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ACHTERGROND

Beleidsdoelstelling
De uitstoot van broeikasgassen is in 2030 gehalveerd.

Communicatiedoelstelling
Nederlanders weten dat er altijd iets is wat je kunt 
doen om bij te dragen aan het beperken van de 
gevolgen van klimaatverandering en het 
energiezuiniger maken van hun huis en nemen 
concrete stappen in het verduurzamen van hun 
leefomgeving.

Doelgroepen
De onderzoeksdoelgroep bestaat uit mensen met een koophuis die voor 1992 gebouwd is en een 
energielabel heeft van ‘B’ of lager. Binnen deze doelgroep wordt er ingezoomd op een specifiekere 
doelgroep, namelijk woningeigenaren met de intentie om te gaan isoleren, verhuizen, verbouwen of 
onderhoud te plegen, gezien deze groep meer intentie en mogelijkheden heeft om te isoleren. Waar 
relevant worden tekstueel verschillen met de vorige campagne (voorjaar 2021) en verschillen gebaseerd 
op energielabel (label ‘D’ of lager) beschreven.

Meetperiode
De voormeting (VM) heeft direct voor de start van de campagne plaatsgevonden. De nameting (NM) 
heeft plaatsgevonden in week 7 en 8 om een variatie van mediumtypes mee te nemen in het onderzoek. 
Een tussenmeting, wat in eerste instantie was overwogen, is er niet geweest. Hierdoor is duiding per 
flight niet mogelijk.

CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE 
BZK wil alle Nederlandse woningeigenaren informeren over de voordelen van isolatie, inspireren en activeren om hun woning beter te isoleren. Isolatie is 
de noodzakelijke eerste stap richting energiezuinig en duurzaam wonen (aardgasvrij). Ter communicatie van dit doel zal een campagne worden gevoerd. 
Deze campagne valt onder de koepelcampagne ‘Iedereen doet wat’. De campagne ‘Maatregelen in huis: Isolatie’ heeft als communicatie doel dat 
woningeigenaren weten dat verbetering van isolatie nodig is voor de toekomst en bevorderlijk voor comfort en de energierekening, ze de urgentie voelen 
hiermee aan de slag te gaan en uiteindelijk ook tot actie overgaan. 

De meerjarencampagne moet aan een nieuwe norm bouwen; 'Energiezuining en duurzaam wonen begint bij goede isolatie’. De centrale boodschap in 
alle uitingen is daarom: "Een duurzaam en comfortabel huis begint met goede isolatie. Dat laat je zonder veel gedoe, snel en mét subsidie doen. Check 
hoe goed jouw woning geïsoleerd is op verbeterjehuis.nl”. De flight in begin 2022 focust daarnaast op het communiceren van de nieuwe subsidieregeling, 
waarbij burgers vanaf 1 januari 2022 ongeveer 30% subsidie kunnen krijgen (voorheen 20%) bij het laten uitvoeren van 2 isolatiemaatregelen in huis. 

Via de betaalde media inzet willen we woningeigenaren ondersteunen gedurende het gehele traject tot aan het daadwerkelijk overgaan tot isolatie 
ondersteunen met 3 fases: bewustwording, drempels wegnemen en faciliteren met info. Om een zo groot mogelijke groep latent geïnteresseerden aan te 
spreken, is de inzet van massamedia nodig; inzet van het roulement Rijksoverheid (radio) is toegepast tijdens de eerste maanden van 2022. Er is ook 
gefaciliteerd met info op eigen kanalen en die van stakeholders. 

MEDIABUDGET (NETTO) MEDIADRUK MEDIABEREIK (GEREALISEERD)
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OVERZICHT VAN DE UITINGEN

UITINGEN

Om zo goed mogelijk de herkenning van de uitingen én de campagne te bepalen, zijn 
in het onderzoek de uitingen met een awarenessdoelstelling voorgelegd die het 
meest representatief zijn voor de campagne (maximaal 6). Deze uitingen ziet u op 
deze pagina. Voor social is één van de meerdere varianten uitgevraagd met de vraag: 
“herkent u deze of soortgelijke uitingen”. Het mediumtype waar herkenning niet voor 
is uitgevraagd is online display. 

