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Vraag 2: Welke 6 associaties met
Nederland en energievoorziening
hebben de meeste potentie om de
houding ten opzichte van de
energietransitie te verbeteren?

Fase 2

5 vragenlijsten waarin de
overkoepelende tekst en 1
domeintekst eenmaal worden
gelezen en nogmaals worden
gelezen en beoordeeld op
aansprekendheid

Elektriciteit
Onderzocht: Associaties met Nederland en
energievoorziening, gevoelens na het lezen
van de teksten, trotsgevoelens, houding
t.o.v. energietransitie, de waargenomen
noodzaak, bereidheid tot duurzaam gedrag,
aansprekendheid teksten

Vraag 1: Welke domeintekst
heeft, in combinatie met de
overkoepelende tekst, de meeste
potentie om de houding ten
opzichte van de energietransitie te
verbeteren?

In hoeverre kunnen nationale identiteitsframes in publieke communicatie bijdragen aan een positieve houding van burgers ten aanzien van energiebeleid?

Industrie Mobiliteit

Gebouwde 
omgeving

Landbouw-
en gebruik De 6 gekozen associaties: zonnepanelen,

windmolens, duurzaam, trots, hergebruik en
energiezuinig.

Vraag: Wat is de bijdrage van de
herschreven domeintekst op
bewust en onbewust niveau?

2 vragenlijsten waarin wel of niet
voorafgaand aan de vragen de
herschreven domeintekst wordt
gelezen

Priming
lezen 

domeintekst

Non-priming
lezen

geen tekst

Onderzocht: Verbetering van
de onbewuste en bewuste
associatiesterkte van de zes
associaties met Nederland,
trotsgevoelens, houding ten
opzichte van de energietransitie,
bereidheid tot duurzaam gedrag

De domeintekst ‘Elektriciteit’ heeft de
meeste potentie om de houding t.o.v. de
energietransitie te verbeteren. De domeintekst ‘Elektriciteit’ is door

het ministerie van EZK herschreven,
waarbij de 6 gekozen associaties in
de tekst zijn verwerkt.

Conclusie: Communicatieboodschappen met nationale
identiteitsframes weten gevoelens van trots op te roepen
voor Nederland als land om te wonen. Daarnaast toont dit
onderzoek aan dat het aanspreken van de nationale
identiteit de houding van burgers ten aanzien van de
energietransitie slechts enigszins versterkt. Een mogelijke
reden hiervoor is dat burgers al positief zijn over de
energietransitie en vaak al bereid zijn energie te besparen
en/of zelf duurzame energie op te wekken. Ook geven veel
mensen aan dit al te doen. Toch kun je stellen dat de
teksten die in dit onderzoek zijn voorgelegd overwegend
positieve, stabiele reacties oproepen.



Dit rapport begint met een management summary, wat een samenvatting is
van de uitkomsten van alle onderzoeken met praktische handvatten. De
daaropvolgende hoofdstukken bevatten de uitgebreide resultaten.

Om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna
de helft minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden en meer
duurzame energie opwekken; dit wordt de energietransitie genoemd. Om
de energietransitie te laten slagen moet onder het publiek draagvlak zijn. Dit
draagvlak kan onder andere gecreëerd worden door de manier waarop de
energietransitie gecommuniceerd wordt naar burgers.

Eerdere onderzoeken hebben laten zien dat energiebeleid meer draagvlak
krijgt wanneer in publieke communicatie woorden gebruikt worden die onze
nationale identiteit aanspreken: het gevoel dat mensen hebben bij een
bepaalde natie te horen. Het idee hierachter is dat door deze manier van
communiceren gevoelens van trots voor het land worden opgeroepen
worden, wat het draagvlak vergroot en duurzamer gedrag stimuleert
(Macintyre, 2015).

Wat echter nog niet bekend is, is of teksten die de nationale identiteit
aanspreken in staat zijn om trotsgevoelens op te roepen die de burger
aansporen tot duurzamer gedrag. Om deze reden wil de Technische
Universiteit Delft (TU Delft) in samenwerking met het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) inzicht krijgen in de potentie van
teksten met zogenoemde nationale identiteitsframes omtrent de
energietransitie in Nederland. Hierbij staat de volgende onderzoeksvraag
centraal:

Hiertoe is door het Ministerie van EZK een overkoepelende tekst over de
energietransitie ontwikkeld en vijf verschillende domeinteksten die allen een
andere invalshoek hebben met betrekking tot de energietransitie. De
teksten gaan over: elektriciteit, industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en
landbouw en landgebruik. Alle teksten bevatten het nationale
identiteitsframe (zie bijlage).

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn twee online
onderzoeken uitgevoerd, waarbij verschillende deelvragen zijn beantwoord.
Voor de opzet van dit onderzoek is gebruik gemaakt van de literatuurstudie
van Gerdien de Vries die voorafgaand aan dit onderzoek is uitgevoerd. In
het eerste onderzoek is onderzocht in welke mate de combinatie van de
overkoepelende tekst met één van vijf de domeinteksten gevoelens van
trots voor het land oproept, de houding ten opzichte van de energietransitie
verandert en de bereidheid tot duurzaam gedrag vergroot. Ook zijn alle
teksten beoordeeld op aansprekendheid en is uitgevraagd welke
associaties de teksten oproepen.

Op basis van het eerste onderzoek is bepaald dat de domeintekst
‘Elektriciteit’ het meest kansrijk is om de houding ten opzichte van de
energietransitie te verbeteren en zijn 6 associaties met de energietransitie
gekozen die hieraan kunnen bijdragen. De domeintekst ‘Elektriciteit’ is
herschreven waarbij de 6 associaties in de tekst zijn verwerkt. In het tweede
onderzoek is het effect van de herschreven domeintekst op de associaties
met Nederland en trotsgevoelens met Nederland onderzocht door een
groep die de tekst wel heeft gelezen, te vergelijken met een groep die de
tekst niet heeft gelezen. In dit tweede onderzoek is gekeken naar bewuste
en onbewuste effecten van de tekst, omdat een emotioneel concept als
trots ook via onbewuste paden de houding kan verbeteren.

Introductie
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In hoeverre kunnen nationale identiteitsframes in publieke 
communicatie bijdragen aan een positieve houding van 

burgers ten aanzien van energiebeleid?



Er is al draagvlak voor de energietransitie; men is al zeer
positief over de energietransitie en geeft aan bereid te zijn een
steentje bij te dragen

De energietransitie wordt positief gevonden. Een ruime meerderheid
van de respondenten beoordeelt de verandering op gebied van
energievoorziening in Nederland positief. De teksten met nationale
identiteitsframing brengen hier echter geen verandering in: de
Nederlandse burger staat in gelijke mate positief tegenover de
energietransitie, ongeacht welke van de vijf domeinteksten men heeft
gelezen.

Daarnaast is ongeveer de helft van de respondenten (waarschijnlijk)
bereid om actie(s) te ondernemen ten behoeve van de
energietransitie, dit geldt zowel voor het eerste als het tweede
onderzoek. Ook geeft in beide onderzoeken ongeveer een kwart van
de respondenten aan online (via bijv. MilieuCentraal) meer informatie
op te gaan zoeken over maatregelen die getroffen worden om minder
energie te verbruiken en meer duurzame energie op te wekken. De
bereidheid om actie(s) te ondernemen is dus hoog en lijkt niet te zijn
veranderd door de tijd tussen het eerste en het tweede onderzoek.

Samengevat staat de meerderheid al positief tegenover de
energietransitie en zijn veel respondenten al bereid om hun gedrag te
veranderen. Hierdoor is er relatief weinig ruimte voor verdere
verbetering. Ook lijkt het zo te zijn dat de houding en bereidheid
tussentijds niet zijn beïnvloed door andere berichten over de
energietransitie in de media. Ondanks dat, zijn er nog wel effecten
van de teksten gevonden op meerdere vlakken.

Duurzame energie en Nederland zijn al aan elkaar verbonden

Naast dat er al draagvlak lijkt te zijn voor de energietransitie wordt de
energievoorziening in Nederland ook al vaak geassocieerd met
vormen van duurzame energie. Aan traditionele, meer fossiele,
vormen van energie wordt relatief weinig gedacht. Bij de
energievoorziening in Nederland denkt men voornamelijk aan energie
opgewekt uit wind (bijv. windmolens, windenergie) en de zon (bijv.
zonnepanelen, zonne-energie).

Daarnaast worden duurzame energiebronnen zowel bewust als
onbewust sterk geassocieerd met Nederland. Zonnepanelen en
windmolens vindt men goed passen bij Nederland en dragen
daarnaast positief bij aan het beeld dat men heeft van Nederland.

Management summary
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De domeinteksten zijn in staat om gevoelens van trots voor het
land aan te wakkeren, maar alleen in combinatie met de
overkoepelende tekst en wanneer men de teksten vaker leest

Uit het eerste onderzoek blijkt dat men na het twee maal lezen van de
overkoepelende tekst en één van de domeinteksten trotser is om in
Nederland te wonen dan voor het lezen van de teksten. De combinatie
van de overkoepelende tekst met een domeintekst is dus in staat om
op korte termijn nationale trotsgevoelens te verhogen. Van alle
domeinteksten roept de tekst 'Elektriciteit' spontaan de meeste
trotsgevoelens op.

Het tweede onderzoek laat zien dat men onbewust positief staat
tegenover trots en Nederland. Ook bewust vindt de meerderheid van
de respondenten dat de associatie trots bij Nederland past en positief
bijdraagt aan het beeld van Nederland. Echter blijkt uit het tweede
onderzoek dat de herschreven domeintekst ‘Elektriciteit’ met één keer
lezen niet in staat is een sterkere associatie van trots met Nederland op
te roepen op bewust en onbewust niveau. Respondenten die de
domeintekst ‘Elektriciteit’ hebben gelezen en respondenten die geen
tekst hebben gelezen, associëren trots even sterk met Nederland.

Dat de associatiesterkte van trots met Nederland niet verbetert en men
niet trotser wordt door het eenmalig lezen van de domeintekst komt
mogelijk doordat trots al sterk met Nederland wordt geassocieerd en
men al zeer trots op Nederland is. Een andere verklaring voor het
uitblijven van verbeteringen in het tweede onderzoek is dat men in dit
onderzoek de domeintekst maar één keer heeft gelezen. Daarnaast
was in dit onderzoek de overkoepelende tekst niet voorgelegd. In het
eerste onderzoek heeft de respondent zowel de overkoepelende tekst
als de domeintekst twee keer gelezen en ook beoordeeld.

Gevoelens van trots op Nederland zijn kansrijk om de houding
ten opzichte van de energietransitie te verbeteren: het lezen
van overkoepelende tekst en domeintekst zorgt voor kleine
verbetering van de houding t.o.v. de energietransitie

De teksten zijn in staat om nationale trotsgevoelens op te wekken en
hebben hierdoor de potentie om ook de houding ten opzichte van de
energietransitie te verbeteren.

Houding is in kaart gebracht met de 5 semantische schalen van de
Vries en anderen (2016). Na het lezen van de overkoepelende tekst in
combinatie met de domeintekst ‘Elektriciteit’ vindt men de
energietransitie voordeliger (schaal nadelig-voordelig) dan voor het
lezen. En na het lezen van de overkoepelende tekst in combinatie met
de domeintekst ‘Landgebruik en landbouw’ vindt men de
energietransitie gunstiger (schaal ongunstig-gunstig).

Echter lijkt het lezen van teksten niet genoeg voor een hogere
bereidheid om duurzaam gedrag te vertonen. Na het twee maal lezen
van zowel de overkoepelende tekst als een domeintekst is de mate
waarin men bereid is om duurzaam gedrag te vertonen gelijk voor alle
domeinteksten.

De domeinteksten lijken dus niet in staat om de al hoge bereidheid
om duurzaam gedrag te vertonen verder te verhogen. Verder sporen
de domeinteksten niet meer aan tot het bezoeken van de website van
MilieuCentraal: ook wanneer geen tekst gelezen wordt zou ongeveer
een kwart van de respondenten de website bezoeken.

Management summary
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Gevoel van noodzaak om maatregelen te nemen lijkt niet te
worden beïnvloed door trotsgevoelens, maar lijkt met name te
worden verhoogd door het aanhalen van persoonlijke
nabijheid van de veranderingen

Hoewel de domeintekst ‘Gebouwde omgeving’ geen verbetering laat
zien in de mate waarin men trots op Nederland is of trots is om er te
wonen, verhoogt deze tekst wel de waargenomen noodzaak van de
energietransitie. Opvallend is dat alleen deze domeintekst geen
gevoelens van trots verhoogt. Bij alle andere domeinteksten is
daarentegen wel een effect van de tekst op trotsgevoelens te zien,
maar niet op waargenomen noodzaak. Mogelijke verklaring voor de
verhoging van de waargenomen noodzaak ligt in het feit dat de
domeintekst ‘Gebouwde omgeving’, in tegenstelling tot de andere
vier teksten, focust op veranderingen die de burger thuis kan
ondervinden naar aanleiding van de energietransitie. Een andere
mogelijke verklaring is dat met name de domeintekst ‘Gebouwde
omgeving’ goed aansluit bij de overkoepelende tekst. De
onderwerpen die worden besproken in de domeintekst ‘Gebouwde
omgeving’ zijn een verdieping van de veranderingen waarover wordt
gesproken in de laatste zinnen van de overkoepelende tekst.

