Resultaten panelonderzoek 'Communicatie-aanpak
energiebesparing en duurzaamheid'.
Inleiding
De stad Arnhem heeft de ambitie om trendsetter in Nederland te zijn op het gebied van duurzame
energie. Daarom wil Arnhem bedrijven en inwoners stimuleren om aan de slag te gaan met
energiebesparing en -verduurzaming.
Om mensen bewust te maken van de mogelijkheden en om ze aan te sporen tot het inzetten van
duurzame energie, heeft de gemeente Arnhem een communicatie-aanpak ontwikkeld. Over die
aanpak zijn een aantal vragen gesteld aan het Digipanel in september 2016. 1751 panelleden, 44%,
heeft gereageerd. Hieronder volgt een korte samenvatting van de resultaten.

Algemene vragen over duurzame energie
● Meer dan 90% van de respondenten vindt het een goede zaak dat de stad Arnhem de ambitie
heeft om trendsetter in Nederland te zijn op het gebied van duurzame energie.
● Meer dan 75% is geïnteresseerd in duurzaamheid in en om de woning. Het energieverbruik
van de woning is belangrijk volgens bijna 90%.
● 62% is geïnteresseerd in de combinatie duurzaamheid en mobiliteit.
● De mogelijkheden om energieverbruik te verlagen is voor een groot deel van de respondenten
bekende kost: bijna 65% weet daar veel of heel veel van. 30% weet er iets van. Een
minderheid weet weinig van de mogelijkheden.
● Tegelijkertijd wil 63% meer informatie over welke mogelijkheden er zijn om het
energieverbruik te beperken. 54% wil ook meer informatie over subsidies en leningen.
● Dit nemen de panelleden zich voor om te gaan doen om hun energieverbruik te verlagen (hoe
groter het woord, hoe vaker genoemd):

●

Wat betreft het opwekken van duurzame energie nemen de panelleden zich voornamelijk voor
om te investeren in zonnepanelen.

Communicate aanpak: 'concept Arnhem AAN, goed bezig`.
We hebben de panelleden een aantal afbeeldingen laten zien zien van een mogelijke campagne over
energieverbruik en verduurzaming die we uit willen zetten in Arnhem.
● De eerste indruk van de campagne-opzet is redelijk positief. Zie de wordcloud hieronder.

●
●
●
●
●
●
●
●

De communicatie-aanpak wordt positief beoordeeld en - goed bezig - is een veelgehoorde
eerste indruk (zoals ook uit de wordcloud blijkt).
Bijna 68% van de respondenten vindt de campagne duidelijk of heel duidelijk.
Meer dan de helft vindt deze campagne redelijk mooi tot mooi. En 56% vindt het een redelijk
aansprekend of aansprekende campagne.
De respondenten zijn verdeeld over de relevantie voor henzelf. 27% vindt het relevant voor
henzelf, bijna 35% is daar neutraal over, 39% denkt dat het weinig relevant is.
Deze aanpak is niet betuttelend (58%) en weinig/niet irritant (64%). Een kwart staat hier
neutraal tegenover
65% van de respondenten geeftn een rapportcijfer 7 of hoger voor de communicatie-aanpak.
25% van de respondenten vindt dat deze campagne anders is dan andere campagnes die
zich richten op het stimuleren van energiebewust gedrag. 37% is neutraal over deze stelling.
43% denkt dat deze campagne niet aanzet tot gedragsverandering, 21% denkt dat wel (de
rest is neutraal). 63% van de panelleden voelt zich nu ook niet aangezet tot actie (33%
enigszins of wel).

Suggesties om het concept krachtiger te maken:
 Meer toespitsen op individuele burgers/inwoners (nu wordt de campagne nog erg
geassocieerd met de bedrijven en overheid). Dit wordt verreweg het meest genoemd.
● De advertentie van Decathlon wordt relatief vaak in negatieve context genoemd. ‘reclame voor
lokale ondernemers’. (Panelleden denken bij deze: what’s in it for me?)
● Bij toespitsen op huishoudens meer voorbeelden noemen die ‘de gemiddelde Arnhemmer’ kan
doen. Windmolens zijn geen sterk voorbeeld, want dat sluit niet aan bij de praktijk van een
gemiddeld huishouden (denkt men). Kleiner denken zoals radiatorfolie, tochtstrippen.
● Gebruik de diversiteit van de inwoners (‘blanke campagne’).
● Meer aanzetten tot actie, waarbij een aantal panelleden als voorbeeld zinnen gebruiken die de
burger letterlijk aanspreken (‘En wat doe jij?’ of: ‘We zetten samen Arnhem AAN’).
● Gebruik ook beeldmateriaal dat aansluit bij jongere burger.
● Op de campagne-uitingen melden waar burgers meer (praktische) informatie kunnen vinden
over de mogelijkheden.
Deel 3: toepassing andere thema’s
● Bredere inzet campagne dan alleen bij duurzame energie. Dit vindt 55% een goed idee.
● Het meest wordt mobiliteit als mogelijk aansluitend thema genoemd. Andere thema’s:
schoonhouden van wijk/stad, sporten, recycling, sociale cohesie in wijken, veiligheid.
Wat gaan we er mee doen?
De uitkomsten en aanbevelingen die uit het digipanel onderzoek komen, worden gebruikt om het
concept te verbeteren. Vervolgens zal begin volgend jaar een begin worden gemaakt met de
uitvoering van de communicatie-aanpak.