Online video

Radio

Branded content –
Jaren 30-huis 

SocialPrint 

Branded content –
Dakisolatie 
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
CAMPAGNE-EFFECTEN

Dit rapport betreft de resultaten van de tweede campagne van ‘Maatregelen in huis – Isolatie’. 
De lange termijn inzet heeft een positief effect. De campagne wordt nu beter herkend en 
gewaardeerd ten opzichte van de vorige meting. Daarnaast zien we in de huidige 
campagnemeting meer effecten op de doelstellingen dan na de vorige campagne.

Woningeigenaren staan erg positief tegenover isoleren, en zien het onder andere als nuttig en 
belangrijk. Hoge scores op stellingen die perceptie rondom isolatie meten zijn na de campagne 
stabiel gebleven. Contextvragen tonen dat woningeigenaren na de campagne vaker overwegen 
te isoleren of isolatie uit te breiden. Dit is mogelijk ook deels beïnvloed door het nieuws over 
de stijgende gas- en energieprijzen ten tijden van de nameting. Daarnaast weten meer 
woningeigenaren na de campagne welke isolatiemaatregelen nog nodig zijn in hun woningen. 

Op de campagnedoelstellingen voor de gehele doelgroep woningeigenaren zien we positieve 
resultaten. Vergeleken met de voormeting ondernemen meer woningeigenaren acties om 
meer te weten te komen over isoleren van de woning (voornamelijk informatie zoeken over op 
welke manier het huis geïsoleerd kan worden). Daarnaast praten meer woningeigenaren over 
het isoleren van de woning met anderen na de campagne. Ten opzichte van voor de campagne 
weten evenveel woningeigenaren dat er subsidies beschikbaar zijn voor het isoleren van je 
huis. Bij woningeigenaren die intentie hebben te isoleren, verhuizen, verbouwen of onderhoud 
te plegen, zien we wel een stijging in kennis op dit vlak. Verder geeft na afloop van de 
campagne 39% van de woningeigenaren aan bekend te zijn met de subsidieregelingen van de 
Rijksoverheid. Echter weet maar 18% het juiste percentage te benoemen voor de nieuwe 
regelingen vanaf januari 2022.

Voor de doelgroep woningeigenaren met intentie te isoleren, verhuizen, verbouwen of 
onderhoud te plegen zijn specifieke doelstellingen geformuleerd. Deze doelgroep is na de 
campagne vaker van plan om informatie te zoeken over hoe je je huis beter kan isoleren. 
Echter, geven ze aan dit niet vaker te doen op verbeterjehuis.nl. Wel laten de website-
statistieken zien dat de website goed bezocht is tijdens de campagne. De perceptiestellingen 
tonen dat deze doelgroep bevestigt dat isolatie voor de woning een goed idee is. Deze 
resultaten zijn stabiel hoog gebleven. 

Opvallend is dat de perceptie dat de voordelen opwegen tegen de nadelen van isolatie maar 
door zes op de tien woningeigenaren worden gevoeld. De meesten vinden isoleren duur en de 
helft geeft aan dat het rommel en gedoe oplevert. 

Eigenaren van een woning met energielabel ‘D’ of lager, waarvoor isoleren het meest relevant 
is, hebben het vaakst de campagne herkent, gesproken over isoleren en de intentie te isoleren.