Innovatieve Nederlandse bouwwerken en typisch Hollandse
gewoonten wekken trots op bij de burger

Het lijken voornamelijk voor Nederland typerende bouwwerken,
gewoonten en tradities te zijn die trotsgevoelens oproepen. In de
domeinteksten ‘Elektriciteit’ en ‘Mobiliteit’ worden typisch
Nederlandse gewoonten aangehaald zoals varen, zeilen en het
veelvuldig gebruik van de fiets. Het zijn dan ook deze teksten waarna
men de meeste gevoelens van trots beschrijft.

Daarnaast zijn de respondenten over het algemeen het meest trots
op innovatieve bouwwerken zoals de Deltawerken en de Afsluitdijk,
terwijl men het minst trots is op door Nederlanders georganiseerde
evenementen zoals Lowlands. Trotsgevoelens lijken dus voornamelijk
opgeroepen te worden door typisch Hollandse gewoonten en
innovatieve bouwwerken.

Markering van teksten op aansprekendheid geeft concrete
inzichten in de ervaring van de burger

De domeinteksten ‘Industrie’ en ‘Elektriciteit’ bevatten de meeste
aansprekende elementen. De voorbeelden die in deze teksten
gegeven worden, roepen positieve associaties en gevoelens van trots
op. Zo vindt men zonnepanelen bijvoorbeeld aansprekend, evenals
het Nederlandse elektriciteitsnetwerk en de kracht van de wind.
Hoewel zonnepanelen vaak aansprekend worden gevonden en
positief geassocieerd worden met Nederland, worden ze ook
regelmatig als een dure maatregel ervaren die door relatief veel
respondenten als onhaalbaar wordt ervaren.

Management summary
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Praktische handvatten voor publieke communicatie over 
energietransitie
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Neem de overkoepelende tekst in combinatie met de domeintekst ‘Elektriciteit’ als uitgangspunt voor de definitieve boodschap
De overkoepelende tekst en domeintekst ‘Elektriciteit’ roepen relatief vaak trotsgevoelens op en verhogen de trots om in Nederland te wonen. 
Daarnaast bevatten deze teksten veel aansprekende en concrete voorbeelden van duurzame maatregelen, wat positieve associaties oproept.

Zorg ervoor dat de burger meerdere keren in contact komt met verschillende vormen van de boodschap
Ook zijn de gevoelens van trots op Nederland na het lezen van beide teksten in het eerste onderzoek gestegen. Na het lezen van alleen de 

aangepaste domeintekst is het gevoel van trots op Nederland niet verschillend van respondenten die geen tekst hebben gelezen. 

Maak een koppeling met voor iedereen herkenbare en haalbare situaties en mogelijkheden
Het gebruik van situaties die de burger thuis kan toepassen, lijken bij te dragen aan de waargenomen noodzaak van de energietransitie. Hierbij is 

het echter belangrijk ook maatregelen te benoemen die voor de gemiddelde burger financieel haalbaar zijn. 

Verwerk innovatieve bouwwerken die gerelateerd zijn aan duurzame energie in de communicatie
De meeste respondenten zijn zeer of best wel trots op innovatieve bouwwerken die gerelateerd zijn aan duurzame energie, zoals de Deltawerken, 

de Afsluitdijk en windmolens. Het benoemen van deze bouwwerken kan daarom de gevoelens van trots voor het land stimuleren. 

Vermijd zoveel mogelijk specifieke, minder bekende termen en onderwerpen
Uit de evaluatie van de teksten blijkt dat minder bekende woorden, onderwerpen en thema’s door meerdere lezers negatief gewaardeerd 

worden. Doordat deze termen het begrip van de tekst verminderen kan dit ook de effecten van de teksten belemmeren. Dit is met name het 
geval bij de domeintekst ‘Landbouw en landgebruik’ waarin woorden staan als landgebruikssector en beheertechnieken.

Probeer daarnaast een relatie te leggen met typisch Nederlandse gewoonten en tradities
Naast innovatieve Nederlandse bouwwerken wekken ook typisch Nederlandse tradities en gewoonten trots op bij de burger. Denk hierbij onder 

andere aan fietsen, varen en zeilen.

Houd er rekening mee dat de gerapporteerde bereidheid tot duurzaam gedrag mogelijk rooskleuriger is dan werkelijk gedrag
Veel respondenten geven aan in grote mate bereid te zijn om het eigen gedrag te veranderen. Echter is vanuit de wetenschap bekend dat er een 

kloof kan bestaan tussen het gedrag dat men rapporteert uit te (gaan) voeren en wat men werkelijk uitvoert (bijv. Kollmuss & Agyeman, 2002).
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Fase 1: Inzicht in meest effectieve domeintekst en meest positieve 
associaties
Online kwantitatief onderzoek onder grote steekproef
De tabel rechts laat de onderdelen zien die in de eerste vragenlijst
worden uitgevraagd. Met dit online onderzoek wordt eerst achterhaald in
hoeverre elke domeintekst in combinatie met de overkoepelende tekst
(zie p. 80 voor tekst) de waargenomen noodzaak, houding, trots en
Nederlandse identiteit versterken. Hiertoe worden vragen die gericht zijn
op deze aspecten vooraf aan het lezen van de teksten en na het lezen
van de teksten gesteld. Een vergelijking van de antwoorden voor en na
het lezen van de teksten geeft inzicht in de bijdrage van de teksten aan
de mate van noodzaak, houding, trots en Nederlandse identiteit.

In dit onderzoek zijn vijf verschillende domeinteksten (zie vanaf p. 81 tot
en met 83 voor de teksten) onderzocht in aparte vragenlijsten:

- Elektriciteit
- Industrie
- Gebouwde omgeving
- Mobiliteit
- Landgebruik en landbouw

Naast het inzicht in effecten van de teksten, moet dit onderzoek ook
uitwijzen welke 6 associaties gericht op de energietransitie het meest
kansrijk zijn om de houding ten opzichte van de energietransitie te
verbeteren. Deze 6 associaties worden bepaald op basis van de
spontane associaties met Nederland en de energievoorziening, de eerste
gevoelens die de teksten oproepen en de evaluatie van de teksten.

Associaties bij Nederland en de energievoorziening

Kort welkom en introductie

Vragen over noodzaak en houding t.o.v. energietransitie (pre)

Vragen over Nederlandse identiteit en trots (pre)

Vragenlijst fase 1
N = 100 per domeintekst

Lezen overkoepelende tekst

Lezen domeintekst

Mate van begrip en eerste gevoel overkoepelende tekst

Mate van begrip en eerste gevoel domeintekst

Evaluatie van overkoepelende tekst met tekstmarkering

Evaluatie van domeintekst met tekstmarkering

Vragen over Nederlandse identiteit en trots (post)

Vragen over noodzaak en houding t.o.v. energietransitie (post)

Vragen over gedrag (bereidheid en informatie vergaren)

Achtergrondvragen

Afsluiting en dankwoord



Fase 2: bijdrage van meest effectieve tekst aan onbewuste houding
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Lezen domeintekst Elektriciteit

Kort welkom en introductie

Reactietijdentaak (SC-IAT)

Mate van begrip en eerste gevoel 
tekst Elektriciteit

Vragenlijst met 
priming domeintekst 
Elektriciteit (N = 150)

Check uitvoer reactietijdentaak

Vragen over noodzaak en 
houding t.o.v. energietransitie

Vragen over Nederlandse 
identiteit en trots

Vragen over gedrag (bereidheid 
en informatie vergaren)

Achtergrondvragen

Afsluiting en dankwoord

Kort welkom en introductie

Reactietijdentaak (SC-IAT)

Vragenlijst zonder 
priming (N = 150)

Check uitvoer reactietijdentaak

Vragen over noodzaak en 
houding t.o.v. energietransitie

Vragen over Nederlandse 
identiteit en trots

Vragen over gedrag (bereidheid 
en informatie vergaren)

Achtergrondvragen

Afsluiting en dankwoord

Bijdrage van tekst op onbewust niveau testen via priming
Uit het onderzoek in fase 1 is gebleken dat de domeintekst
‘Elektriciteit’ op bewust niveau het meest bijdraagt aan
waargenomen noodzaak, houding, trots en Nederlandse identiteit.
Daarnaast is uit het eerste onderzoek gebleken dat de associaties
zonnepanelen, windmolens, duurzaam, trots, hergebruik en
energiezuinig het meest kansrijk zijn om bij te dragen aan een
positieve houding. Deze 6 associaties zijn vervolgens verwerkt in de
herschreven domeintekst ‘Elektriciteit’.
Om verder inzicht te krijgen in welke mate de herschreven tekst
bijdraagt aan de houding op onbewust en bewust niveau is een
‘priming’ onderzoek uitgevoerd. In één vragenlijst is de tekst niet
gelezen voor het beantwoorden van de vragen (zonder priming), in
de andere vragenlijst is de tekst wel gelezen voor beantwoorden van
de vragen (priming). Naast de vragen is in dit onderzoek een
reactietijdentaak uitgevoerd om inzicht te krijgen in de onbewuste
houding (zie p.15 voor uitleg).
Een vergelijking van de resultaten van de reactietijdentaak tussen
deze twee vragenlijsten geeft inzicht in de bijdrage van de
domeintekst aan de onbewuste houding ten opzichte van de
associaties met Nederland. Omdat de domeintekst na de eerste
fase is aangepast, zijn na de reactietijdentaak meerdere vragen uit
het eerste onderzoek ook in dit onderzoek gesteld. Door de
uitkomsten op de vragen te vergelijken, wordt de bijdrage van de
herschreven domeintekst op bewust niveau inzichtelijk.



Steekproef fase 2
Het online survey onderzoek is uitgevoerd onder in totaal 304
respondenten verdeeld over 2 groepen: priming (n = 151) en
non-priming (n = 153).
In fase 2 is dezelfde doelgroep gehanteerd als beschreven in fase
1.

Veldwerk fase 2
Het veldwerk is uitgevoerd in week 22/23 2018 in samenwerking
met panelleverancier SSI.

De samenstelling van de steekproeven uit fase 1 en 2 zijn
weergeven op pagina 72 tot en met 76.

Steekproef fase 1
Het online survey onderzoek is uitgevoerd onder in totaal 501
respondenten uit de doelgroep die verdeeld zijn over 5
domeinteksten:

- Domein elektriciteit (n = 100)
- Domein industrie (n = 100)
- Domein gebouwde omgeving (n = 100)
- Domein mobiliteit (n = 101)
- Domein landgebruik en landbouw (n = 100)

Alle respondenten (N = 501) hebben de overkoepelende tekst
gelezen.
De doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen in de
leeftijdscategorie 18-65 jaar, waarbij een evenredige verdeling
tussen de domeinen is gehanteerd op leeftijd, sekse,
opleidingsniveau, sociaaleconomische status en culturele
achtergrond.

Veldwerk fase 1
Het veldwerk is uitgevoerd in week 18/19 2018 in samenwerking
met panelleverancier SSI.

Steekproef en veldwerk
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Analyses fase 1
Om het effect van het lezen van de teksten op de mate van
trots, het gevoel van Nederlandse identiteit, waargenomen
noodzaak van de energietransitie en houding ten opzichte
van de energietransitie te testen, is gebruik gemaakt van een
Wilcoxon signed rank test. Deze test laat zien of men na het
lezen van de tekst significant veranderd is van mening ten
opzichte van voor het lezen. Hierbij wordt gekeken naar het
percentage respondenten dat na het lezen van de tekst een
toename laat zien, geen verandering laat zien of een afname
laat zien in hun mening.

Om verschillen in effecten tussen de vijf
domeintekstenteksten te vergelijken is gebruik gemaakt van
de Mann-Whitney U test. Deze test geeft inzicht in welke
domeintekst de meeste verandering teweeg brengen bij de
respondenten op de mate van trots, het gevoel van
Nederlandse identiteit, noodzaak en houding. Beide
statistische testen gaan uit van waarden op individueel
niveau.

Analyses fase 2
Om het effect van het lezen van de tekst met het nationale
identiteitsframe op de mate van trots, het gevoel van
Nederlandse identiteit, waargenomen noodzaak van de
energietransitie en houding ten opzichte van de energietransitie
te testen, is gebruik gemaakt van een Wilcoxon signed rank test.

Wanneer is iets significant?
Of een resultaat significant is, wordt bepaald aan de hand van
de p-waarde. Deze waarde varieert tussen de 0 en 1.
Wanneer de p-waarde 0,05 of kleiner is betekent dit dat de
kans dat de gevonden effecten op toeval berusten kleiner is
dan 5%. Uitkomsten in dit onderzoek worden als significant
beschouwd bij een p-waarde kleiner dan of gelijk aan 0,05.
Verschillen worden als marginaal significant beschouwd
wanneer de p-waarde tussen de 0,05 en 0,10 ligt.

