoverdracht deels gelukt 

De boodschappen over het bestaan van maatregelen en de redenen om 
maatregelen te nemen worden conform benchmark overgebracht.  

De boodschappen omtrent subsidiemogelijkheden worden daarentegen niet zo 
goed overgebracht (in vergelijking met de benchmark). Dit geldt ook voor de 
urgentie om nu iets te doen aan energiebesparing. 
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Managementsamenvatting – Kerncijfers (1/6) 

* Speerpuntmaatregelen zijn de maatregelen die tijdens deze flight voorgelegd zijn.  
 
Significante verschillen ten opzichte van de voormeting zijn aangegeven met een + (stijging) of een – (daling). Vetgedrukte percentages geven aan dat de campagne een bijdrage heeft geleverd aan 
deze ontwikkeling.  

Doelstellingen kennis Huiseigenaren 

VM NM 
Huiseigenaren weten dat ze energiebesparende maatregelen kunnen treffen aan hun woning en welke dat zijn (inclusief 
duurzame warmtetoestellen) 
Spontaan (R26KE01: % genoemd) 

Totaal minstens een speerpuntmaatregel* bekend 
Vloerisolatie 
Gevel- of spouwmuurisolatie 
(hybride) warmtepomp 
Zonneboiler 
Pellet kachel 
Biomassaketel 

47% 
22% 
37% 
12% 
5% 
1% 
0% 

51% 
26%+ 
38% 

16%+ 
7% 
1% 
0% 

Geholpen (R26KE02a-h: % weet precies wat dit is) 

Vloerisolatie 
Spouwmuurisolatie 
Warmtepomp 
Zonneboiler 
Pellet kachel 
Biomassaketel 

61% 
67% 
29% 
38% 
28% 
11% 

58% 
63%- 
31% 
39% 
30% 
10% 
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Managementsamenvatting – Kerncijfers (2/6) 

Significante verschillen ten opzichte van de voormeting zijn aangegeven met een + (stijging) of een – (daling). Vetgedrukte percentages geven aan dat de campagne een bijdrage heeft geleverd aan 
deze ontwikkeling.  

Doelstellingen kennis Huiseigenaren 

VM NM 

Huiseigenaren weten dat er subsidie is voor installeren van duurzame warmtetoestellen 
Stel dat u maatregelen wilt nemen aan uw woning om duurzamer met energie om te gaan. Kunt u dan wel of geen 
subsidie krijgen? (% ja) 34% 26%- 

Huiseigenaren weten dat ze meer informatie kunnen vinden over energiebesparende maatregelen via 
www.energiebesparendoejenu.nl  

Bent u bekend met de website www.energiebesparendoejenu.nl? (% bekend) 27% 38%+ 
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Managementsamenvatting – Kerncijfers (3/6) 

Significante verschillen ten opzichte van de voormeting zijn aangegeven met een + (stijging) of een – (daling). Vetgedrukte percentages geven aan dat de campagne een bijdrage heeft geleverd aan 
deze ontwikkeling.  

Doelstellingen houding Huiseigenaren 

VM NM 

Huiseigenaren zijn zich bewust van de urgentie om nu iets te doen aan energiebesparing (om welke reden dan ook) 
Het is belangrijk om nu snel iets te doen om duurzamer gebruik te maken van energie (R26AT01: % (helemaal) mee 
eens) 58% 55% 

Huiseigenaren die een huis kopen en/of verbouwen vinden het vanzelfsprekend om nu ook na te denken over het nemen van 
energiebesparende maatregelen 

Ik vind het vanzelfsprekend om na te denken over het nemen van maatregelen om duurzamer met energie om te gaan 
bij het kopen en/of verbouwen van een huis (R26AT02: % (helemaal) mee eens) 76% 74% 
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Managementsamenvatting – Kerncijfers (4/6) 

Significante verschillen ten opzichte van de voormeting zijn aangegeven met een + (stijging) of een – (daling). Vetgedrukte percentages geven aan dat de campagne een bijdrage heeft geleverd aan 
deze ontwikkeling.  

Doelstellingen gedrag Huiseigenaren 

VM NM 

Huiseigenaren nemen een volgende stap in de klantreis en/of realiseren maatregelen. 
Wanneer het gaat om <maatregel>, welke situatie is van toepassing op uw woning? 
(gemiddelde score op basis van fase in de klantreis) 
0: weet niet / niet over nagedacht / kent maatregel niet 
1: er over nagedacht 
2: informatie opgezocht 
3: offertes opgevraagd 
4: aangebracht / reeds aanwezig 

Vloerisolatie 
Gevel- of spouwmuurisolatie 
(hybride) warmtepomp 
Zonneboiler 
Pellet kachel 
Biomassaketel 
 
Totaal alle speerpuntmaatregelen (maximum score: 24) 

1,96 
2,28 
0,55 
0,57 
0,34 
0,08 

 
5,78 

1,96 
2,31 
0,61 
0,58 
0,35 
0,09 

 
5,90 
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Managementsamenvatting – Kerncijfers (5/6) 

Communicatieve werking Huiseigenaren Benchmark 

Herkenning 70% 83% 

Tv-spots 66% 72% 

Online 28% 25% 

Social media 16% 15% 

Herinnering 23% 44% 

Waardering 7,0 7,3 
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Managementsamenvatting – Kerncijfers (6/6) 