HERKENNING EN ACTIVATIE

De campagne wordt over het algemeen goed herkend, namelijk de helft van de 
woningeigenaren heeft tenminste één van de campagne-uitingen herkend. De herkenning van 
deze campagne ligt daarmee in lijn met die van andere Rijksoverheidscampagnes. Herkenning 
van branded content en radio blijft iets achter. De campagne wordt over de hele linie beter 
herkend door woningeigenaren met intentie dan door woningeigenaren zonder intentie. 
Herkenning ligt het hoogst onder woningeigenaren met energielabel ‘D’ of lager. De website is 
voornamelijk direct of via verwijzende websites bezocht. Vanuit de online campagne heeft 
display hieraan het meest bijgedragen. De meest kwalitatieve bezoeken waren afkomstig uit 
verwijzende websites, zoekmachines en branded content. De meeste bezoeken vonden plaats 
na de invoering van de subsidieregeling.

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

De campagne wordt beter dan de vorige campagneflight gewaardeerd en even goed als andere 
Rijksoverheidscampagnes. Voornamelijk display is goed gewaardeerd. Ook waardering ligt 
hoger onder woningeigenaren met intentie dan onder woningeigenaren zonder intentie. De 
campagneboodschappen zijn goed overgebracht, voornamelijk de boodschap rondom subsidie 
die het meest belangrijk was in deze campagne. 

AANBEVELINGEN

Het nut van isolatie is onder de gehele doelgroep duidelijk. Echter zien we dat twee bezwaren 
duidelijk naar voren komen om niet te isoleren, namelijk kosten, en rommel en gedoe. Een 
aanbeveling is om in de campagne-uitingen extra in te spelen op deze drempels. Naast dat er 
nadruk gelegd kan blijven worden op de boodschap dat er subsidies beschikbaar zijn om te 
isoleren, kan er nadruk worden gelegd op de boodschap dat isoleren snel en zonder veel 
gedoe kan. Hierbij kan overwogen worden om overige boodschappen buiten beschouwing 
te laten. Dit komt wellicht ook de duidelijkheid van de campagne ten goede. Daarnaast 
zien we dat communiceren over de kosten van isoleren websitebezoeken stimuleert. 
Zo ondernamen velen acties voor meer informatie over kosten, waren er meer 
websitebezoeken bij de invoering van de subsidieregeling en is de subsidiewijzer 
het meest bezocht op de campagnewebsite. 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN: SUBSIDIE MOGELIJK 
NA DE CAMPAGNE WETEN MEER WONINGEIGENAREN MET INTENTIE DAT ZE SUBSIDIE KUNNEN KRIJGEN

CONCLUSIE: 
Onder woningeigenaren 18+ zien we een stabiel hoge score op de kennis dat er subsidies beschikbaar zijn 
voor het isoleren van je huis. Meer woningeigenaren die van plan zijn te isoleren, verhuizen, verbouwen 
of onderhoud te plegen, geven na de campagne aan te weten dat er subsidies beschikbaar zijn voor het 
isoleren van het huis ten opzichte van voor de campagne. Deze kennis ligt hoger voor woningeigenaren 
met intentie dan woningeigenaren zonder deze intentie. Hieruit kan worden opgemaakt dat deze groep 
zich al meer verdiept heeft in de financieringsmogelijkheden. 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN: INFORMATIE OPZOEKEN/BESPREKEN
NA DE CAMPAGNE PRATEN MEER WONINGEIGENAREN OVER HET ISOLEREN VAN DE WONING EN ZOEKEN VAKER NAAR INFORMATIE

WONINGEIGENAREN (18+) VERGELIJKING GEBASEERD OP INTENTIE TE ISOLEREN, 
VERHUIZEN, VERBOUWEN OF ONDERHOUD TE PLEGEN

CONCLUSIE: 
Na de campagne ondernemen meer woningeigenaren acties om meer te weten te komen over het isoleren 
van de woning (de volgende pagina laat zien welke acties er zijn ondernomen). Daarnaast praten meer 
woningeigenaren over het isoleren van de woning met anderen. Dit is het geval voor zowel diegenen die van 
plan zijn te isoleren, verhuizen, verbouwen of onderhoud te plegen, als voor woningeigenaren zonder deze 
intentie. Deze stijging is het sterkst bij eigenaren van een woning met een energielabel van ‘D’ of lager (van 
57% naar 74%). Vergeleken met de nameting van de vorige campagne hebben meer nu woningeigenaren 
gesproken over  (toen 49% nu 59%). Woningeigenaren met intentie hebben na de campagne vaker 
tenminste één actie ondernomen en meer gesproken over isoleren dan woningeigenaren zonder intentie. 
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CONTEXT CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN: INFORMATIE OPZOEKEN
MEER WONINGEIGENAREN ZIJN INFORMATIE GAAN OPZOEKEN OVER OP WELKE MANIER HET HUIS GEÏSOLEERD KAN WORDEN