Statistische analyses
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windmolens

Een impliciete test is een test waarbij de respondent niet op de hoogte is van
het doel van de test en niet bewust hoeft na te denken over de drijfveren van
bepaald gedrag of meningen. Deze houding wordt afgeleid van de prestatie
op een ogenschijnlijk niet gerelateerde taak, zoals deze reactietijdentaak. De
test voor dit onderzoek heeft als doel om inzicht te geven in hoeverre men
onbewust positief of negatief staat ten opzichte van energie gerelateerde
associaties met Nederland.

In deze test krijgen respondenten positieve woorden, negatieve woorden en
associaties te zien, die gecategoriseerd moeten worden onder positief,
negatief of Nederland. De op basis van fase 1 geselecteerde associaties zijn:
zonnepanelen, windmolens, duurzaam, trots, hergebruik en energiezuinig.

De test bestaat uit twee blokken die in willekeurige volgorde worden
aangeboden. De categorie ‘Nederland’ staat in het ene blok bij negatief
(bovenste afbeelding). In het andere blok staat de categorie ‘Nederland’ bij
positief (onderste afbeelding). In elk blok begint de respondent met een
oefenronde om ervoor te zorgen dat de respondent de test snapt en zo snel
mogelijk (automatisch) reageert.

Wanneer de respondent positief tegenover de associatie met Nederland
staat, classificeert hij/zij de associatie sneller wanneer het blok met ‘positief of
Nederland’ wordt uitgevoerd dan wanneer het blok met ‘negatief of
Nederland’ wordt uitgevoerd. Op basis van deze verschillen in reactietijden
kan de onbewuste houding ten opzichte van elk van de associaties met
Nederland bepaald worden. Een positief verschil (positieve score) wijst op een
positieve houding, een negatief verschil (negatieve score) wijst op een
negatieve houding.

Onbewuste houding in kaart brengen met de Single Category
Implicit Association Test (SC-IAT)
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Presentatie van de resultaten uit fase 1
De resultaten per domeintekst worden aangeduid met de
volgende symbolen:

Presentatie van de resultaten uit fase 2
In de rapportage worden twee groepen steeds met elkaar
vergeleken: de priming groep en de non-priming groep. De
priming groep heeft voorafgaand aan de impliciete test en de
vragen de aangepaste domeintekst ‘Elektriciteit’ gelezen, de
non-priming groep heeft geen tekst gelezen. Met uitzondering
van het begrip van de gelezen tekst zijn alle vragen aan beide
groepen gesteld. De resultaten voor de priming en non-priming
groep zijn te herkennen aan de volgende symbolen en kleuren:

Introductie resultaten uit fase 1
In het onderzoek zijn een aantal vragen enkel gesteld
voorafgaand aan het lezen van de domeinteksten, terwijl een
aantal andere vragen voor en na het lezen van de domeinteksten
zijn gesteld. De gedrag- en bereidheidsvragen zijn daarentegen
enkel na het lezen van de domeinteksten gesteld. De resultaten
zijn daarom in te delen in drie groepen:
- De resultaten op de vragen die enkel gesteld zijn vooraf aan

het lezen van de teksten zijn gebaseerd op de
samengevoegde data van de vijf domeinen en worden op
algemeen niveau gepresenteerd.

- De resultaten op de vragen die gesteld zijn voor en na het
lezen van de domeinteksten worden getoond per
domeintekst om zo het effect van de verschillende
domeinteksten in kaart te brengen.

- Ook de gedrag- en bereidheidsvragen worden getoond per
domein, zodat eventuele verschillen in gedrag en bereidheid
naar aanleiding van het lezen van de domeinteksten kunnen
worden vastgesteld.

Leeswijzer
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Elektriciteit
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Mobiliteit

Landgebruik en 
landbouw1

1In het vervolg van het rapport wordt dit domein aangeduid als ‘Landbouw’

Non-primingPriming



Fase 1: verkennend onderzoek
Uitgebreide resultaten



Een algemeen beeld



Nederland wordt al sterk geassocieerd met duurzame energie

19

Wanneer gevraagd wordt waar men aan denkt bij Nederland, dan
worden voornamelijk de traditionele kenmerkende objecten en
producten van Nederland genoemd. Energie gerelateerde
woorden, producten en objecten worden nauwelijks genoemd.
Wanneer men echter specifiek denkt aan de energievoorziening in

Nederland, dan denkt men voornamelijk aan de wind (bijv.
windmolens, windenergie). Aan de zon, zonnepanelen en zonne-
energie wordt ook relatief veel gedacht. Water lijkt weinig
geassocieerd te worden met energie en ook aan fossiele
brandstoffen wordt relatief weinig gedacht.

Open associaties met Nederland
Welke woorden komen bij u op als u denkt aan Nederland?
5 open invoervelden

Open associaties met betrekking tot energie in Nederland
Welke woorden komen bij u op als u denkt aan de 
energievoorziening in Nederland? 5 open invoervelden

Wind: 70% Zon: 52% Water: 9%



Meerderheid is zich bewust van de energietransitie in Nederland

20

16% van de respondenten geeft aan volledig op de hoogte te zijn
van de maatregelen die in Nederland genomen worden om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen en meer duurzame

energie op te wekken. De helft (50%) is hier enigszins van op de
hoogte. Respectievelijk 3% en 5% heeft er nog nooit of weinig van
gehoord.

Nog nooit van gehoordVolledig van op de hoogte

3%5%27%50%16%

Bewustzijn van energietransitie
Bent u hiervan op de hoogte?
5-puntschaal van ‘nog nooit van gehoord’ tot en met ‘volledig van op de hoogte’

De grafiek geeft de verdeling weer van de
mate van bewustzijn van de
energietransitie.



De grafiek geeft de verdeling weer van de
mate van trots op verschillende
Nederlandse bouwwerken, evenementen
en innovaties.

Men is het meest trots op grote innovatieve waterwerken
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Men is het meest trots op innovatieve bouwwerken en prestaties
zoals de Deltawerken en Afsluitdijk. Men is het minst trots op
typisch Nederlandse bezienswaardigheden en evenementen, zoals

Lowlands en de Keukenhof. De rangschikking is gebaseerd op de
optelsom van de percentages ‘Best wel trots’ en ‘Heel trots’.

Trotsgevoelens bij specifieke bouwwerken, evenementen en innovaties
In hoeverre bent u trots op onderstaande bouwwerken, evenementen en innovaties?
1 = helemaal niet trots, 2 = niet erg trots, 3 = best wel trots, 4 = heel trots

38%
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17%

20%

19%
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21%

11%
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47%

56%

59%

54%

53%
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11%
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25%
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28%

42%

4%

5%

6%
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8%

6%

11%

8%

20%
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Afsluitdijk

Solar auto

Rotterdamse Haven

Elfstedentocht

Molens in Kinderdijk

Koningsdag

Keukenhof

Lowlands

49% 39% 10% 1%

Heel trots

Best wel trots

Niet erg trots

Helemaal niet trots
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54%

47%

53%

33%

11%

13%

19%

21%

21%

25%

22%

28%

42%

4%

5%

6%

5%

8%

6%

11%

8%

20%

Deltawerken

Afsluitdijk
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18% 39% 25% 10% 8%

12% 36% 32% 12% 8%

15% 45% 27% 8% 5%

8% 26% 36% 18% 13%

9% 20% 38% 20% 12%

De grafiek geeft de verdeling weer van de
mate van verbondenheid met de vijf
verschillende gebieden.

Men voelt zich het meest verbonden met Nederland

22

Een ruime meerderheid voelt zich verbonden met Nederland: 15%
voelt zich zeer sterk verbonden en nog eens 45% voelt zich
verbonden met Nederland. Ook voelt wel 18% van de

respondenten zich zeer sterk verbonden met de gemeente. Men
voelt zich het minst verbonden met de wereld en Europa.

Zeer sterk gevoel van verbondenheid Geen gevoel van verbondenheid

Plaatsverbondenheid
In welke mate voelt u zich verbonden met de volgende gebieden?
5-puntschaal van ‘geen gevoel van verbondenheid’ tot en met ‘zeer sterk gevoel van verbondenheid’

Gemeente

Provincie

Nederland

Europa

Wereld



Effecten van de domeinteksten



Waargenomen noodzaak
In welke mate vindt u het noodzakelijk dat in Nederland maatregelen worden genomen om 
de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te verminderen en meer duurzame energie op te 
wekken? 5-puntschaal van ‘helemaal niet noodzakelijk’ tot en met ‘zeer noodzakelijk’ 

De grafiek toont per domeintekst het
percentage respondenten waarbij na
het lezen van de teksten de
waargenomen noodzaak van de
energietransitie is toegenomen,
afgenomen of gelijk gebleven.

Waargenomen noodzaak van de energietransitie toegenomen door 
tekst over gebouwde omgeving

24

Na het lezen van de domeinteksten ‘Elektriciteit’, ‘Industrie’,
‘Mobiliteit’ en ‘Landbouw’ is de waargenomen noodzaak van de
energietransitie vergelijkbaar gebleven. Echter heeft de
domeintekst ‘Gebouwde omgeving’ wel een effect op de

waargenomen noodzaak: 12% van de lezers vindt na het lezen dat
er meer noodzaak is dan voor het lezen, 84% is onveranderd en
slechts 4% laat een daling zien.

76% 80% 84% 74% 73%

14% 13% 12%
13% 13%

10% 7% 4% 13% 14%

+ = significante toename t.o.v. voor blootstelling aan de domeintekst (op 95% niveau)

Toename t.o.v. voor lezen tekst

Afname t.o.v. voor lezen tekst

Stabiel t.o.v. voor lezen tekst

+



80% 76% 81% 72% 71%

15% 20% 8% 19% 21%

5% 4% 11% 9% 8%

+ E,I,L

De grafiek toont per domeintekst het
percentage respondenten dat na het
lezen van de teksten trotser, minder
trots of even trots is om in Nederland
te wonen.

Trots toegenomen na lezen van teksten
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Met uitzondering van het frame in de domeintekst ‘Gebouwde
omgeving’ hebben de nationale identiteitsframes een positief effect
op de mate van trots om in Nederland te wonen: na één van de
domeinteksten gelezen te hebben is de mate van trots

toegenomen ten opzichte van voor het lezen. Bovendien is er door
het lezen van de domeintekst ‘gebouwde omgeving’ significant
minder verandering teweeg gebracht dan door de domeinteksten
‘Elektriciteit’, ‘Industrie’ en ‘Landbouw’.

+

= significante toename t.o.v. voor blootstelling aan de domeintekst (op 95% niveau) 
= marginaal significante toename t.o.v. voor blootstelling aan de domeintekst (op 90% niveau)
= de teweeg gebrachte verandering is significant minder t.o.v. andere teksten, aangeduid met een letter (op 95% niveau)

Trots
Hoe trots bent u erop om in Nederland te wonen?
1 = helemaal niet trots, 2 = niet erg trots, 3 = best wel trots, 4 = heel trots

Toename t.o.v. voor lezen tekst

Afname t.o.v. voor lezen tekst

Stabiel t.o.v. voor lezen tekst

+*+*

+ *
+



68% 70% 72% 72% 72%

13% 10% 13% 11% 10%

19% 20% 15% 17% 18%

67% 73% 75% 72% 75%

25% 23% 19% 14% 12%

8% 4% 6% 14% 13%

De grafiek toont per domeintekst het
percentage respondenten dat na het
lezen van de teksten de stelling
positiever, negatiever of gelijkwaardig
heeft beantwoord.

Domeinteksten brengen geen significante verandering teweeg in 
waargenomen identiteit en gevoel van verbondenheid
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De teksten ‘Elektriciteit’, ‘Industrie’ en
‘Gebouwde omgeving’ laten de mate van
trots op Nederland toenemen.

Daarnaast is te zien dat voor elke stelling en
tekst ongeveer 25% tot 30% van de
respondenten van mening verandert na het
lezen van één van de domeinteksten.
Echter, is deze verandering vaak in zowel
positieve als negatieve richting. Vergelijkbare
percentages respondenten laten dus een
toename en een afname zien in hun houding
ten opzichte van de stellingen na het lezen
van de tekst.

Nederland heeft als land een 
unieke identiteit

Ik ben trots op Nederland als land

Ik voel me verbonden met 
Nederland en haar inwoners

+ = significante toename t.o.v. voor blootstelling aan de domeintekst (op 95% niveau)

71% 72% 74% 78% 76%

16% 18% 9% 12% 8%

13% 10% 17% 10% 16%

5-puntsschaal van ‘helemaal mee oneens’ tot en met ‘helemaal mee eens’

Toename t.o.v. voor lezen tekst

Afname t.o.v. voor lezen tekst

Stabiel t.o.v. voor lezen tekst

+ + +



46% 47% 47% 52% 50%

33% 34% 24%
30% 30%

21% 19% 29%
18% 20%

De grafiek toont per domeintekst het
percentage respondenten dat na het
lezen van de teksten een positievere,
negatievere of gelijkwaardige houding
heeft ten opzichte van de
energietransitie.