Communicatieve werking Huiseigenaren Benchmark 

Boodschapoverdracht 

… dat er veel verschillende maatregelen zijn die huiseigenaren aan hun woning kunnen treffen om 
duurzamer met energie om te gaan 86% 

86% 

… dat maatregelen aan woningen om duurzamer met energie om te gaan meer comfort en een lagere 
energierekening opleveren 84% 

… dat het belangrijk is om nu iets te doen aan energiebesparing 77% 

… dat u meer informatie kunt vinden via energiebesparendoejenu.nl 79% 

… dat u subsidie kunt krijgen voor het toepassen van duurzame verwarmingssystemen voor uw woning 73% 

… dat uw VVE subsidie kan krijgen voor het toepassen van duurzame verwarmingssystemen aan uw 
flat/appartementsgebouw (basis: eigenaars flat) 67% 
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Behaalde effecten 
2 
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Campagnes worden gevoerd om communicatie-effecten bij de doelgroep te 
realiseren. Men kan hierbij denken aan het vergroten van kennis over een specifiek 
onderwerp, het positief beïnvloeden van houding of het stimuleren van bepaald 
gedrag.  

In het campagne-effectonderzoek worden communicatie-effecten vastgesteld door de 
kennis, houding en/of gedrag(sintentie) na afloop van de campagneperiode te 
vergelijken met die voorafgaand aan de campagneperiode. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten die met de campagne zijn 
gerealiseerd. De resultaten worden weergegeven en beschreven voor de primaire 
doelgroep: 

 Huiseigenaren 

In sommige gevallen kunnen de percentages in tekst en grafiek 1% van elkaar 
afwijken. Dit heeft te maken met afrondingsverschillen wanneer gerapporteerd wordt 
op basis van twee categorieën samen (‘top 2’). 

2. Behaalde effecten 

Overige invloeden: 
- Overig beleid 
- Media-aandacht 
- Incidenten 

  
Media-inzet 

 

 
Campagne- concept 
    

 
Achtergrond  
doelgroep 

 

               

Sturingsmogelijkheid 

 
Communicatieve 

werking 
 

Communicatie-effect 

2.1 Kennis 

2.2 Houding 

2.3 Gedrag 

2.4 Gespreksonderwerp 
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2.1 Kennis – Helft huiseigenaren kent spontaan minstens een speerpuntmaatregel 

Door middel van aanpassingen aan de woning kunnen mensen duurzamer omgaan met energie. Welke 
maatregelen kent u? (R26KE01)  
Alleen speerpuntmaatregelen zijn getoond in de grafiek.  

Een doelstelling van de campagne is dat op de lange termijn meer eigenaren 
weten dat ze energiebesparende maatregelen kunnen treffen aan hun woning en 
welke dat zijn.  

 De helft van de huiseigenaren kan spontaan minstens een van de 
speerpuntmaatregelen noemen. Dit percentage is stabiel gebleven. 

 De duurzame verwarmingstoestellen (zonneboiler, pellet kachel en 
biomassaketel) zijn nauwelijks bekend. Pelletkachel en biomassaketel zijn 
nieuwe speerpuntmaatregelen ten opzichte van de vorige campagne.  

 De bekendheid van vloerisolatie en warmtepomp is gestegen. De campagne 
heeft hier niet direct aan bijgedragen.  

 Omdat de speerpuntmaatregelen van deze campagne veranderd zijn ten 
opzichte van voorgaande campagne, kan er (nog) geen uitspraak gedaan 
worden over de ontwikkelingen op de lange termijn.  

Andere genoemde maatregelen (niet in grafiek) 
 De meest genoemde maatregel is het aanbrengen van zonnepanelen (53%).  

 Daarnaast worden vooral vormen van isolatie genoemd, zoals dubbel glas 
(43%), ‘isolatie’ (43%) en dakisolatie (22%). 

Verschillen tussen eigenaren zuinige en onzuinige woningen (niet in grafiek) 
 Eigenaars van energie-onzuinige woningen noemen iets vaker de 

isolatievormen van de speerpuntmaatregelen (vloerisolatie: 29% vs 23%; 
spouwmuurisolatie: 42% vs 33%). 

+ 

+ 

18 



2.1 Kennis – Isolatiemaatregelen geholpen beter bekend dan andere maatregelen 

 De bekendheid van de speerpuntmaatregelen valt uiteen in drie groepen: 
 Spouwmuur- en vloerisolatie zijn het meest bekend; ongeveer 60% weet 

precies wat deze inhouden. 
 Zonneboiler en warmtepomp zijn redelijk nieuw; ongeveer een derde weet 

precies wat dit inhoudt, daarnaast weet de helft wat dit ongeveer is.  
 Pelletkachels en biomassaketels zijn nog erg nieuw; een aanzienlijk deel 

van de huiseigenaren kent ze helemaal niet.  

 De bekendheid van spouwmuurisolatie is gedaald (van 67% naar 63%). De 
campagne heeft hier niet direct aan bijgedragen.  

Verschillen tussen energiezuinige en onzuinige woningen (niet in grafiek) 

 De maatregelen voor energiezuinige verwarming zijn beter bekend onder 
eigenaren van energiezuinige woningen.  
 Zonneboiler: 47% vs 33% voor onzuinige woningen 
 Warmtepomp: 40% vs 25% voor onzuinige woningen 

 

Hieronder staat een aantal maatregelen om duurzamer met energie om te gaan. Kent u deze? (R26KE02) 
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2.1 Kennis – Minder huiseigenaren denken dat er subsidie beschikbaar is 

Een doelstelling van de campagne is dat huiseigenaren weten dat er subsidie is 
voor het installeren van duurzame warmtetoestellen in hun woning.  