WONINGEIGENAREN (18+) VERGELIJKING GEBASEERD OP INTENTIE TE ISOLEREN, 
VERHUIZEN, VERBOUWEN OF ONDERHOUD TE PLEGEN

CONCLUSIE: 
De totale doelgroep (woningeigenaren 18+) heeft na de campagne vaker informatie gezocht over op 
welke manier het huis geïsoleerd kan worden dan voorafgaand aan de campagne. De acties die het 
meest zijn ondernomen om te oriënteren op- en advies in te winnen over isoleren zijn daarnaast 
informatie opzoeken over de verschillende isolatiemaatregelen die mogelijk zijn en opzoeken hoeveel 
het zou kosten om te isoleren. Zoals te verwachten voerden woningeigenaren met intentie te isoleren, 
verbouwen, verhuizen of onderhoud te plegen, het afgelopen jaar meer acties uit om te oriënteren op-
en advies in te winnen over isoleren, dan diegenen die deze intentie niet hebben.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN: ORIËNTEREN OP VERBETERJEHUIS.NL
DE GROEP MET INTENTIE GEEFT NA DE CAMPAGNE EVEN VAAK AAN VERBETERJEHUIS.NL TE HEBBEN BEZOCHT ALS ERVOOR

WONINGEIGENAREN (18+) VERGELIJKING GEBASEERD OP INTENTIE TE ISOLEREN, 
VERHUIZEN, VERBOUWEN OF ONDERHOUD TE PLEGEN

CONCLUSIE: 
Zowel woningeigenaren die van plan zijn te isoleren, verbouwen, verhuizen of onderhoud te plegen als 
woningeigenaren die deze intentie niet hebben, geven naar eigen zeggen aan even vaak 
verbeterjehuis.nl te hebben bezocht na de campagne als voor de campagne. Daarnaast heeft men na 
de campagne even vaak tenminste één actie ondernomen op de website om informatie in te winnen 
over isolatie als voor de campagne. Woningeigenaren met intentie hebben de website na de campagne 
vaker bezocht en hier meer acties ondernomen dan woningeigenaren zonder intentie. Vergeleken met 
de voormeting van de vorige campagne zijn momenteel meer mensen bekend met verbeterjehuis.nl
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CONTEXT CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN: ORIËNTEREN OP VERBETERJEHUIS.NL
WONINGEIGENAREN HEBBEN, ZOWEL VOORAFGAAND ALS NA AFLOOP VAN DE CAMPAGNE, VOORNAMELIJK INFORMATIE GEZOCHT 
OP VERBETERJEHUIS.NL OVER DE VERSCHILLENDE ISOLATIEMAATREGELEN EN MANIEREN WAAROP GEÏSOLEERD KAN WORDEN

WONINGEIGENAREN (18+) WONINGEIGENAREN MET DE INTENTIE TE ISOLEREN, 
VERHUIZEN, VERBOUWEN OF ONDERHOUD TE PLEGEN

CONCLUSIE: 
De acties die woningeigenaren voornamelijk hebben ondernomen op verbeterjehuis.nl (zelf gerapporteerd 
gedrag) zijn: informatie opzoeken over de verschillende isolatiemaatregelen die mogelijk zijn, opzoeken op 
welke manier het huis geïsoleerd kan worden, opzoeken hoeveel geld bespaard kan worden met isolatie en 
informatie opzoeken over financiering. In de websitestatistieken (pagina 28) zien we ook dat pagina’s 
rondom deze onderwerpen het meest zijn bezocht. Na de campagne zien we geen toename op de 
gespecificeerde acties die woningeigenaren het afgelopen jaar hebben ondernomen op verbeterjehuis.nl om 
zich verder te oriënteren en advies in te winnen omtrent isolatie. 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN: ORIËNTEREN OP VERBETERJEHUIS.NL
WONINGEIGENAREN ZIJN VAN PLAN OM TE CHECKEN WAT ER NOG GEDAAN KAN WORDEN AAN DE WONING OM HET BETER TE ISOLEREN