Houding van de helft van de respondenten veranderd na het lezen 
van de teksten, maar dit is geen significante verandering

27

Ondanks dat het lezen van de teksten – met uitzondering van
‘Gebouwde omgeving’ – een positief effect heeft op de mate van
trots om in Nederland te wonen, vertaalt zich dit niet door in een
significant positievere expliciete houding ten opzichte van de
energietransitie. Hoewel na het lezen van één van de
domeinteksten de houding van ongeveer de helft van de

respondenten is veranderd, is dit niet significant. Verklaring
hiervoor ligt in het feit dat de veranderingen in zowel positieve als
negatieve richting zijn. Daarnaast hebben de domeinteksten geen
verschillende effecten op de expliciete houding ten opzichte van
de energietransitie.

Houding | Overall
gebaseerd op de Vries, Terwel, & Ellemers, 2016. 
5-punt semantische differentiaal schalen, zie ook volgende pagina voor kwalificaties 

Toename t.o.v. voor lezen tekst

Afname t.o.v. voor lezen tekst

Stabiel t.o.v. voor lezen tekst



Enkel na het lezen van de tekst ‘Elektriciteit’
wordt de energietransitie voordeliger
gevonden. Ook bij de andere
domeinteksten is een verandering te zien in
de mate waarin men de energietransitie
voor- en nadelig vindt, maar dit is niet groot
genoeg in 1 richting om significant te zijn.
Daarnaast wordt de energietransitie na het
lezen van de ‘Landbouw’ tekst gunstiger
gevonden, wat een significante verandering
is. Echter vindt men de energietransitie
minder positief na het lezen van de tekst
over de gebouwde omgeving.

De grafiek toont per domein het percentage respondenten waarvan de houding t.o.v. energietransitie na het lezen van de teksten is gestegen, gedaald of gelijk gebleven.
+ = significante toename t.o.v. voor blootstelling (op 95% niveau). - = significante afname t.o.v. voor blootstelling (op 90% niveau).

Ook op houding kwalificaties weinig verandering
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Houding | Nadelig - voordelig 

Houding | Ongunstig - gunstig

Houding | Slecht - goed

Houding | Zinloos - zinvol Houding | Negatief - positief

60% 68% 60% 64% 76%

28% 19% 21% 22% 13%

12% 13% 19% 14% 11%

68% 77%
61% 76% 67%

18% 14%
21%

13% 25%

14% 9% 18% 11% 8%

77% 79% 70% 71% 74%

11% 10%
12% 17% 13%

12% 11% 18% 12% 13%

76% 78% 72% 76% 77%

12% 13% 15% 11% 10%

12% 9% 13% 13% 13%

74% 75% 74% 70% 70%

10% 9% 8% 19% 12%

16% 16% 18% 11% 18%

-

Houding | per item
Geef uw mening op de onderstaande schalen aan. Ik vind deze verandering:
5-punts semantische differentiaal schalen

+

+



Met uitzondering van de actie ‘afval scheiden’ worden de meeste
duurzame maatregelen al door een derde van de respondenten
uitgevoerd. Afval scheiden wordt door tussen de 40% en 51% van
de respondenten al uitgevoerd en is hiermee de meest

uitgevoerde duurzame actie. De volgende pagina laat de
bereidheid zien van de respondenten die deze acties nog niet
uitvoeren.

Het egale deel van elke balk geeft per domeintekst het percentage respondenten weer dat gebruik/doe ik al hebben geantwoord. Het gearceerde deel van elke balk geeft per domeintekst
het percentage respondenten weer dat niet van toepassing heeft geantwoord.

Afval scheiden is de actie die al het meest wordt uitgevoerd
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Bereidheid 
In hoeverre bent u bereid om zelf een steentje bij te dragen aan de veranderingen in het opwekken en verbruiken van energie in 
Nederland, bijvoorbeeld door de volgende acties te ondernemen? 
5-puntschaal van ‘zeker niet’ tot en met ‘zeker wel’, niet van toepassing, gebruik/doe ik al

45% 42% 40%

53%

39%
33%

53%
44% 45%

58%

48% 49%
40% 41% 42%

53%
46% 42%

52% 50%
44%

57%

47%
40%

54%

43%
49% 52%

43% 47%

Gebruik maken van groene
stroom (bijvoorbeeld op
basis van windmolens of

zonnepanelen)

Afval scheiden ten behoeve
van recycling

Vaker lopen, fietsen of met
het openbaar vervoer reizen

Energiezuinige apparaten
aanschaffen

Uw woning verduurzamen,
bijvoorbeeld door de woning

te isoleren

De verwarming op een
lagere temperatuur zetten

Elektriciteit Industrie Gebouwde omgeving Mobiliteit Landbouw

31% 32%

43%
36% 37% 38%

31% 33%

51%

35% 36% 39%
32% 33%

49%

38% 39% 39%
30% 28%

42% 39%
33%

40%
30%

25%

42%
37% 39% 38%

Energiezuinige apparaten
aanschaffen

Gebruik maken van groene
stroom

Afval scheiden t.b.v.
recycling

Vaker lopen, fietsen of met
het ov reizen

Uw woning verduurzamen,
bijvoorbeeld door de
woning te isoleren

De verwarming op een
lagere temperatuur zetten
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Vaker lopen, fietsen of met het ov
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20%

32%

30%
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24%
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39%
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24%
19%
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18%

10%
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13%
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15%
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3%
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Elektriciteit

Gebouwde omgeving

Landbouw

Zeker wel Waarschijnlijk wel Neutraal Waarschijnlijk niet Zeker niet

De grafieken geven per domeintekst de verdeling in bereidheid weer om de bovengenoemde actie te ondernemen. 1 Deze categorie is niet altijd vertegenwoordigd in de antwoorden van de 
respondenten en wordt dan niet in de grafiek weergegeven.     = significant hoger t.o.v. andere teksten, aangeduid met een letter (op 95% niveau).

Teksten zetten respondenten door wie de actie nog niet wordt 
uitgevoerd in vergelijkbare mate aan tot actie
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Energiezuinige apparaten aanschaffen Gebruik maken van groene stroom Afval scheiden t.b.v. recycling

Vaker lopen, fietsen of met het ov reizen Woning verduurzamen De verwarming lager zetten
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Onderstaande grafieken laten zien in welke mate de respondenten
die de actie nog niet uitvoeren en wel de mogelijkheid hebben om
de actie uit te voeren, bereid zijn om hun gedrag te veranderen
(telt daarom niet op tot 100%). De bereidheid om duurzame acties

uit te voeren is ongeacht het lezen van de domeinteksten al hoog.
Alleen bij het lager zetten van de verwarming zijn twee significante
verschillen gevonden.

M

E



Geen verschil in bezoekintentie van de website na het lezen van de 
domeinteksten

31

Om een indicatie te krijgen van de mate waarin men informatie
gaat inwinnen over de energietransitie, is gevraagd of men
doorgestuurd wilde worden naar de website van MilieuCentraal.
Deze website is als voorbeeld gebruikt, want er zijn meerdere

websites waarop informatie ingewonnen kan worden. Er is geen
verschil in het effect van het lezen van de domeinteksten op de
intentie om de website van MilieuCentraal te bezoeken.

27%

73%

23%

77%

19%

81%

25%

75%

23%

77%

Ja, ik wil doorgestuurd worden
naar de website van

MilieuCentraal

Nee, ik heb geen interesse in
meer informatie

Gedrag informatie
Op de website van MilieuCentraal kunt u meer informatie vinden over de maatregelen die 
getroffen worden door de overheid of wat u zelf kunt doen om minder energie te 
verbruiken en meer duurzame energie op te wekken. Mocht u dit interessant vinden, dan 
kunt u dit hieronder aangeven. 

45% 42% 40%
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33%

53%
44% 45%

58%

48% 49%
40% 41% 42%

53%
46% 42%

52% 50%
44%

57%

47%
40%

54%

43%
49% 52%

43% 47%

Gebruik maken van groene
stroom (bijvoorbeeld op
basis van windmolens of

zonnepanelen)

Afval scheiden ten behoeve
van recycling

Vaker lopen, fietsen of met
het openbaar vervoer reizen

Energiezuinige apparaten
aanschaffen

Uw woning verduurzamen,
bijvoorbeeld door de woning

te isoleren

De verwarming op een
lagere temperatuur zetten

Elektriciteit Industrie Gebouwde omgeving Mobiliteit Landbouw



Begrip en evaluatie van de 
teksten



60% 33% 7%

57% 38% 5%

49% 43% 7%1%

53% 39% 7%1%1%

43% 40% 15% 2%

49% 39% 10% 1%1%Overkoepelend

Bij alle domeinteksten geeft een grote meerderheid van de
respondenten aan de tekst helemaal of grotendeels te hebben
begrepen. De tekst ‘industrie’ lijkt het beste te worden begrepen,
namelijk door 57% helemaal en door 38% voor het grootste deel.

Bij de domeintekst ‘Elektriciteit’ geven de meeste respondenten
aan de tekst helemaal te begrijpen (60%). De tekst over
‘Landbouw’ en de overkoepelende tekst worden het minst goed
begrepen.

Domeintekst over industrie wordt het beste begrepen

33

Mate van begrip
Hoe goed begreep u de tekst die u zojuist heeft gelezen? 

49% 39% 10% 1%1%

Helemaal

Voor het grootste deel wel

Voor de helft wel, voor de helft niet

Voor het grootste deel niet

Helemaal niet

1 Deze categorie is niet altijd
vertegenwoordigd in de antwoorden van de
respondenten en wordt dan niet in de grafiek
weergegeven.

1

1

E,I,M

= significant lager begrip t.o.v. andere 
teksten, aangeduid met een letter (op 95% 
niveau)



Meeste verwarring over het onderwerp van de tekst ‘gebouwde 
omgeving’

34

Na het lezen van de domeinteksten wordt het juiste onderwerp
door de meerderheid herkend bij de teksten over ‘Elektriciteit’,
‘Industrie’ en ‘Landbouw’. Na het lezen van de domeinteksten

‘Gebouwde omgeving’ en ‘Mobiliteit’ is er echter verwarring over
het onderwerp. Na het lezen van deze teksten denken
respondenten een tekst te hebben gelezen over elektriciteit.

93% 7% 66% 34% 27% 73% 46% 54% 75% 25%

Onderwerp domeinteksten
Over welk onderwerp ging de tekst die u zojuist heeft gelezen volgens u? 



Na het lezen van de overkoepelende tekst worden met name
positieve reacties gegeven. De tekst roept met name algemene
positieve gevoelens (36%) op, maar brengt ook gevoelens van
trots (13%) en saamhorigheid (15%) over. Echter worden er ook
veel verschillende negatieve reacties gegeven (21%), zoals

gevoelens van irritatie en gebrek aan inspraak. Specifieke
negatieve reacties zijn dat de oplossingen in de tekst geld kosten
(11%), dat de tekst niet wordt geloofd (7%) en dat de acties die
worden ondernomen niet genoeg zijn of te laat zijn (4%).

Overkoepelende tekst roept overwegend positieve reacties op

35

36%

21%

17%

16%

15%

13%

13%

11%

11%

11%

10%

10%

9%

7%

7%

Goed/Positief/Fijn/Leuk

Negatieve reacties

Innovatief/Vooruitstrevend

Ontwikkeling/Verandering/Toekomst

Samen/Samenwerken/Saamhorigheid

Trots

Noodzaak/Belangrijk/Zinvol/Nuttig

Duur/Kost geld/Bezuinigingen

Daadkracht/Ondernemend/Motiverend

Positieve reacties

Blij/Enthousiast

Milieuvriendelijk/Milieubescherming

Hoopvol/Optimistisch

Duurzaam/Hergebruik

Ongeloof/Sceptisch

5%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

15%

10%

Bewustzijn/Energiebewust

Nog niet goed genoeg/Te laat

Interesse/Interessant

Angst/Onrust/Onzeker

Overdreven

Landschapverandering

Saai

Zon

Wind

Hergebruik

Mooi

Duidelijk

Nederlandse identiteit/gevoel

Water

Anders

Geen antwoord/Weet niet

Eerste gevoel na lezen overkoepelende tekst
U heeft zojuist een tekst gelezen over veranderingen in het opwekken en 
verbruiken van energie in Nederland. Welke gevoelens roept deze tekst bij u op? 
5 open invoervelden
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Aan de slag

Duur
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Mobiliteit

Landbouw
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15%
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10%
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31%

10%
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4%

26%
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12%

34%
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17%

35%

14%

5%

29%

6%

5%

3%

39%

7%

11%

9%

9%

4%

4%

Goed/positief gevoel

Trots

Innovatief

Duurzaam

Neutraal

Blijdschap

Saamhorigheid

Elektriciteit

Industrie

Gebouwde omgeving

Mobiliteit

Landbouw

Gevoel na lezen domeintekst
Welke gevoelens roept de tekst die u zojuist heeft gelezen bij u op? Open vraag

De grafieken tonen de 10 meest
beschreven gevoelens na het lezen van
één van de domeinteksten.