Ter informatie: er is subsidie mogelijk voor huiseigenaren voor duurzame 
verwarming van je huis met b.v. warmtepomp en er is subsidie mogelijk voor VvE’s 
voor isolatiemaatregelen. Er is geen subsidie (meer) beschikbaar voor 
huiseigenaren voor isolatiemaatregelen. Deze context is niet getoond aan de 
respondenten.  

 Een kwart van de huiseigenaren weet dat men subsidie kan krijgen. 

 Dit is gedaald tijdens de campagne. Meer eigenaren zijn gaan twijfelen en 
weten niet of er wel of geen subsidie mogelijk is. De campagne heeft hier geen 
invloed op gehad.  

Voorwaarden voor subsidie (niet in grafiek) 

 Van de huiseigenaren die weten dat er subsidie mogelijk is, weet een 
aanzienlijk deel (40%) niet welke voorwaarden daar aan verbonden zijn.  

 De meest bekende voorwaarden zijn ‘men vraagt de subsidie binnen 6 
maanden van installatie aan’ (door 26% geholpen genoemd) en ‘de maatregel 
staat op de lijst van maatregelen bij RVO’ (22%).  

Stel dat u maatregelen wilt nemen aan uw woning om duurzamer met energie om te gaan. Kunt u dan wel 
of geen subsidie krijgen? (S26KE03) 

+ 

- 
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2.1 Kennis – Bekendheid website gestegen 

Bent u bekend met de website energiebesparendoejenu.nl? (WEBSITE) 

Een doelstelling van de campagne is dat huiseigenaren weten dat ze meer 
informatie kunnen vinden over energiebesparende maatregelen via de website. 

 Vier op de tien huiseigenaren kennen de site of hebben deze bezocht.  

 De bekendheid is gestegen tijdens de campagneperiode, van 27% naar 38%. 
De campagne heeft hier aan bijgedragen.  

 Volgens eigen zeggen zijn de bezoeken aan de website vrijwel altijd eenmalig 
geweest.  

 Uit de webstatistieken blijkt dat er ongeveer 3x zo veel bezoeken waren aan 
de site als vorig jaar.  

 
 

+ 

+ 

- 
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Voor de campagne ‘Energie Besparen’ is online campagne gevoerd van 7 februari 2018 tot en met 20 maart 2018. Voorafgaand aan de online campagne is de televisie 
campagne reeds gestart op 22 januari. Tijdens de campagneperiode is de website www.energiebesparendoejenu.nl gecommuniceerd. In totaal zijn er tijdens de 
campagneperiode 178.041 bezoeken aan de website gemeten. Het websitebezoek heeft tijdens de campagneperiode een uplift van 408% ten opzichte van voorafgaand 
aan de campagne. Na de campagneperiode blijft het websitebezoek relatief hoog in vergelijk met de periode voorafgaand aan de (online) campagne.  

2.1 Websitebezoek stijgt tijdens campagneperiode 
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GRAFIEK: Ontwikkeling websitebezoek www.energiebesparendoejenu.nl 
Websitebezoek  

Campagneperiode 
Gem. bezoek per  

week: 

21.488 

Na afloop 
Gem. bezoek per  

week: 

12.400 

Websitebezoek  

Vooraf 
Gem. bezoek per 

week: 

4.229 

Televisie campagne  Online campagne  



Tijdens de online campagne van ‘Energie Besparen’ zijn er in totaal 178.041 websitebezoeken gemeten. Als er wordt gekeken naar het aandeel van de online campagne 
in het websitebezoek dan valt op dat de online campagne aan het begin van de online campagne (tussen 7 februari en 26 februari 2018) een klein aandeel heeft in het 
aantal websitebezoeken (20%). Na 26 februari wordt dit aandeel groter (66%). Als er verder wordt ingezoomd op deze campagnebezoeken na 26 februari is bijna 47% 
afkomstig vanuit de Facebook campagne. Hiermee lijkt vooral de campagne op Facebook het verdere verloop van het websitebezoek te beïnvloeden.  

2.1 Website – Bijna helft websitebezoeken gedreven door de online  campagne 
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GRAFIEK: Ontwikkeling websitebezoek www.energiebesparendoejenu.nl 
Websitebezoek  Bezoeken uit online campagne 

Campagneperiode 
Aandeel Campagnebezoeken: 