WONINGEIGENAREN (18+) VERGELIJKING GEBASEERD OP INTENTIE TE ISOLEREN, 
VERHUIZEN, VERBOUWEN OF ONDERHOUD TE PLEGEN

CONCLUSIE: 
Onder woningeigenaren met de intentie te isoleren, verhuizen, verbouwen of onderhoud te plegen, 
zien we na de campagne een positieve stijging op het aantal mensen die van plan zijn informatie te 
zoeken over hoe je je huis beter kan isoleren. Ongeveer vier op de tien woningeigenaren geven aan te 
weten dat hun woning nog niet optimaal geïsoleerd is. Een groter aandeel geeft aan dat ze van plan 
zijn informatie te zoeken over hoe je je huis beter kan isoleren. Eigenaren van een woning met 
energielabel ‘D’ of lager vinden even vaak dat hun woning (nog) niet optimaal geïsoleerd is (45%) als 
eigenaren van een woning met label ‘B’ of ‘C’ (47%). 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN: PERCEPTIE RONDOM ISOLEREN 
WONINGEIGENAREN MET INTENTIE BEVESTIGEN NA DE CAMPAGNE IN EVEN GROTE MATE DAT ISOLATIE EEN GOED IDEE IS

WONINGEIGENAREN (18+) VERGELIJKING GEBASEERD OP INTENTIE TE ISOLEREN, 
VERHUIZEN, VERBOUWEN OF ONDERHOUD TE PLEGEN

CONCLUSIE: 
Zowel voor als na de campagne, bevestigen woningeigenaren met intentie te isoleren, verhuizen, 
verbouwen of onderhoud te plegen dat isoleren een goed idee is. Negen op de tien woningeigenaren 
met intentie geven aan dat het isoleren van het huis nuttig is. Bovendien geven acht op de tien uit 
deze doelgroep aan dat ze isoleren belangrijk vinden en het hen een goed gevoel geeft. Er heerst dus 
een positief sentiment rondom isoleren. De groep met intentie heeft een positiever sentiment 
tegenover isoleren dan diegenen zonder intentie. Wanneer we kijken naar de woningeigenaren zonder 
intentie is de helft het niet eens dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Wat als nadeel wordt 
gezien wordt op de volgende pagina duidelijk. 



dvj-insights.com 18

CONTEXT CAMPAGNEDOELSTELLINGEN
MEER WONINGEIGENAREN WETEN NA DE CAMPAGNE WELKE ISOLATIEMAATREGELEN NOG NODIG ZIJN IN HUIS

WONINGEIGENAREN (18+) CONTEXTSTELLINGEN KENNIS SUBSIDIEREGELING

CONCLUSIE: 
Meer woningeigenaren geven naar eigen zeggen aan na de campagne te weten welke isolatiemaatregelen 
er nog nodig zijn voor hun huis en zijn zich bewust dat het huis nog beter geïsoleerd kan worden. De 
websitestatistieken tonen dat velen de verbetercheck hebben gedaan en informatie hebben gezocht over 
de verschillende isolatiemaatregelen (pagina 28). Acht op de tien woningeigenaren weten dat 
energiezuinig wonen begint met goede isolatie en zeven op de tien vinden dat het verduurzamen van het 
huis een goede bijdrage is aan het klimaat. Echter, geeft twee derde aan dat het isoleren van het huis duur 
is. Dit vinden momenteel meer woningeigenaren dan na de vorige campagne. Verder zijn na afloop van de 
campagne vier op de tien bekend met de subsidieregeling van de Rijksoverheid en twee op de tien weet 
dat deze subsidie 30% is. 
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CONTEXT CAMPAGNEDOELSTELLINGEN
WONINGEIGENAREN MET INTENTIE HEBBEN MEER KENNIS RONDOM ISOLATIE