Domeinteksten roepen spontaan een positief gevoel op

36

Na één van de domeinteksten gelezen te hebben overheerst een
goed en positief gevoel. Na het lezen van de domeinteksten
‘Gebouwde omgeving’ en ‘Mobiliteit’ noemt men voornamelijk aan

duurzaamheid gerelateerde antwoorden. Daarnaast wordt bij
‘Elektriciteit’ trots relatief vaak als gevoel genoemd en bij
‘Gebouwde omgeving’ een gevoel van saamhorigheid.33%
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Term ‘hergebruik-economie’ wordt zeer aansprekend gevonden in 
overkoepelende tekst

Alinea 1

We zitten midden in een grote verandering. Van oude energie, naar nieuwe energie. Van oude weggooi-economie, naar een hergebruik-

economie. Een soort nationale verbouwing waarin we alle gebouwen, infrastructuur en industrie onder de loep nemen. Waarin we allemaal 

minder energie hoeven te verbruiken, minder CO2 gaan uitstoten en meer groene energie gaan opwekken. Dat doen we samen met de andere 

landen binnen Europa om klimaatverandering tegen te gaan, en om onze leefomgeving prettig te houden.

Alinea 2

Gelukkig doen wij in Nederland dat altijd al; veranderen. Sterker nog, wij hebben innovatie, slimme ideeën en techniek in ons bloed zitten. 

Zeker als de krachten van de natuur ons iets kunnen opleveren, zijn wij er als de kippen bij. Kijk maar naar de Flevopolder, de Rotterdamse 

Haven en de solar auto. Wij zorgen er zelf voor dat ons land werkt en ook andere landen zien dat en komen onze oplossingen graag lenen. 

Dit eigenzinnige, pragmatische en energieke volkje grijpt ook deze energietransitie met beide handen aan. Het is een mooie kans om te laten zien 

dat we wel van wanten weten als het gaat om zon, wind en water voor ons in te zetten. 

5%12%

7%14%

4%19% 3%19% 7%22%

2%28%2%16% 3%23%

4%13%

3%10%

5%10%

3%10%

5%18% 5%15%4%18%

3%11% 3%11%

4%11%

3%10%

8%10%

3%12%

3%36%

6%15%



Derde alinea van de overkoepelende tekst wordt het minst 
aansprekend gevonden

Alinea 3

Veranderen doen we samen, iedereen denkt en doet mee: burgers, bedrijven en overheid spelen ieder hun eigen rol. Al zal het niet altijd even 

makkelijk zijn en niet elke stap is meteen de allerbeste oplossing. De overstap naar andere energiebronnen vraagt om investeringen van 

iedereen, waarbij we proberen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Ook zal het Nederlandse landschap flink veranderen, onder meer door 

de komst van zonneweides en windmolens, ook in onze directe leefomgeving. Maar samen gaan we vooruit en ook steeds sneller. We kijken 

waar we minder energie hoeven te gebruiken en hoe we meer energie kunnen opwekken uit wind, zon, water en andere nieuwe 

energietechnieken. Zo zetten we samen de schouders eronder.

4%15% 5%12% 6%11%

2%12%2%11% 2%12%

2%13%

78% 22%

Totaal aantal markeringen:
3169

6%11%

11%5%



Veel respondenten reageren positief op de zin ‘van weggooi economie naar hergebruik economie’. Het recycle-aspect is met name de
reden waarom deze woorden aansprekend worden beoordeeld.

Tevens geven meerdere respondenten aan het zinvol te vinden het probleem met zijn allen (met Europa) aan te pakken.

Het benoemen waar ‘wij Nederlanders’ goed in zijn (onze innovaties en slimme ideeën en techniek) roept positieve gevoelens op. 
Respondenten geven aan trots te zijn en het goed te vinden dat Nederland voorop loopt in deze ontwikkelingen. Ook wanneer hier 
voorbeelden van worden benoemd, wordt dit aansprekend gevonden.

Quotes overkoepelende tekst – Aansprekend

39

‘Europa moet naar zoveel mogelijk 
samenwerking streven.’ ‘Met zijn allen en niet alleen Nederland. 

Dat heeft weinig effect op de planeet.’
‘Als wij het alleen doen zou het niet 

zoveel zin hebben.’ 

‘Recyclen is heel goed voor het milieu.’ ‘Recyclen is de toekomst.’‘Hergebruiken is heel belangrijk, dat 
scheelt enorm veel afval als iedereen 

dat doet.’ 

‘Trots op Nederland, uitermate goede 
ontwikkeling.’

‘Duidelijke voorbeelden van wat we als 
NLers al goed doen, eerst deden en 

waarin we voorop lopen.’

‘Prikkelt een trots gevoel.’ 



Het opwekken van energie uit wind, zon en water spreekt mensen in meerdere delen van de tekst aan. Ze zien dit als oplossings- en 
toekomstgericht.

Quotes overkoepelende tekst – Aansprekend

40

‘Gericht op de toekomst.’ ‘Dit geeft een motiverende en positieve 
boodschap weer.’

‘Oplossingen voor de toekomstige 
generaties .’ 



Naast dat een deel van de respondenten de EU als positief ervaart, is er ook een deel van de respondenten dat geen vertrouwen heeft in 
Europa. Deze respondenten vinden met name dat Nederland niet afhankelijk moet zijn van Europa.

In de tweede alinea wordt met name ‘dit eigenzinnige, pragmatische en energieke volkje’ als negatief ervaren. Dit is met name gericht op 
de formulering. 

Veel mensen zijn bang dat de veranderingen veel geld gaan kosten en dat de kosten en de moeite uiteindelijk alleen door de burger 
gedragen moet worden.

Quotes overkoepelende tekst – Niet aansprekend

41

‘Vraag me dat zeer af of anderen ook 
zo hard willen lopen’

‘EU spreekt me niet aan’‘Nederland moet niet wachten op 
Europa,  moet zelf voorbeeldfunctie 

hebben’ 

‘Had van mij gewoon volk mogen zijn. 
Komt nogal raar over.’

‘Irritante formulering.’‘Overdreven zelfingenomen.’ 

‘Naar mijn mening doet de overheid 
echt te weinig, en ik moet als burger 

maar veranderen.’

‘De burgers betalen het gelach.’ ‘De burger moet wel, industrie en 
bedrijfsleven krijgen alle tijd.’



Met name de verandering in het Nederlandse landschap wordt als negatief ervaren. Respondenten geven aan de Nederlandse natuur zo 
te willen houden.

Quotes overkoepelende tekst – Niet aansprekend

42

‘Wat weg is komt niet meer terug, daar 
moet goed over nagedacht worden. 

Het landschap van Nederland is uniek 
dat moet zo blijven.’

‘We moeten uitkijken dat het niet een 
volgebouwd land wordt met allerlei zon 

en windparken.’

‘Geen windmolens meer, maakt te veel 
natuur kapot en is geen aangezicht. Er 

zijn veel te veel windmolens.’ 



Elektriciteit: Dat het Nederlandse elektriciteitsnetwerk tot de 
betrouwbaarste ter wereld behoort wordt aansprekend ervaren

Wij Nederlanders hebben een lange traditie van slim gebruik maken van de kracht van de wind. Van varen op de wind met onze zeilschepen,

naar rijden op de wind met elektrische treinen die we aan een windpark koppelen. Het Nederlandse wagenpark aan elektrische auto’s groeit rap

en we bieden zo veel oplaadplekken dat we als de internationale standaard worden gezien van hoe je dat aanpakt. Hetzelfde geldt voor de zon;

we willen dat elke straal telt. Steeds meer mensen leggen zonnepanelen op hun dak. Onze zonnepanelen, ontwikkeld en gemaakt door

Nederlandse bedrijven, vinden internationaal gretig aftrek. Nederlanders starten coöperaties, soms ook samen met gemeentes, door het hele

land om samen stroom op te wekken en slim in te zetten.

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk behoort zelfs tot de betrouwbaarste ter wereld.

We kopen steeds zuinigere apparatuur, want als je net zo goed kunt wassen met een machine die minder water en energie verbruikt, dan is dat 

een slimme investering.

2%27%

2%12%

1%21% 2%29% 2%14%

2%15% 5%9% 10%12%

1%10%

3%8%

5%25% 3%12%
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1%15%

5%34% 8%45%

4%10%

4%10%

3%8%

83% 17%

Totaal aantal markeringen:
411

G,L

= significant hoger t.o.v. andere teksten, aangeduid met een letter (op 95% niveau)



Het geven van de voorbeelden roept meerdere positieve associaties op. Meerdere respondenten geven aan dat de voorbeelden hen trots 
op Nederland maken. 

De tekst geeft lezers ook het gevoel dat Nederland op het gebied van elektriciteitsvoorziening veel ontwikkelingen doormaakt.

Ook de informatie dat het Nederlandse elektriciteitsnetwerk tot de betrouwbaarste van de wereld behoort roept bij meerdere lezers 
gevoelens van trots op. Ook vinden respondenten dit nuttige en interessante informatie.

Quotes domeintekst ‘Elektriciteit’ – Aansprekend

44

‘Mooie ontwikkeling.’‘Iets om trots op te zijn.’‘Mooie inleiding.’

‘Interessant om te weten.’‘Kijk dat is nou leuk om te lezen.’

‘Dat we trots mogen zijn op wat we 
hebben gedaan en nog doen.’‘Dit is in vele Europese landen nog niet 

het geval en Nederland loopt daar 
zeker in voor.’

‘Klopt, al hebben we de windmolens 
niet uitgevonden, we hebben er wel 

een soort eerste industrialisering mee 
bereikt.’



De voorbeelden in de inleiding roepen echter niet bij iedereen positieve associaties op. Meerdere respondenten geven aan dat veel van de 
voorbeelden niet van Nederlandse oorsprong zijn of kloppen. 

De zin over het wagenpark aan elektrische auto’s wordt door meerdere lezers als onprettig ervaren. Ook twijfelen lezers aan of dit klopt. 

Ook wordt bij veel van de voorbeelden meerdere keren genoemd dat deze maatregelen relatief duur zijn en dus niet voor veel mensen 
bereikbaar zijn:

Quotes domeintekst ‘Elektriciteit’ – Niet aansprekend

45

‘Het overgrote deel van de auto’s is 
nog niet elektrisch.’

‘Onprettige zin/lang.’

‘Deze zijn alleen voor hele rijke mensen 
te betalen, als iedereen mee wil helpen 

zouden er goedkopere oplossingen 
bedacht moeten worden dat dit voor 

iedereen betaalbaar word.’

‘Chinese zonnepanelen zijn net zo 
goed, maar goedkoper.’

‘Is dat zo? Klinkt erg opschepperig, 
typisch Amerikaans.’

‘Klopt niet. Maar 6% van de 
Nederlanders overweegt als volgende 
auto een elektrische auto te kopen.’

‘We doen nu net alsof de de eersten 
hierin zijn, terwijl ze in andere landen er 

al langer mee bezig zijn!’



Industrie: Opening van de tekst wordt het meest aansprekend ervaren

Onze industrie vindt zichzelf opnieuw uit om te kijken hoe het slimmer en schoner kan. We gaan anders produceren en efficiënter, en we 

gebruiken steeds vaker grondstoffen die we hergebruiken. We gooien simpelweg steeds minder weg, omdat onze industrie veel van ons afval 

weer als grondstof kan gebruiken. Om nieuwe plastic tassen te maken bijvoorbeeld, of papier. Wat wij recyclen, vinden we later in een nieuwe 

vorm weer terug in de schappen of wordt verwerkt tot duurzame energie. Met onze aankopen in de winkel motiveren we de industrie om echt 

door te pakken.

Onze fabrieken worden ook steeds meer multifunctioneel. Restwarmte die overblijft tijdens productie, wordt gebruikt om bijvoorbeeld onze 

huizen te verwarmen. De overheid stimuleert dat er in de industrie ruimte is voor experimenten om slimmer om te gaan met energie en uitstoot

en samen met de industrie dat nieuwe mensen opgeleid worden om de nieuwste slimme oplossingen toe te kunnen passen.

3%37%

4%18%
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Totaal aantal markeringen:
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G,L,M

= significant hoger t.o.v. andere teksten, aangeduid met een letter (op 95% niveau)



De positieve reacties laten met name zien dat de tekst gewaardeerd wordt, omdat het een ontwikkeling/vooruitgang beschrijft:

Ook sluit de tekst aan bij wat de burger vindt dat moet veranderen.

De praktische voorbeelden over bijvoorbeeld de restwarmte roepen positieve associaties op.

Quotes domeintekst ‘Industrie’ – Aansprekend

47

‘Goede zaak.’‘Goed dat overheid en industrie 
samenwerken en ook zorgen voor 

onderwijs.’

‘Dit geeft hoop voor de toekomst.’

‘Goed voor de economie en het milieu.’‘Hard nodig.’

‘Vind ik een zeer goede zaak.’‘Voorwaarts.’



De term ‘plastic tassen’ roept bij meerdere lezers ook in deze context negatieve associaties op.

Ook twijfelen enkele lezers over de waarheid omtrent het gebruik van restwarmte.

Enkele lezers hebben opmerkingen bij de openingszin. 

Quotes domeintekst ‘Industrie’ – Niet aansprekend

48

‘We moeten van de plastic tassen af.’‘Helemaal weg met die dingen. Neem 
gewoon een boodschappentas mee!’

‘Echt? beetje 
overdreven/ongeloofwaardig, wellicht 

gebeurt dit sporadisch.’