32% 

Websitebezoek  



Herkomst van bezoek 
22-01-2018 t/m 20-03-2018 

 Totaal aantal  
bezoeken 

Aandeel van het totaal 
bezoek Bouncepercentage Gemiddeld aantal pagina’s per 

bezoek Gemiddelde bezoekduur 

Zoekmachines – onbetaald 68.401 38,4% 27% 3,5 0:03:35 

Online Display – Google Display Network 22.822 12,8% 82% 1,3 0:00:31 

Online Display – Sanoma 859 0,5% 46% 2,7 0:02:21 

Social media – Facebook 36,298 20,4% 41% 2,0 0:01:03 

Verwijzende websites 12.606 7,1% 24% 3,5 0:03:33 

Direct / overig* 37.055 20,8% 33% 3,2 0:03:18 

Totaal 178.041 100,0% 42% 2,7 0:02:18 

Van de 178.041 bezoeken aan www.energiebesparendoejenu.nl tijdens de campagneperiode zijn 59.979 bezoeken (34%) afkomstig vanuit de online campagne. Het 
grootste gedeelte van de websitebezoeken is organisch (direct of via onbetaalde zoekresultaten) op de website van ‘Energie Besparen’ terecht gekomen. Dit betekent dat 
zij intrinsiek gemotiveerd zijn geweest om informatie te zoeken over de campagne op een online zoekmachine, of zij waren op de hoogte van de campagne-url en hebben 
deze direct bezocht. Deze organische bezoeken behalen ook een relatief hoge kwaliteit (laag bouncepercentage, hoog aantal bezochte pagina’s en een lange 
bezoekduur). Zowel directe bezoeken als bezoeken vanuit onbetaalde zoekresultaten scoren boven het campagnegemiddelde. Bezoeken vanuit Facebook behalen op 
bouncepercentage ongeveer dezelfde kwaliteit als het campagnegemiddelde. Bezoeken vanuit het Google Display Network scoren gemiddeld opvallend lager dan het 
campagnegemiddelde. 

2.1 Website - Google Display Network behaalt lagere kwaliteit bezoeken 
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 : Opvallend positief ten opzichte van het gemiddelde            
 : Opvallend negatief ten opzichte van het gemiddelde 
 
 
 
 
 
 

* Door het ontbreken van de juiste tagging zijn betaalde zoekresultaten (AdWords) als directe bezoeken geregistreerd 



2.1 Kennis – Huiseigenaren relatief pessimistisch over hoeveelheid overlast bij vloerisolatie 

Stel dat u een van onderstaande maatregelen wilt nemen in uw woning. Hoeveel rommel of overlast denkt 
u dat dit zal geven? (R26KE06) 

Een mogelijke drempel voor huiseigenaren om maatregelen te nemen, is het 
(gepercipieerde) risico op overlast. 

 Voor de meeste voorgelegde maatregelen geldt dat de ‘weet niet’-categorie de 
grootste is, hetzij omdat ze het niet weten, hetzij omdat ze überhaupt de 
maatregel niet kennen. Alleen over de isolatiemaatregelen kan een groot deel 
van de huiseigenaren een oordeel geven. De isolatiemaatregelen zijn dan ook 
beter bekend dan de andere maatregelen.  

 Voor de meeste maatregelen geldt dat er meer mensen denken dat deze 
(zeer) veel overlast geven dan weinig overlast.  
 Relatief het meeste overlast verwacht men van de biomassaketel (10% 

(zeer) veel overlast vs 5% weinig overlast), pelletkachel (17% vs 12%) en 
vloerisolatie (37% vs 27%).  

 Het meest positief scoren de zonneboiler (26% weinig overlast vs 13% 
(zeer) veel overlast) en spouwmuurisolatie (39% vs 20%). 

Verschillen energiezuinig en onzuinige woningen (niet in grafiek) 

 Eigenaren van energie-onzuinige woningen denken vaker dat het aanbrengen 
van vloer- of spouwmuurisolatie weinig overlast geeft. 
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2.1 Kennis – Huiseigenaren verwachten lagere energierekening door het aanbrengen van 
duurzame energievoorzieningen 

Stel dat u een van onderstaande maatregelen wilt nemen in uw woning. In hoeverre denkt u dat u de 
maatregel invloed zal hebben op uw energierekening? (S26KE07) 

 Voor de meeste maatregelen geldt dat een meerderheid van de huiseigenaren 
denkt dat het tot een (iets) lagere energierekening zal leiden. 

 De uitzonderingen zijn ook de maatregelen die minder bekend zijn. Wanneer 
we alleen kijken naar de huiseigenaren die de maatregel kennen, denkt ook 
hier de helft of meer dat de maatregel een besparing op de energierekening 
zal leveren. 

 Voor vrijwel alle maatregelen geldt dat meer mensen denken dat het een grote 
besparing oplevert, dan dat het geen invloed heeft. Alleen bij vloerisolatie is de 
verdeling gelijk (15% denkt dat de energierekening gelijk blijft, 14% denkt de 
energierekening aanzienlijk zal dalen).  

Verschillen tussen energiezuinige en onzuinige woningen (niet in grafiek) 

 Eigenaren van energie-onzuinige woningen zijn minder positief over de invloed 
van de warmtepomp op de energierekening. 

 Onder eigenaren van energie-onzuinige woningen zien we bij de helft van de 
maatregelen stijgingen in het aandeel dat denkt dat een maatregel tot een 
besparing op de energierekening leidt. Stijgingen zien we bij de warmtepomp, 
zonneboiler en pelletkachel. Onder eigenaren van energiezuinige woningen 
zien we alleen bij de warmtepomp een stijging.  
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2.2 Houding – Ruim helft huiseigenaren voelt urgentie om iets te doen aan energiebesparing 

Het is belangrijk om nu snel iets te doen om duurzamer gebruik te maken van energie. (R26AT01) 

Een doelstelling van de campagne is dat huiseigenaren zich bewust zijn van de 
urgentie om nu iets te doen aan energiebesparing.  

 Ruim de helft (55%) van de huiseigenaren is het (helemaal) eens met deze 
stelling. 