WONINGEIGENAREN MET INTENTIE OM TE ISOLEREN, 
VERHUIZEN, VERBOUWEN OF ONDERHOUD TE PLEGEN

WONINGEIGENAREN ZONDER INTENTIE OM TE ISOLEREN, 
VERHUIZEN, VERBOUWEN OF ONDERHOUD TE PLEGEN

CONCLUSIE: 
Na de campagne vinden minder woningeigenaren met intentie te isoleren, verhuizen, verbouwen of 
onderhoud te plegen het moeilijk om goede aanbieders te vinden. Daarnaast weten zowel woningeigenaren 
met als zonder intentie na de campagne vaker welke isolatiemaatregelen er nog nodig zijn in hun huis. 
Onder woningeigenaren zonder intentie zien we dat men na de campagne vaker bewust is dat het huis nog 
niet goed geïsoleerd is. Ook zien we bij de groep zonder intentie dat men zich er na de campagne minder 
vaak van bewust is dat aankoop, onderhoud en verbouwing logische momenten zijn om te isoleren. Hoewel 
dit wel werd geadresseerd in de vorige campagne ligt de focus van de huidige campagne meer op de 
subsidieregeling. Inzoomend op woningeigenaren met een energielabel van ‘D’ of lager zien we dat zij na de 
campagne minder vaak vinden dat isoleren complex en tijdrovend is.
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CONTEXT CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – INTENTIE OM TE ISOLEREN 
NA DE CAMPAGNE HEBBEN MEER WONINGEIGENAREN DE INTENTIE TE ISOLEREN DAN VOOR DE CAMPAGNE

WONINGEIGENAREN (18+) WONINGEIGENAREN MET INTENTIE 
OM TE ISOLEREN, VERHUIZEN OF VERBOUWEN

CONCLUSIE: 
Meer woningeigenaren hebben na campagne de intentie om het komende jaar het huis te isoleren of om 
de isolatie uit te breiden. Onder woningeigenaren met de intentie te isoleren, verhuizen, verbouwen of 
onderhoud te plegen, is na de campagne een grotere groep zeker van plan dit te doen. Onder 
woningeigenaren zonder intentie zien we dat een grotere groep na de campagne aangeeft misschien van 
plan te zijn te isoleren of isolatie uit te breiden. Ten tijden van de nameting was er veel nieuws over de 
stijgende gas en energieprijzen. Dit kan mogelijk invloed hebben op de intentie te isoleren. Onder 
eigenaren van een woning met energielabel ‘D’ of lager is de intentie te isoleren groter (85%) dan onder 
eigenaren van een woning met label ‘B’ of ‘C’ (74%). 
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HERINNERING

CAMPAGNE EN NIEUWSHERINNERING SPONTANE BOODSCHAPHERINNERING

“Verduurzaam je woning. Bij twee werkzaamheden m.b.t. isoleren krijg je al 30% subsidie.”

“Dat je 30% subsidie krijgt bij 2 isolatiemaatregelen.”

“Vertellen over subsidie voor isolatie. Het is beter voor je huis en minder stoken.”

“Er werd verwezen naar de website.”

“Er staan berichten op sites en in de krant over de subsidie die mogelijk is.”

“Het is zeker van belang om eerst goed te onderzoeken.”

“Ieder moet zijn steentje bijdragen. Advies vragen, subsidie onderzoeken en uitvoeren.”

“Iedereen doet wat.”                         “Iedereen kan iets doen.”

Boodschapherinnering: Vertel wat de campagne je duidelijk probeert te maken. Vertel dit zoals je dat ook aan 
een vriend, familielid of bekende zou doen.