‘Op zich goed, maar het klinkt voor mij 
wat ongeloofwaardig. Hoeveel huizen 

worden er echt op deze manier 
verwarmd?'

‘Oh ja, en de kolencentrale ook?’ ‘Dit is niet te geloven. De industrie zal 
dit alleen maar doen als haar winsten 

daar mee stijgen.’



Gebouwde omgeving: Met name de tweede alinea wordt minder 
aansprekend bevonden

Eigenlijk is er een nationale verbouwing gaande. Onze overheidsgebouwen, bedrijfsgebouwen en woonhuizen worden steeds duurzamer. Dat 

betekent dat we energiezuiniger gaan wonen en werken, omdat huizen met minder energieverbruik een lagere energierekening opleveren en veel 

behaaglijker zijn wanneer ze goed geïsoleerd zijn. Maar ook dat we steeds meer duurzame energie verbruiken en gaan opwekken. Bijvoorbeeld 

door duurzame warmte apparaten, zoals warmtepompen en zonnepanelen op de daken. Dat betekent dat steeds meer mensen zullen gaan 

verwarmen en koken op duurzame bronnen zoals de zon of wind, in plaats van op gas. 

Elke verbouwing is ingrijpend, zo ook deze. Iedereen zal bijvoorbeeld moeten wennen aan gasvrij koken. Maar innovatie zit in ons bloed en met 

z’n allen zetten we de schouders eronder. De overheid stimuleert het investeren in energiezuinige gebouwen en het opwekken van groene 

energie en bedrijven grijpen die gelegenheid aan. Ook woningcorporaties investeren in duurzame warmte apparaten, zonnepanelen en isolatie 

voor hun huurders. 
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De lagere energierekening als resultaat voor minder energieverbruik krijgt veel positieve reacties.

De tweede alinea laat duidelijk overkomen dat deze veranderingen samenwerking nodig hebben.

Quotes domeintekst ‘Gebouwde omgeving’ – Aansprekend
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‘Wie wil dat nou niet.’‘Dat is heel plezierig.’

‘Iedereen moet meedenken.’‘Samen doen we het.’ ‘Samen kom je een heel eind.’



Eerste zin van de tweede alinea roept een drempel op. ‘Klinkt als iets waar je tegenop gaat zien’, 

Veel van de genoemde veranderingen worden geassocieerd met hoge kosten.

Ook de laatste zin over de woningcorporaties wordt vaak vanwege de kosten negatief geassocieerd.

Quotes domeintekst ‘Gebouwde omgeving’ – Niet aansprekend

51

‘Het spreekt niet echt aan.’‘Klinkt als iets waar je tegenop gaat 
zien.’

‘Wat gaat dit voor de huurprijzen 
betekenen?’

‘Huren wordt heel duur.’

‘Onplezierig.’

‘Dat zou ik graag willen, maar is zelfs 
met subsidie voor ons onbetaalbaar.’‘Niet iedereen kan dat zomaar betalen.’‘Prachtig, maar voor mensen met een 

smalle beurs niet op te brengen.’



Mobiliteit: Voorbeeld van KLM wordt aansprekender gevonden dan 
het voorbeeld over de Rotterdamse havens

In Nederland stappen we graag op de fiets. Om boodschappen te doen of om de kinderen op te halen van school. Met kinderzitjes achterop 

trappen we snel en makkelijk van hot naar her. Dankzij de razend populaire e-bike kunnen we zonder probleem – net zo groen – veel grotere 

afstanden fietsen, dus ook naar ons werk. Tegenwind of niet. De overheid zorgt voor fijne en veilige fietspaden. Ook e-bussen worden hier door 

ons ontworpen en in elkaar gezet. En de overheid stimuleert elektrisch rijden.  Treinen gaan rijden op wind en zon en rijden ons snel en schoon 

naar steden als Londen.  Ons OV brengt ons van deur tot deur en werkt samen met Park en Ride of Bike. Snel, slim én schoon. 

Zelfs groen vliegen is mogelijk: KLM is bezig met het maken van bio-kerosine uit algen. Die kweken we in Nederlandse kassen die verwarmd 

kunnen worden met groene energie. Zo wordt vliegen ineens een stuk groener. In de Rotterdamse havens worden schepen met walstroom een 

stuk zuiniger, een mooi visitekaartje voor internationale bezoekers.
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Opening roept positieve gevoelens omtrent Nederland op.

Ook roept de opening positieve associaties omtrent levensstijl op.

KLM en de ontwikkeling van bio-kerosine roepen trotsgevoelens op.

Ook de ontwikkelingen in het OV worden positief gewaardeerd, maar minder vaak dan de ontwikkeling van KLM.

Quotes domeintekst ‘Mobiliteit’ – Aansprekend
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‘Fietsen is goed, goedkoop en 
ontspannend.’

‘Energiebesparend en ook gezond.’

‘Het is heel goed andere brandstoffen 
te gaan gebruiken die niet vervuilen.’

‘Hier mag Nederland trots op zijn!’‘KLM is typisch Nederland, waar 
mensen trots op zijn.’

‘Spreekt mij wel aan.’

‘Hoort bij Nederland.’‘Nostalgie.’ ‘Trots.’

‘Het is mooi dat andere 
vervoersmiddelen ook milieubewust 

gaan rijden.’

‘Mooie opsomming met voorbeelden. 
Zo word het beeldend.’



Het benoemen van de e-bikes krijgt daarentegen relatief vaak mindere associaties.

Echter wordt ook de informatie over KLM niet door iedereen geloofd.

De informatie dat de overheid ook aan groenere oplossingen meehelpt roept bij enkele respondenten negatieve associaties op.

Ook de term walstroom wordt enkele keren als onduidelijk omschreven.

Quotes domeintekst ‘Mobiliteit’ – Niet aansprekend
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‘Gevaarlijk in het verkeer en het kost 
nog energie.’

‘Die dingen zijn te gevaarlijk. Ouderen 
rijden er veel te hard op en de 

ongelukken zijn daarom vaak ernstig.’

‘Net zo groen? Hoeveel procent van de 
e-bikes worden opgeladen met 

duurzame energie?’

‘Dit is werkelijk utopisch, de KLM die 
opeens milieuvriendelijk wordt.’

‘Insinuerend van iets wat er nog niet is? 
Dan niet doen.’

‘De overheid stimuleerde ook ooit rijden 
op lpg, totdat ze het weer onverwachts 

afschaften.’

‘De fietspaden in mijn gemeente zijn 
heel slecht.’

‘Wat is dat?’‘Warrig.’



Landbouw: Voorbeeld over aardwarmte wordt het meest 
aansprekend bevonden

De Nederlandse Landbouw en landgebruikssector (natuur) is onderscheidend in haar kennis, technologie en beheertechnieken. Wat ons uniek

maakt is de combinatie van al die techniek met het bieden van oplossingen voor klimaatverandering, natuurbeheer en de toekomst van de

landbouw. Met de manier waarop we in Nederland onze grond gebruiken, zijn we in staat om bij te dragen aan de klimaatdoelstelling. Landbouw

en landgebruik zorgen niet alleen voor uitstoot van broeikasgassen, maar ook voor de opslag ervan, wat nodig is om de klimaatdoelstellingen te

halen. Wij willen daarbij voorop lopen in het formuleren van antwoorden. Voor onszelf en iedereen die aanhaakt.

Dat doen we in kassen, stallen en op weiden. Zo wordt in kassen toegewerkt naar volledig klimaat neutrale glastuinbouw, door bijvoorbeeld

gebruik te maken van aardwarmte. Zorgen we voor vermindering van broeikasuitstoot door innovatieve manieren van mestopslag en

mestverwerking. En zetten we in op flexibel waterpeilbeheer in veenweidegebieden, wat de CO2-uitstoot van veengrond fors vermindert. Om de

vastlegging van broeikasgassen te bevorderen, gaan we ontbossing tegen en leggen nieuwe beplantingen aan.

Zo geven we samen vorm aan grote veranderingen voor klimaat, landbouw en landgebruik.
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Opening roept trotse gevoelens op bij de lezer.

De positieve bijdrage die de landbouw kan hebben om de milieudoelstelling te behalen wordt positief gewaardeerd.

Ook wordt het gewaardeerd dat samenwerking wordt aangehaald. Heel leuk dat hun samen en grote veranderingen willen doen. 

Quotes domeintekst ‘Landbouw’ – Aansprekend
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‘Trots en herkenbaar.’‘Maakt me een trots Nederlander te 
zijn.’

‘Toekomst gericht.’

‘Trots op Nederland.’

‘Dit wist ik niet, dus was leuk om te 
lezen hoe de landbouw positief kan 

bijdragen.’

‘Laat zien dat er actief wordt gewerkt 
aan minder vervuiling.’

‘Gemeenschappelijk belang.’ ‘Heel leuk dat hun samen grote 
veranderingen willen doen.’



De voorbeelden hoe landbouw bijdraagt worden niet altijd even aansprekend gevonden.

Relatief veel teksten worden niet aansprekend gevonden door taalgebruik en zinsconstructie.

Men snapt ook enkele delen van de tekst niet. 

Quotes domeintekst ‘Landbouw’ – Niet aansprekend
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‘Aansprekend door wel voorbeelden te 
geven van het statement hiervoor, maar 

is wel wat abstract en niet echt 
vernieuwend in mijn ogen’

‘Is niet uniek. Landbouw loopt erg 
achter.’

Opslag ervan: 
‘Geen idee wat hier wordt bedoeld’

Landgebruikssector:
‘Ik weet niet wat ermee bedoeld 

wordt.’

Landgebruikssector: 
‘Tenenkrommend Nederlands.’

Wat ons…de toekomst: 
‘Lange zin.’ en ‘Loopt niet lekker.’

Beheertechnieken: 
‘Veel mensen weten denk ik niet wat dit 

is.’

Wij willen…die aanhaakt: ‘Beetje wollig 
taalgebruik.’

Om de…te bevorderen: 
‘Snap ik niet’



Fase 2: Associatie onderzoek
Uitgebreide resultaten



Bewuste en onbewuste 
associatiesterkte met Nederland
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Priming
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= significant positievere houding (op 95% niveau) ten opzichte van de andere associatie over de priming en non-priming groepen samen, aangeduid 
met de eerste letter van de associatie.

De IAT-score geeft het verschil in
reactietijd weer tussen het positieve blok
en het negatieve blok. Hierbij wordt
gecorrigeerd voor variatie in reactietijden.
Een positieve IAT-score geeft een
positieve houding aan. Een negatieve IAT-
score geeft een negatieve houding aan.

Ongeacht of de tekst is gelezen staat men op onbewust niveau positief 
tegenover trots en kenmerken van duurzaamheid met Nederland

Men staat op onbewust niveau positief tegenover alle associaties met Nederland
(IAT-scores zijn positief). Een vergelijking van de groep die de herschreven tekst
‘Elektriciteit’ waarin de associaties verwerkt zijn heeft gelezen (priming) met de
groep die de tekst niet heeft gelezen (non-priming) laat geen verschil zien in de
onbewuste houding ten opzichte van de associaties met Nederland. Deze
resultaten laten dus zien dat de onbewuste houding zeer stabiel is niet door het
lezen van een tekst te veranderen is.
Wel is de onbewuste houding van de priming en non-priming groepen samen
significant verschillend tussen de associaties. Men staat onbewust het meest
positief tegenover ‘trots’ en Nederland. Trots wordt significant positiever met
Nederland geassocieerd dan de andere associaties. Deze positieve houding kan
op twee manieren worden verklaard. Enerzijds betekent dit dat men onbewust
positief staat tegenover ‘trots’ en Nederland. Anderzijds is trots een associatie die
al een positieve emotionele lading heeft wat ook bijdraagt aan deze zeer positieve
IAT-score. Dit laat zien dat ‘trots’ de mogelijkheid heeft om met de positieve
emotionele lading de houding ten opzichte van andere associaties te verbeteren.
Ook de associaties ‘zonnepanelen’ en ‘duurzaam’ worden sterker met Nederland
geassocieerd dan de associaties ‘hergebruik’ en ‘windmolens’.

Onbewuste houding t.o.v. associaties met 
Nederland (SC-IAT)

D,E,H,W,Z

H,W

W
Trots

Zonnepanelen

Duurzaam

Energiezuinig

Windmolens

Hergebruik

Priming

Non-priming
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positieve houding (maximaal 2,0)

Standaardfout
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De grafieken geven de verdeling weer van de mate waarin men de woorden vindt passen bij Nederland.

Associaties worden allemaal zeer passend bij Nederland gevonden, 
ook als de tekst niet is gelezen

Passendheid van associaties met Nederland op bewust niveau
In welke mate vindt u deze woorden bij Nederland passen? 5-puntschaal van ‘past heel slecht’ tot ‘past heel goed’ 
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Ook wanneer expliciet aan respondenten gevraagd wordt in welke
mate zij de verschillende associaties bij Nederland vinden passen,
is er geen verschil te zien tussen de groep die de tekst heeft
gelezen (priming) en de groep die de tekst niet heeft gelezen (non-

priming). Dit bevestigt de bevinding dat de houding van
respondenten t.o.v. deze associaties met Nederland zeer stabiel
is.