 Dit is stabiel gebleven tijdens de campagneperiode.  
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2.2 Houding – Nadenken over duurzame verwarmingsopties bij verbouwing of vervanging is 
voor de meerderheid vanzelfsprekend 

Ik vind het vanzelfsprekend om na te denken over het nemen van maatregelen om duurzamer met energie 
om te gaan bij het kopen en/of verbouwen van een huis. (R26AT02) 

Een doelstelling van de campagne is dat huiseigenaren die een huis kopen en/of 
verbouwen het vanzelfsprekend vinden om nu ook na te denken over het nemen 
van energiebesparende maatregelen.  

 Drie kwart (74%) van de huiseigenaren vindt het vanzelfsprekend om op een 
dergelijk moment na te denken over maatregelen om duurzamer met energie 
om te gaan.  

 Dit is stabiel gebleven.  

Duurzame verwarming (niet in grafiek) 

 Ook drie kwart (75%) van de huiseigenaren vindt het vanzelfsprekend om bij 
het vervangen van de CV-ketel na te denken over alternatieven die minder of 
geen gas gebruiken.  

 Ook dit is stabiel gebleven.  
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2.3 Gedrag – Helft huiseigenaren heeft spouwmuurisolatie 

Wanneer het gaat om (…), welke situatie is van toepassing op uw woning? (R26GD01) 

De gedragsdoelstelling van de campagne is dat huiseigenaren een volgende stap 
nemen in de klantreis en/of maatregelen realiseren.  

 Spouwmuur- en vloerisolatie zijn in een redelijk aantal huishoudens aanwezig.  

 Voor de andere maatregelen heeft een (aanzienlijke) meerderheid er nog niet 
over nagedacht.  

 Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen voor- en nameting.  

Verschillen tussen zuinige en onzuinige woningen 

 In energiezuinige woningen is vaker vloer- en spouwmuurisolatie aangebracht 
dan in energie-onzuinige woningen (vloerisolatie: 54% vs 28%; 
spouwmuurisolatie: 67% vs 38%). 

 Aangezien de definitie van een energiezuinige woning onder andere 
gebaseerd is op de mate van isolatie van een woning, is dat niet verrassend.  

2,31 1,96 0,61 0,58 0,35 0,09 Gem. 
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2.3 Gedrag – Investering en comfort belangrijkste overwegingen 

Respondenten kregen de gelegenheid om toe te lichten waarom ze maatregelen 
hebben aangebracht. Opnieuw zien we dezelfde thema’s als in december. De 
redenen zijn grotendeels in drie groepen in te delen. 

• Comfort: Veel respondenten noemen direct comfortverbetering als reden. Men 
noemt het ook indirect (bv: kou van de ramen of de vloer tegen gaan) 

• Energiebesparing. Vaak wordt energiebesparing genoemd in combinatie met 
comfort. Daarnaast wordt energiebesparing ook in verband gebracht met een 
lagere energierekening. 

• Samen met andere verbouwing meegenomen. Dit bevestigt het eerdere 
beeld dat het voor veel mensen vanzelfsprekend is om over het nemen van 
maatregelen na te denken bij koop en/of verbouwing van een woning.  

Respondenten kregen ook de gelegenheid om toe te lichten waarom ze 
maatregelen (nog) niet hebben aangebracht.  

 Geld. Vooral de hoogte van de investering en – in mindere mate – de 
verwachte terugverdientijd zijn argumenten.  

 Praktische problemen. Veel praktische problemen hadden te maken met 
vloerisolatie (zoals plavuizen, kruipruimte of parket). Andere barrières die men 
noemt zijn het feit dat men onderdeel is van een VvE, woont in een 
monumentaal pand, geen spouwmuur heeft of een dak onder verkeerde hoek 
voor zonnepanelen.  

 Niet nodig. De doelgroep van het onderzoek omvat ook eigenaren met een 
energiezuinige woning. Veel respondenten geven dan ook aan al een (in hun 
ogen voldoende) aantal maatregelen te hebben genomen.  
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2.4 Gespreksonderwerp – Mate waarin men over het onderwerp praat blijft stabiel 

 Ruim vier op de tien huiseigenaren (46%) hebben de afgelopen maand wel 
gesproken over het nemen van maatregelen aan de woning om duurzamer 
met energie om te gaan.  

 Dit is vergelijkbaar met de benchmark en stabiel.  

Gesprekken zijn binnen de familie (niet in grafiek) 

 De gevoerde gesprekken zijn vooral met de partner (66%) en vrienden/familie 
(54%).  

 

 

Heeft u de afgelopen maand weleens gesproken over het nemen van maatregelen aan de woning om 
duurzamer met energie om te gaan? (R26WM01) 
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3. Communicatieve werking 

Overige invloeden: 
- Overig beleid 
- Media-aandacht 
- Incidenten 

 
Media-inzet 

 

 
Campagne-concept  

    

 
Achtergrond  
doelgroep 

 

               

Sturingsmogelijkheid 
Communicatieve werking 

3.1 Herkenning & 
herinnering      

3.2 Waardering      

3.3 Boodschapoverdracht 

 

 
Communicatie-effect 

 

Om met een campagne daadwerkelijk communicatie-effecten te kunnen behalen, 
is een goede communicatieve werking van de campagne essentieel.  

In het campagne-effectonderzoek wordt de communicatieve werking van de 
campagne gemeten tijdens en na de looptijd van de campagne. 