CONCLUSIE
Na afloop van de campagne herinneren meer woningeigenaren zich een campagne en nieuws te hebben 
gezien of gehoord over het isoleren van de woning en de subsidie hierop. Deze toename is voornamelijk 
onder woningeigenaren die geen intentie hebben te isoleren, verbouwen, verhuizen of onderhoud te 
plegen te zien. Wellicht is de stijging op campagneherinnering onder woningeigenaren die deze intentie 
wel hebben minder sterk, gezien zij voorafgaand aan de campagne mogelijk al meer bezig waren met het 
onderwerp isoleren, en hier dus al vaker informatie over zagen in de media. De gestegen 
nieuwsherinnering is waarschijnlijk deels te verklaren door de media aandacht rondom het stijgen van de 
gas- en energieprijzen. Het nieuws over subsidie op het isoleren van de woning wordt mogelijk hierdoor 
in grotere mate als positief dan negatief beleefd. Dit verschil neemt gedurende de campagne verder toe.
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HERKENNING 

HERKENNING

CONCLUSIE: 
De helft van de woningeigenaren herkent tenminste één van de campagne-uitingen. De campagne wordt 
in zijn geheel even goed herkend als de gemiddelde Rijksoverheidcampagne zonder TV. Enkel radio wordt 
minder goed herkend dan mag worden verwacht op basis van de inzet. Ook branded content wordt 
minder goed herkend dan gemiddeld. Dit heeft te maken met de inzet van branded content op een 
specifiekere doelgroep. De herkenning is toegenomen ten opzichte van de vorige flight gebaseerd op de 
inzet (toen herkende 66% de campagne met TV inzet en nu herkent 49% het zonder TV inzet). 
Woningeigenaren met intentie te isoleren, verhuizen, verbouwen of onderhoud te plegen herkennen de 
campagne en alle uitingen beter dan woningeigenaren die deze intentie niet hebben, te verklaren door 
de hogere relevantie. Herkenning ligt het hoogst onder woningeigenaren van een woning met een 
energielabel van ‘D’ of lager, namelijk 61% heeft tenminste één van de campagne-uitingen herkend. 

** De benchmarks zijn specifiek voor het mediumtype. Voor radio is deze gebaseerd op het mediumbereik. 
* Significant t.o.v. de groep zonder intentie te isoleren, verhuizen, verbouwen of onderhoud te plegen.

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes. TV en Radio: onder / gelijk aan / boven norm (95% 
betrouwbaarheid)
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WAARDERING  

CAMPAGNE MEDIUM EN UITINGEN

CONCLUSIE
De campagne wordt door zowel woningeigenaren met als zonder intentie te isoleren, verhuizen, 
verbouwen of onderhoud te plegen gewaardeerd op het niveau van andere Rijksoverheidcampagnes. 
Voornamelijk online display wordt bovengemiddeld goed gewaardeerd. De campagne wordt door de 
groep met intentie als bovengemiddeld geloofwaardig en leuk gezien. Daarnaast geven bovengemiddeld 
veel woningeigenaren met intentie aan dat de campagne hen nieuwe informatie geeft. Enkel het aspect 
‘duidelijkheid’ blijft achter ten opzichte van andere Rijksoverheidscampagnes. Mogelijk heeft het te 
maken met het aantal boodschappen die gecommuniceerd worden met de verschillende invalshoeken. 
In de spontane boodschapherinnering zien we ook dat er een grote diversiteit aan boodschappen wordt 
teruggekoppeld. De huidige campagne wordt met het rapportcijfer van 7.6 beter ontvangen dan de 
vorige campagne die een 7.2 kreeg. Daarnaast krijgt de huidige campagne op een aantal aspecten een 
hogere score, voornamelijk op ‘geeft nieuwe informatie’.
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BOODSCHAPOVERDRACHT - WONINGEIGENAREN (18+) 