Z,D,H,E,T

D,H,E,T

= significant positievere score (op 95% niveau) ten opzichte van de andere associatie, aangeduid met de eerste letter van de associatie.

Z,D,H,E,T

D,H,E,T



De grafieken geven de verdeling weer van de mate waarin de woorden positief of negatief bijdragen aan het beeld van Nederland. 1 Deze categorie is niet altijd vertegenwoordigd in de
antwoorden van de respondenten en wordt dan niet in de grafiek weergegeven.

Alle associaties dragen zeer positief bij aan het beeld van Nederland, 
ongeacht of de domeintekst is gelezen

62

Voor geen van de associaties is gebleken dat het lezen van de
tekst invloed heeft op de mate waarin de associatie bijdraagt aan
het beeld van Nederland. Over het algemeen dragen alle

associaties zeer positief bij aan het beeld van Nederland. Alleen
‘trots’ doet dit significant minder dan de rest.

Bewuste waardering associaties
In welke mate dragen deze woorden positief of negatief bij aan uw beeld van Nederland? 5-puntschaal van ‘negatief’ tot ‘positief’ 
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De rangschikking van de associaties op
onbewust niveau is gebaseerd op de
resultaten weergeven op p. 59. De
rangschikking van de associaties op
bewust niveau is gebaseerd op de
resultaten weergeven op p. 61.

‘Zonnepanelen’ en ‘duurzaam’ verbeteren op bewust en onbewust 
niveau het beeld van Nederland
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Een rangschikking van de mate waarin de associaties positief
bijdragen aan het beeld van Nederland op bewust en onbewust
niveau laat zien dat met name de associaties ‘zonnepanelen’ en
‘duurzaam’ zowel op bewust als onbewust niveau relatief hoog
scoren. De associatie ‘trots’ doet het op onbewust niveau het
beste, maar wanneer men er bewust over nadenkt, eindigt deze
associatie onderaan. Dit komt mogelijk doordat respondenten
hun onderliggende gedachten en gevoelens niet willen of kunnen

rapporteren. Dit wordt ook wel sociale wenselijkheid en post-
rationalisatie genoemd. De associatie ‘windmolens’ laat een
tegenovergesteld effect zien. Men heeft op onbewust, emotioneel
niveau minder met windmolens en Nederland, maar op bewust
niveau draagt windmolens bij een groot deel van de respondenten
wel bij aan hun beeld van Nederland. ‘Windmolens’ lijkt dus met
name via bewuste paden het beeld te verbeteren.
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duurzaam

energiezuinig

windmolens

hergebruik

Waardering
Bewust niveau

Waardering
Onbewust niveau

trots
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Effect van domeintekst 
‘Elektriciteit’



52% 35% 13% 1%

De grafiek geeft de verdeling weer van de
mate waarin de nieuwe domeintekst en de
originele domeintekst worden begrepen.

Nieuwe domeintekst wordt even goed begrepen als de originele 
domeintekst
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Hoewel bij de nieuwe domeintekst over elektriciteit een iets
kleinere groep aangeeft de tekst helemaal of voor het grootste
deel te begrijpen, is dit verschil niet significant met de originele

domeintekst. Nog steeds geeft een grote meerderheid aan de
nieuwe domeintekst geheel of voor het grootste deel te hebben
begrepen.

Mate van begrip
Hoe goed begreep u de tekst die u zojuist heeft gelezen? 

60% 33% 7%Originele domeintekst

Nieuwe domeintekst
49% 39% 10% 1%1%

Helemaal

Voor het grootste deel wel

Voor de helft wel, voor de helft niet

Voor het grootste deel niet

Helemaal niet

1 Deze categorie is niet altijd vertegenwoordigd in de antwoorden van de respondenten en wordt dan niet in de grafiek weergegeven.

1

1



De grafiek geeft de verdeling weer van de
mate van waargenomen noodzaak.

Perceptie van noodzaak energietransitie is niet verhoogd na het 
lezen van de domeintekst
De groep die de domeintekst heeft gelezen (priming) vindt de
energietransitie over het algemeen niet méér noodzakelijk dan de
groep die de domeintekst niet heeft gelezen (non-priming). In

beide groepen is de verdeling in de mate van waargenomen
noodzaak vergelijkbaar. In deze priming groep vindt 39% het zeer
noodzakelijk, in de non-priming groep is dit 41%.

Waargenomen noodzaak
In welke mate vindt u het noodzakelijk dat in Nederland maatregelen worden genomen 
om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te verminderen en meer duurzame energie 
op te wekken? 
5-puntschaal van ‘helemaal niet noodzakelijk’ tot en met ‘zeer noodzakelijk’ 

39% 43% 13% 3%1%

41% 36% 20% 3%

Helemaal niet noodzakelijkZeer noodzakelijk

Helemaal niet noodzakelijkZeer noodzakelijk

66

Non-priming

Priming

1 De uiterste categorie is niet vertegenwoordigd in de antwoorden van de respondenten en wordt niet in de grafiek weergegeven.

1



20% 64% 14% 3%

16% 63% 17% 3%

De grafiek geeft de verdeling weer van de
mate van trots om in Nederland te wonen.

Geen verschil in de mate van trots tussen priming en non-priming
groep 
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Van de groep respondenten die de domeintekst heeft gelezen is
20% heel trots om in Nederland te wonen en 64% best wel trots.
Deze percentages zijn iets hoger dan bij de groep respondenten

die de tekst niet heeft gelezen (respectievelijk 16% en 63%). Toch
is er geen significant verschil te zien in de mate van trots tussen de
groepen.

Trots
Hoe trots bent u om in Nederland te wonen?
1 = helemaal niet trots, 2 = niet erg trots, 3 = best wel trots, 4 = heel trots

49% 39% 10% 1%

Heel trots

Best wel trots

Niet erg trots

Helemaal niet trots

Non-priming

Priming



25% 41% 23% 9% 3%

15% 53% 21% 6% 5%

Nederland heeft als land een unieke identiteit

Ik ben trots op Nederland als land

20% 44% 25% 7% 5%

16% 50% 22% 9% 4%

19% 47% 20% 10% 4%

16% 46% 27% 9% 3%

Ik voel me verbonden met Nederland en haar inwoners

De grafieken geven de verdeling weer van
de mate van gevoel van Nederlandse
identiteit op basis van de drie stellingen.

Gevoelens van trots, verbondenheid met Nederland en waargenomen 
unieke identiteit zijn hoog, ook als geen tekst is gelezen
Op geen van de onderstaande stellingen is een significant verschil 
te zien tussen de groep die de tekst heeft gelezen en de groep die 

de tekst niet heeft gelezen. Dit betekent dat de domeintekst geen 
invloed heeft op het gevoel van Nederlandse identiteit.

49% 39% 10%1%1%

Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Gevoel van Nederlandse identiteit
In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen? 5-puntschaal van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’ 
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Non-priming

Priming

Non-priming

Priming

Non-priming

Priming



36% 37% 21% 5%1%

45% 35% 17% 2%1%

50% 30% 15% 4%1%

49% 30% 17% 4%1%

52% 28% 13% 7%1%

Toch al positieve expliciete houding t.o.v. energietransitie 
onveranderd na lezen van de domeintekst
De groep die geprimed is met de tekst heeft op geen van de
kwalificaties omtrent de energietransitie een significant andere
houding dan de groep die niet geprimed is met de tekst.

Over het algemeen vinden respondenten, ongeacht of ze
geprimed zijn met de domeintekst, de energietransitie in mindere
mate voordelig dan gunstig, goed, zinvol en positief.

Houding t.o.v. energietransitie (expliciet)
Geef uw mening op de onderstaande schalen aan. Ik vind deze verandering:
5-punts semantische differentiaal schalen

Voordelig

Gunstig

Goed

Zinvol

Positief

39% 31% 24% 7% 1%

40% 42% 15% 1% 2%

52% 29% 14% 3% 2%

52% 29% 16% 1%1%

52% 29% 16% 3%1%

Nadelig

Ongunstig

Slecht

Zinloos

Negatief

Voordelig

Gunstig

Goed

Zinvol

Positief

Nadelig

Ongunstig

Slecht

Zinloos

Negatief
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Non-primingPriming



1%

1%

1%

1%

1%

5%

1%

2%

5%

3%

3%

3%

17%

9%

13%

10%

14%

12%

27%

15%

19%

27%

21%

23%

22%

27%

28%

29%

21%

22%

1%

1%

2%

1%

3%

1%

7%

1%

8%

3%

3%

5%

16%

7%

12%

11%

16%

17%

22%

15%

16%

27%

20%

15%

24%

34%

27%

28%

21%

24%

De grafieken geven per groep de verdeling in bereidheid weer om de acties te ondernemen. De grafieken lopen van ‘zeker wel’ via ‘waarschijnlijk wel’, ‘neutraal’ en ‘waarschijnlijk niet’ tot
’zeker niet’.

Ook geen significant verschil in actiebereidheid tussen priming en non-
priming groep
Onderstaande grafieken zijn gebaseerd op de respondenten die
de actie nog niet uitvoeren, maar wel de mogelijkheid hebben (telt
daarom niet op tot 100%). In lijn met het uitblijven van effecten op
waargenomen noodzaak, gevoel van Nederlandse identiteit, trots
en houding, heeft het lezen van de domeintekst ook geen invloed

op de mate van bereidheid tot het ondernemen van actie. Men is,
in lijn met de uitkomsten van fase 1, gemiddeld het meest bereid
om energiezuinige apparaten aan te schaffen en afval te scheiden,
maar het minst om de eigen woning te verduurzamen.

Bereidheid
In hoeverre bent u bereid om zelf een steentje bij te dragen aan de veranderingen in het opwekken en verbruiken van energie in 
Nederland, bijvoorbeeld door de volgende acties te ondernemen? 5-puntschaal van ‘zeker niet’ tot en met ‘zeker wel’
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Non-primingPriming

Gebruik maken van
groene stroom

Afval scheiden t.b.v.
recycling

Vaker lopen, fietsen of
met het ov reizen

Energiezuinige apparaten
aanschaffen

Woning verduurzamen
(bijv. isoleren)

Verwarming op een 
lagere tempartuur zetten

Gebruik maken van
groene stroom

Afval scheiden t.b.v.
recycling

Vaker lopen, fietsen of
met het ov reizen

Energiezuinige apparaten
aanschaffen

Woning verduurzamen
(bijv. isoleren)

Verwarming op een 
lagere tempartuur zetten



Een kwart van de respondenten wil de website MilieuCentraal bezoeken, 
ongeacht of de tekst is gelezen
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In lijn met het eerste onderzoek, is ook in dit onderzoek ongeveer
een kwart van de respondenten geïnteresseerd in het bezoeken
van de website MilieuCentraal. Ook is in dit onderzoek geen effect

van het lezen van de tekst vastgesteld. De interesse om
doorgestuurd te worden naar de website van MilieuCentraal is niet
verschillend tussen de twee groepen.

28%

72%

25%

75%

Ja, ik heb interesse in meer informatie
en wil de link naar de website van

MilieuCentraal ontvangen

Nee, ik heb geen interesse in meer
informatie

Gedrag informatie
Op de website van MilieuCentraal kunt u meer informatie vinden over de 
maatregelen die getroffen worden door de overheid of wat u zelf kunt 
doen om minder energie te verbruiken en meer duurzame energie op te 
wekken. Mocht u dit interessant vinden, dan kunt u dit hieronder 
aangeven. 

Trots

Zonnepanelen

Duurzaam

Energiezuinig

Windmolens

Hergebruik

Priming

Non-priming



Steekproefsamenstelling



Samenstelling netto steekproef fase 1
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Opleidingsniveau

Leeftijd  Geslacht  

Culturele achtergrond  

23%

40% 37%
24%

39% 37%
26%

36% 38%
27%

39% 35%
28%

36% 36%

18-33 34-49 50-65

TVC A (N =
100)
TVC B (N =
100)
TVC C (N =
100)
TVC D (N =
101)
TVC E (N =
100)

47%
53%

47%
53%

49% 51%48%
52%

47%
53%

Man Vrouw

17%

46%
37%

17%

45%
38%

17%

45%
38%

18%

44% 39%

15%

44% 41%

Laag Midden Hoog

91%

9%

89%

11%

90%

10%

91%

9%

91%

9%

Nederlands Andere afkomst

45% 42% 40%

53%

39%
33%

53%
44% 45%

58%

48% 49%
40% 41% 42%

53%
46% 42%

52% 50%
44%

57%

47%
40%

54%

43%
49% 52%

43% 47%

Gebruik maken van groene
stroom (bijvoorbeeld op
basis van windmolens of

zonnepanelen)

Afval scheiden ten behoeve
van recycling

Vaker lopen, fietsen of met
het openbaar vervoer reizen

Energiezuinige apparaten
aanschaffen

Uw woning verduurzamen,
bijvoorbeeld door de woning

te isoleren

De verwarming op een
lagere temperatuur zetten

Elektriciteit Industrie Gebouwde omgeving Mobiliteit Landbouw



Samenstelling netto steekproef fase 1 vervolg
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Sociaal-economische klasse  

16%
11%

28%

11% 12%
22%

14% 14%

33%

11% 8%

20%
11% 13%

32%

14% 11%
19%15%

9%

30%

13% 11%
23%

16%
10%

29%

9% 13%
23%

A B C1 C2 D E

45% 42% 40%

53%

39%
33%

53%
44% 45%

58%

48% 49%
40% 41% 42%

53%
46% 42%

52% 50%
44%

57%

47%
40%

54%

43%
49% 52%

43% 47%

Gebruik maken van groene
stroom (bijvoorbeeld op
basis van windmolens of

zonnepanelen)

Afval scheiden ten behoeve
van recycling

Vaker lopen, fietsen of met
het openbaar vervoer reizen

Energiezuinige apparaten
aanschaffen

Uw woning verduurzamen,
bijvoorbeeld door de woning

te isoleren

De verwarming op een
lagere temperatuur zetten

Elektriciteit Industrie Gebouwde omgeving Mobiliteit Landbouw

Bovenstaande letters komen overeen met sociale klassen volgens de ESOMAR indeling, die in heel Europa geldt. Sociale klasse is gebaseerd op drie subvariabelen: beroep, opleidingsniveau en 
economische status. De betekenis van de letters overeenkomend met verschillende klassen wordt beschreven in de ESOMAR Standard Demographic Classification. 