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens beschreven in hoeverre de doelgroep de 
campagne herkent en zich de campagne herinnert. Tevens wordt gekeken in 
hoeverre de campagne de ‘juiste’ reacties heeft opgeroepen door te beschrijven 
hoe de campagne scoort op een aantal waarderingsitems. Tot slot wordt 
weergegeven in hoeverre men de boodschap van de campagne heeft begrepen.  

Er wordt gerapporteerd over de primaire doelgroep:  

 Huiseigenaren 

Om de communicatieve werking van de campagne af te kunnen zetten tegen 
andere campagnes zijn benchmarks gebruikt.  
 
In sommige gevallen kunnen de percentages in tekst en grafiek 1% van elkaar 
afwijken. Dit heeft te maken met afrondingsverschillen wanneer gerapporteerd 
wordt op basis van twee categorieën samen (‘top 2’). 

33 



3.1 Media-inzet 

In de grafiek hiernaast is het budget van de media-inzet van deze campagne 
weergegeven voor de gemeten mediumtypen. Naast de getoonde mediumtypen is 
ook gebruik gemaakt van search (19.551 euro) , printadvertenties (14.780 euro) en 
partnerships (68.267 euro). Het totale mediabudget bedraagt 417.025 euro.  
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3.2 Herkenning en herinnering – Huiseigenaren kunnen campagne niet goed herinneren 

% bereikt per medium HERKTV1b, HERKTV2b, HERKWB1b, HERKWB2b, HERKSM1b , HERKSM2b 
Heeft u de afgelopen weken een campagne van de Rijksoverheid gezien of gehoord over het nemen van 
maatregelen aan de woning om duurzamer met energie om te gaan? HERIN 

 In totaal hebben zeven op de tien huiseigenaren minstens een van de uitingen 
herkend. De herkenning ligt daarmee onder de benchmark. Ook de 
herinnering ligt (aanzienlijk) onder de benchmark.  

 De herkenning van de tv-spots blijft achter. De banners en uitingen op 
Facebook zijn conform benchmark herkend. 

Ter vergelijking: herkenning concept 2016 

 Het vorige concept werd door 79% van de toenmalige doelgroep herkend. De 
herinnering lag toen – net als bij het huidige concept – op 23%.  

 Het nieuwe concept en de nieuwe strategie hebben dus (nog) niet tot een 
hogere herkenning geleid.  

 In de afgelopen periode is zijn er meerdere afzenders geweest met 
campagnes of reclames over dit vergelijkbaar onderwerp. Dit kan invloed 
hebben op de herinnering.  

35 



3.3 Waardering – Campagne krijgt gemiddeld 7,0 

Rapportcijfer per mediumtype, gemiddelde op een schaal van 1-10 (RAP_CIJF, RAP_TV1, RAP_TV2, 
RAP_WB, RAP_SM). 

 Met een gemiddelde waardering van 7,0 scoort de campagne iets onder de 
benchmark. 

 Ook de waardering van de individuele uitingen ligt iets onder de benchmark. 
Met name de uitingen op Facebook scoren relatief laag, met een 6,7.  

Toelichting bij laag rapportcijfer (niet in grafiek) 

Ongeveer een op de drie huiseigenaren geeft een 6 of lager voor de campagne. 
De toelichting valt uiteen in een aantal categorieën. 

 Te weinig informatief. De campagne geeft geen nieuwe informatie, of geen 
concrete informatie waar mensen wat aan hebben. 

 Te optimistisch. Men vindt dat de campagne voorbijgaat aan negatieve 
aspecten, zoals benodigde investering die door mensen met een laag inkomen 
niet gemaakt kunnen worden. Of men vindt dat de mensen in de campagne 
veel te positief spreken over hun ervaringen.  

 Wantrouwen ten opzichte van de afzender. Sommige respondenten 
vertrouwen de boodschap en de afzender niet. Ze vinden bijvoorbeeld dat 
‘Den Haag’ eerst eens andere dingen op orde moet krijgen.  

 Saai en onopvallend. Respondenten vinden de campagne onopvallend, niet 
aansprekend en vergelijkbaar met alle andere reclames die men ziet over 
energiebesparing.  
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3.3 Waardering – Campagne weinig opvallend of aansprekend 

Wat vindt u van de campagne? (WD_DUID, WD_INFOR, WD_GELOOF WD_IRRI, WD_NIEUW, 
WD_MOOI, WD_OPVAL, WD_AANSP, WD_GRAP) 

 Het relatief lage rapportcijfer ten opzichte van de benchmark zien we terug in 
de waardering op de aspecten. Voor vrijwel alle aspecten scoort de campagne 
onder de benchmark.  

 Vooral de aspecten ‘opvallend’ en ‘aansprekend’ scoren aanzienlijk onder de 
benchmark. Dit zagen we ook terug in de toelichting op het rapportcijfer.  

Verschillen tussen zuinige en onzuinige woningen (niet in grafiek) 

 Op veel aspecten waarderen de eigenaren van onzuinige woningen de 
campagne 0,1 punt lager.  
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3.4 Boodschapoverdracht – Meeste boodschappen blijven achter bij benchmark 

Met de campagne wil men aan u duidelijk maken dat... Is dat gelukt? (BDGEH_P1 t/m P6).  

 De boodschappen over het bestaan van maatregelen en de redenen om 
maatregelen te nemen worden conform benchmark overgebracht.  