ESOMAR European Society for Opinion and Marketing Research (1997). Standard Demographic Classification: A system of international socio-economic classification of respondents to survey 
research. Amsterdam. 

‘Well educated top 
managers and 
professionals’

‘Middle managers’ ‘Well educated non-manual 
employees, skilled workers 

and business owners’

‘Skilled workers and non-
manual employees’

‘Skilled and unskilled 
manual workers and poorly 
educated people in non-

manual/managerial 
positions’

‘Less well educated skilled 
and unskilled manual 

workers, small business 
owners and 

farmers/fishermen’



27%
35% 38%

26%
37% 37%

20-34 35-49 50-65

TVC A (N = 142)
TVC B (N = 149)46%

54%
46%

54%

Man Vrouw

Samenstelling netto steekproef fase 2
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Opleidingsniveau

Leeftijd  Geslacht  

Culturele achtergrond  

18%

43% 39%

20%

41% 39%

Laag Midden Hoog

93%

7%

93%

7%

Nederlands Andere afkomst

Trots

Zonnepanelen

Duurzaam

Energiezuinig

Windmolens

Hergebruik

Priming

Non-priming



15% 13%

32%

11% 11%
17%16% 14%

31%

8% 12%
18%

1 2 3 4 5 6

Samenstelling netto steekproef fase 2 vervolg
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Sociaal-economische klasse  

Bovenstaande letters komen overeen met sociale klassen volgens de ESOMAR indeling, die in heel Europa geldt. Sociale klasse is gebaseerd op drie subvariabelen: beroep, opleidingsniveau en 
economische status. De betekenis van de letters overeenkomend met verschillende klassen wordt beschreven in de ESOMAR Standard Demographic Classification. 

ESOMAR European Society for Opinion and Marketing Research (1997). Standard Demographic Classification: A system of international socio-economic classification of respondents to survey 
research. Amsterdam. 

‘Well educated top 
managers and 
professionals’

‘Middle managers’ ‘Well educated non-manual 
employees, skilled workers 

and business owners’

‘Skilled workers and non-
manual employees’

‘Skilled and unskilled 
manual workers and poorly 
educated people in non-

manual/managerial 
positions’

‘Less well educated skilled 
and unskilled manual 

workers, small business 
owners and 

farmers/fishermen’

Trots

Zonnepanelen

Duurzaam

Energiezuinig

Windmolens

Hergebruik

Priming

Non-priming
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Bijlage - teksten



Bijlage – overkoepelende tekst
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We zitten midden in een grote verandering. Van oude energie, naar nieuwe energie. Van oude
weggooi-economie, naar een hergebruik-economie. Een soort nationale verbouwing waarin we alle
gebouwen, infrastructuur en industrie onder de loep nemen. Waarin we allemaal minder energie
hoeven te verbruiken, minder CO2 gaan uitstoten en meer groene energie gaan opwekken. Dat
doen we samen met de andere landen binnen Europa om klimaatverandering tegen te gaan, en
om onze leefomgeving prettig te houden.

Gelukkig doen wij in Nederland dat altijd al; veranderen. Sterker nog, wij hebben innovatie, slimme
ideeën en techniek in ons bloed zitten. Zeker als de krachten van de natuur ons iets kunnen
opleveren, zijn wij er als de kippen bij. Kijk maar naar de Flevopolder, de Rotterdamse Haven en de
solar auto. Wij zorgen er zelf voor dat ons land werkt en ook andere landen zien dat en komen
onze oplossingen graag lenen. Dit eigenzinnige, pragmatische en energieke volkje grijpt ook deze
energietransitie met beide handen aan. Het is een mooie kans om te laten zien dat we wel van
wanten weten als het gaat om zon, wind en water voor ons in te zetten.

Veranderen doen we samen, iedereen denkt en doet mee: burgers, bedrijven en overheid spelen
ieder hun eigen rol. Al zal het niet altijd even makkelijk zijn en niet elke stap is meteen de allerbeste
oplossing. De overstap naar andere energiebronnen vraagt om investeringen van iedereen, waarbij
we proberen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Ook zal het Nederlandse landschap flink
veranderen, onder meer door de komst van zonneweides en windmolens, ook in onze directe
leefomgeving. Maar samen gaan we vooruit en ook steeds sneller. We kijken waar we minder
energie hoeven te gebruiken en hoe we meer energie kunnen opwekken uit wind, zon, water en
andere nieuwe energietechnieken. Zo zetten we samen de schouders eronder.



Boodschap elektriciteit (origineel)

Wij Nederlanders hebben een lange traditie van slim gebruik maken
van de kracht van de wind. Van varen op de wind met onze
zeilschepen, naar rijden op de wind met elektrische treinen die we
aan een windpark koppelen. Het Nederlandse wagenpark aan
elektrische auto’s groeit rap en we bieden zo veel oplaadplekken dat
we als de internationale standaard worden gezien van hoe je dat
aanpakt. Hetzelfde geldt voor de zon; we willen dat elke straal telt.
Steeds meer mensen leggen zonnepanelen op hun dak. Onze
zonnepanelen, ontwikkeld en gemaakt door Nederlandse bedrijven,
vinden internationaal gretig aftrek. Nederlanders starten
coöperaties, soms ook samen met gemeentes, door het hele land
om samen stroom op te wekken en slim in te zetten.

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk behoort zelfs tot de
betrouwbaarste ter wereld.

We kopen steeds zuinigere apparatuur, want als je net zo goed kunt
wassen met een machine die minder water en energie verbruikt,
dan is dat een slimme investering.

Boodschap industrie

Onze industrie vindt zichzelf opnieuw uit om te kijken hoe het
slimmer en schoner kan. We gaan anders produceren en efficiënter,
en we gebruiken steeds vaker grondstoffen die we hergebruiken.
We gooien simpelweg steeds minder weg, omdat onze industrie
veel van ons afval weer als grondstof kan gebruiken. Om nieuwe
plastic tassen te maken bijvoorbeeld, of papier. Wat wij recyclen,
vinden we later in een nieuwe vorm weer terug in de schappen of
wordt verwerkt tot duurzame energie. Met onze aankopen in de
winkel motiveren we de industrie om echt door te pakken.

Onze fabrieken worden ook steeds meer multifunctioneel.
Restwarmte die overblijft tijdens productie, wordt gebruikt om
bijvoorbeeld onze huizen te verwarmen. De overheid stimuleert dat
er in de industrie ruimte is voor experimenten om slimmer om te
gaan met energie en uitstoot en samen met de industrie dat nieuwe
mensen opgeleid worden om de nieuwste slimme oplossingen toe
te kunnen passen.

Bijlage – domeintekst elektriciteit (origineel) en industrie
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Boodschap gebouwde omgeving

Eigenlijk is er een nationale verbouwing gaande. Onze
overheidsgebouwen, bedrijfsgebouwen en woonhuizen worden
steeds duurzamer. Dat betekent dat we energiezuiniger gaan wonen
en werken, omdat huizen met minder energieverbruik een lagere
energierekening opleveren en veel behaaglijker zijn wanneer ze goed
geïsoleerd zijn. Maar ook dat we steeds meer duurzame energie
verbruiken en gaan opwekken. Bijvoorbeeld door duurzame warmte
apparaten, zoals warmtepompen en zonnepanelen op de daken.
Dat betekent dat steeds meer mensen zullen gaan verwarmen en
koken op duurzame bronnen zoals de zon of wind, in plaats van op
gas.

Elke verbouwing is ingrijpend, zo ook deze. Iedereen zal
bijvoorbeeld moeten wennen aan gasvrij koken. Maar innovatie zit in
ons bloed en met z’n allen zetten we de schouders eronder. De
overheid stimuleert het investeren in energiezuinige gebouwen en
het opwekken van groene energie en bedrijven grijpen die
gelegenheid aan. Ook woningcorporaties investeren in duurzame
warmte apparaten, zonnepanelen en isolatie voor hun huurders.

Boodschap mobiliteit

In Nederland stappen we graag op de fiets. Om boodschappen te
doen of om de kinderen op te halen van school. Met kinderzitjes
achterop trappen we snel en makkelijk van hot naar her. Dankzij de
razend populaire e-bike kunnen we zonder probleem – net zo groen
– veel grotere afstanden fietsen, dus ook naar ons werk. Tegenwind
of niet. De overheid zorgt voor fijne en veilige fietspaden. Ook e-
bussen worden hier door ons ontworpen en in elkaar gezet. En de
overheid stimuleert elektrisch rijden. Treinen gaan rijden op wind en
zon en rijden ons snel en schoon naar steden als Londen. Ons OV
brengt ons van deur tot deur en werkt samen met Park en Ride of
Bike. Snel, slim én schoon.

Zelfs groen vliegen is mogelijk: KLM is bezig met het maken van
bio-kerosine uit algen. Die kweken we in Nederlandse kassen die
verwarmd kunnen worden met groene energie. Zo wordt vliegen
ineens een stuk groener. In de Rotterdamse havens worden
schepen met walstroom een stuk zuiniger, een mooi visitekaartje
voor internationale bezoekers.

Bijlage – domeintekst gebouwde omgeving en mobiliteit
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Boodschap landgebruik en landbouw

De Nederlandse Landbouw en landgebruikssector (natuur) is
onderscheidend in haar kennis, technologie en beheertechnieken.
Wat ons uniek maakt is de combinatie van al die techniek met het
bieden van oplossingen voor klimaatverandering, natuurbeheer en
de toekomst van de landbouw. Met de manier waarop we in
Nederland onze grond gebruiken, zijn we in staat om bij te dragen
aan de klimaatdoelstelling. Landbouw en landgebruik zorgen niet
alleen voor uitstoot van broeikasgassen, maar ook voor de opslag
ervan, wat nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen. Wij willen
daarbij voorop lopen in het formuleren van antwoorden. Voor onszelf
en iedereen die aanhaakt. Dat doen we in kassen, stallen en op
weiden. Zo wordt in kassen toegewerkt naar volledig klimaat
neutrale glastuinbouw, door bijvoorbeeld gebruik te maken van
aardwarmte. Zorgen we voor vermindering van broeikasuitstoot
door innovatieve manieren van mestopslag en mestverwerking. En
zetten we in op flexibel waterpeilbeheer in veenweidegebieden, wat
de CO2-uitstoot van veengrond fors vermindert. Om de vastlegging
van broeikasgassen te bevorderen, gaan we ontbossing tegen en
leggen nieuwe beplantingen aan.

Zo geven we samen vorm aan grote veranderingen voor klimaat,
landbouw en landgebruik.

Bijlage – domeintekst landgebruik en landbouw
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Boodschap elektriciteit (nieuw)

Wij Nederlanders zijn trots op onze eeuwenoude traditie van het
gebruiken van de kracht van de wind. Wij voeren met onze
zeilschepen over wereldzeeën. En nu rijden onze treinen op
elektriciteit die we met de nieuwste windmolens hebben
opgewekt.

Er komen snel meer zonneparken en steeds meer mensen leggen
zonnepanelen op hun dak. De panelen die Nederlandse fabrieken
ontwerpen en bouwen, vinden ook in het buitenland gretig aftrek.

Het aantal elektrische auto’s in ons land groeit rap. Wij bieden al zo
veel oplaadplekken aan, dat experts uit andere landen komen kijken
hoe we dat aanpakken. De accu’s van elektrische auto’s kunnen,
nadat ze dienst hebben gedaan, worden hergebruikt om in een
huis de stroom van zonnepanelen op te slaan.

Nederlanders zetten door het hele land coöperaties op – soms
samen met gemeenten - om als groep met hulp van wind en zon
duurzame stroom op te wekken.

We kopen apparatuur die energiezuinig is, want als je net zo goed
kunt wassen met een machine die minder water en elektriciteit
verbruikt, dan is dat een slimme investering.

En ondanks al die veranderingen in het stroomgebruik, behoort het
Nederlandse elektriciteitsnetwerk tot de betrouwbaarste ter wereld.

Bijlage – nieuwe domeintekst elektriciteit
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