 De boodschappen omtrent subsidiemogelijkheden worden daarentegen niet zo 
goed overgebracht (in vergelijking met de benchmark). Dit geldt ook voor de 
urgentie om nu iets te doen aan energiebesparing. 

 Boodschappen die een link communiceren slagen er vaak minder goed in om 
over te komen. Dat zien we ook in deze campagne terug, de boodschap over 
de site energiebesparendoejenu.nl scoort onder de benchmark.  

 Over het algemeen zien we voor alle boodschappen dat respondenten vaker 
dan gemiddeld aangeven dat de campagne er deels (in plaats van volledig) in 
slaagt om een bedoelde boodschap over te brengen.  
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4. Trends onder eigenaren energie-onzuinige woningen 

In dit hoofdstuk kijken we naar ontwikkelingen op de lange termijn. Ten opzichte 
van vorige meting is de doelgroep veranderd, net als de speerpuntmaatregelen die 
de focus vormen. Een vergelijking op de lange termijn over de effecten onder de 
totale onderzoeksdoelgroep is daarom niet direct te maken.  

Om toch enige uitspraken over de ontwikkelingen op de lange termijn te kunnen 
doen, selecteren we de huiseigenaren met een energie-onzuinige woning. Dit is 
als volgt gedefinieerd: 

• De woning heeft energielabel C of lager. 

• Indien het energielabel niet bekend is, gaat het om woningen met bouwjaar 
1991 of eerder. 

Deze definitie wijkt licht af van de doelgroep van vorige meting (toen gold dat men 
aan beide voorwaarden tegelijk diende te voldoen). Vergelijkingen moeten daarom 
voorzichtig geïnterpreteerd worden.  

Omdat de lijst met speerpuntmaatregelen gewijzigd is, kunnen hier geen 
trendanalyses over gemaakt worden. Zelfs wanneer een specifieke maatregel in 
beide jaren voorgelegd is, verstoort het feit dat het in combinatie met andere 
maatregelen is voorgelegd de resultaten.  
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4.1 Trend kennis – Bekendheid website stijgt op lange termijn 

Een doelstelling van de campagne is dat huiseigenaren weten dat ze meer 
informatie kunnen vinden over energiebesparende maatregelen via 
www.energiebesparendoejenu.nl.  

 Na een dip begin 2018, is de bekendheid met de website gestegen tot 36%.  

 Op de lange termijn is de bekendheid gestegen.  

 

Bent u bekend met de website energiebesparendoejenu.nl? (WEBSITE) - % ja van naam + ja bezocht 
* Nameting 2 2016 vond plaats in maart 2017, maar maakte nog gebruik van het oude concept.  
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4.2 Trend houding – Ruim helft eigenaren onzuinige woningen voelt urgentie tot nemen van 
energiebesparende maatregelen 
Een doelstelling van de campagne is dat op de lange termijn meer huiseigenaren 
zich bewust zijn van de urgentie om nu iets te doen aan energiebesparing.  

 Tussen nameting 2 van het oude concept en de voormeting van het nieuwe 
concept, is de urgentie toegenomen (van 47% naar 55%).  

 Op de lange termijn is de urgentie toegenomen. Omdat de stijging echter 
tussen twee campagnewaves plaatsvond, is het lastig om de bijdrage van de 
campagne te bepalen.  

 

Het is belangrijk om nu snel iets te doen om duurzamer gebruik te maken van energie. (R26AT01) 
% (helemaal) eens 
* Nameting 2 2016 vond plaats in maart 2017, maar maakte nog gebruik van het oude concept.  
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4.2 Trend houding – Aandeel huiseigenaren dat wil nadenken over energiebesparing bij koop 
of verbouwing blijft stabiel 
Een doelstelling van de campagne is dat op de lange termijn meer huiseigenaren 
die een huis kopen of verbouwen het vanzelfsprekend vinden om na te denken 
over het nemen van energiebesparende maatregelen.  

 Ongeveer drie kwart van de huiseigenaren vindt dit vanzelfsprekend.  

 Dit aandeel is stabiel gebleven.  

 

Ik vind het vanzelfsprekend om na te denken over het nemen van maatregelen om duurzamer met energie 
om te gaan bij het kopen en/of verbouwen van een huis. (R26AT02) 
% (helemaal) eens 
* Nameting 2 2016 vond plaats in maart 2017, maar maakte nog gebruik van het oude concept.  
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5.1 Achtergronden doelgroep – Onderwerp maatschappelijk en persoonlijk relevant 

INVOLV, MAATREL, PERSREL, KEN_OND, INF_BEH 

In dit hoofdstuk worden de achtergronden van de doelgroep beschreven. Zo 
wordt ingegaan op de mate waarin de doelgroepen het onderwerp 
maatschappelijk en persoonlijk relevant vinden. Daarnaast is nagegaan of ze 
interesse in het onderwerp hebben en hoe ze hun eigen kennis over het 
onderwerp inschatten.  

 Huiseigenaren staan in het algemeen positief tegenover het campagne-
onderwerp. De maatschappelijke en persoonlijke relevantie scoren boven de 
benchmark.  

 De interesse in het onderwerp is gestegen, van 49% naar 54%. De 
campagne heeft hier een bijdrage aan geleverd, met name de tv-spot. 

 De zelf-ingeschatte kennis ligt iets boven de benchmark, waardoor de 
informatiebehoefte iets onder de benchmark uitkomt.  
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5.1 Achtergronden doelgroep – Energiezuinige en energie-onzuinige woningen 

Bouwjaar woningen per woningtype 

Verdeling energiezuinig en energie-onzuinige woningen. Definitie doelgroepen: 
 Eigenaren van energiezuinige woningen hebben een energielabel A of B. Als ze hun label niet weten, 

kijken we naar bouwjaar (1992 of recenter) 
 Eigenaren van energie-onzuinige woningen hebben een energielabel C of lager. Als ze hun label niet 

weten, kijken we naar bouwjaar (1991 of ouder).  
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Bijlagen 
6 
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6.1 Onderzoeksverantwoording (1/2)  

Onderzoeksopzet 
Het campagne-effectonderzoek kent een duale opzet en bestaat uit een 
trackingdeel en een paneldeel. In het trackingdeel wordt de voormeting 
vergeleken met een nameting bij een onafhankelijke (‘verse’) steekproef. Bij het 
paneldeel wordt de nameting uitgevoerd onder dezelfde respondenten als bij de 
voormeting. We noemen de nameting dan ‘panelmeting’.  

De reden om voor deze duale opzet te kiezen, is dat in geval van twee 
onafhankelijke steekproeven er geen sprake kan zijn van enig ‘paneleffect’ (d.w.z. 
dat het invullen van de voormeting het invullen van de nameting beïnvloedt). Bij 
een panelopzet worden daarentegen verschillen eerder zichtbaar (significant) en 
kunnen we controleren of waargenomen verschuivingen toe te rekenen zijn aan de 
campagne, of het gevolg zijn van externe factoren. Doordat we de antwoorden van 
precies dezelfde respondenten vergelijken, kunnen we achterhalen of 
veranderingen ook optreden bij respondenten die niet zijn bereikt door de 
campagne. In dat laatste geval kan het bijvoorbeeld om een maatschappelijke 
trend gaan. 

In de rapportage zijn met name de resultaten op basis van het trackingdesign 
gebruikt. De resultaten van de panelmeting zijn verwerkt in de tekst, waar van 
toepassing.  

Methode 
De respondenten ondervraagd door middel van CAWI - Computer Assisted Web 
Interviewing. Er is sprake van een onderzoeksopzet met een voormeting en 
nameting bestaande uit twee onafhankelijke steekproeven om effecten op 
communicatiedoelstellingen vast te stellen. Parallel aan de nameting is er een 
panelmeting uitgevoerd, dit om effecten direct of indirect aan een campagne toe 
te kunnen schrijven. De respondenten zijn geselecteerd uit NIPObase, het 
online access panel van Kantar Public met zo’n 150.000 leden.  

Veldwerk 
De voormeting liep gedurende de twee weken (2 en 3) voorafgaand aan de 
campagne in 2018. De nameting liep gedurende twee weken in de laatste week 
van de media-inzet en de week erna (week 8 en 9). Er zijn reminders uitgezet 
en in de voormeting is er een extra steekproef getrokken. De vragenlijst duurde 
gemiddeld 10 minuten in de voormeting en 13 minuten in de nameting. 

Week 2 3 4 … 7 8 9 10 

Campagne 

Trackingdesign VM VM NM NM 

Paneldesign PM PM 
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6.1 Onderzoeksverantwoording (2/2)  

Steekproef 
Het onderzoek is gehouden onder de primaire doelgroep ‘huiseigenaren’. Waar 
van toepassing maken we onderscheid tussen twee subgroepen: 
 Eigenaren van energiezuinige woningen (energielabel A of B, indien 

energielabel onbekend bouwjaar 1992 of recenter) 
 Eigenaren van energie-onzuinige woningen (energielabel C of lager, indien 

energielabel onbekend bouwjaar 1991 of eerder) 
 
De subdoelgroepen zijn bepaald door middel van selectievragen in de vragenlijst.  

Significantie                                                                             
Significantietoetsen zijn uitgevoerd tussen voor- en nameting, tenzij anders 
aangegeven. Een verschil met een overschrijdingskans p<0,05 (95% 
betrouwbaarheidsniveau) wordt als significant beschouwd. Verschillen met een 
overschrijdingskans p<0,10 zijn als indicatief gerapporteerd. 

Benchmarks 
Benchmarks zijn gemiddelde waarden die berekend zijn over meerdere 
campagnes heen. De benchmarks maken het mogelijk om de resultaten van een 
specifieke campagne af te zetten tegen andere campagnes. Vergelijkingen met de 
benchmark zijn altijd indicatief. Voor deze campagne is gebruik gemaakt van de 
benchmark voor campagnes met zendtijd van de Rijksoverheid. De benchmark is 
gebaseerd op de primaire doelgroep van een campagne. 
 

Respons en weging                                                                            
In het overzicht hieronder ziet u de belangrijkste kenmerken met betrekking tot de 
steekproef, respons en weging. De data van beide steekproeven zijn herwogen op 
de kenmerken waarop de (bruto) steekproeven getrokken zijn.  

Huiseigenaren 

VM NM PM 

Bruto steekproef 2.100 1.401 1.229 

Totale respons 1241 963 941 

Buiten doelgroep 9 3 - 

Netto steekproef  1232 960 941 

Respons  59% 69% 77% 

Weeg-efficiëntie 0,953 0,973 0,904 
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