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1.. een duurzaam en comfortabel warm huis begint met goede isolatie
2.. u snel en zonder veel gedoe uw huis kunt isoleren
3.. er subsidie beschikbaar is om uw huis te isoleren
4.. u vanaf januari 2022 meer subsidie krijgt wanneer u uw huis laat isoleren
5.. u 30% subsidie krijgt bij het laten uitvoeren van twee isolatiemaatregelen
6.. u voor meer informatie kunt kijken op verbeterjehuis.nl

BEST GELUKT

CONCLUSIE: 
De campagneboodschappen zijn goed overgebracht. Enkel de boodschap ‘dat isoleren snel en zonder 
veel gedoe kan’, is minder goed gelukt volgens de doelgroep. Op deze boodschap is minder de 
nadruk gelegd tijdens de huidige campagne. De boodschap die deze campagne extra belangrijk was 
(gezien de regeling recentelijk is veranderd), namelijk ‘dat u 30% subsidie krijgt bij het laten 
uitvoeren van twee isolatiemaatregelen’, is het best overgebracht. 
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BOODSCHAPOVERDRACHT – VERGELIJKING GEBASEERD OP INTENTIE TE ISOLEREN

WONINGEIGENAREN MET INTENTIE

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1.. een duurzaam en comfortabel warm huis begint met goede isolatie
2.. u snel en zonder veel gedoe uw huis kunt isoleren
3.. er subsidie beschikbaar is om uw huis te isoleren
4.. u vanaf januari 2022 meer subsidie krijgt wanneer u uw huis laat isoleren
5.. u 30% subsidie krijgt bij het laten uitvoeren van twee isolatiemaatregelen
6.. u voor meer informatie kunt kijken op verbeterjehuis.nl

WONINGEIGENAREN ZONDER INTENTIE

CONCLUSIE: 
Woningeigenaren met de intentie te isoleren, verbouwen, verhuizen of onderhoud te plegen, vinden 
de boodschap dat subsidie beschikbaar is om het huis te isoleren beter gelukt dan woningeigenaren 
zonder deze intentie. De overdracht van de overige boodschappen vinden woningeigenaren met en 
zonder intentie in even grote mate goed gelukt. 
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ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK VERBETERJEHUIS.NL
DEGENEN DIE BINNENKOMEN VIA VERWIJZENDE WEBSITES BLIJVEN HET LANGST EN ONDERNEMEN DE MEESTE ACTIES

WEBSITEBEZOEK WWW.VERBETERJEHUIS.NL

CONCLUSIE
De meeste websitebezoeken tijdens de campagneperiode vonden plaats in 2022. Dit heeft 
mogelijk te maken met de invoering van de subsidieregeling. De gemiddelde sessieduur was 5 
minuten en 31 seconden. De meeste websitebezoekers kwamen vanuit direct bezoek en via 
verwijzende websites (voornamelijk milieucentraal.nl, eigenhuis.nl, rijksoverheid.nl en 
energielabel.nl). De meest kwalitatieve bezoeken waren afkomstig uit verwijzende websites, 
zoekmachines en branded content. Deze bezoekers blijven bijna altijd langer dan 10 seconden 
op de website en bekeken vaker meerdere pagina’s. 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN 2: ORIËNTEREN OP VERBETERJEHUIS.NL
OP DE WEBSITE WORDT VOORAL INFORMATIE GEZOCHT OVER FINANCIERING EN HOE ISOLATIE VERBETERD KAN WORDEN

WEBSITEBEZOEK AAN DE PAGINA’S OP WWW.VERBETERJEHUIS.NL

CONCLUSIE
Dit zijn de veertien pagina’s die het meest zijn bezocht door de 
bezoekers van verbeterjehuis.nl. Gedurende de campagne zijn 
er 634.176 bezoeken geweest aan de campagnewebsite. Deze 
mensen zijn zich voornamelijk gaan oriënteren op het gebied 
van financiering (pagina’s ‘energie subsidiewijzer’) voor het 
isoleren van het huis. Daarnaast hebben velen informatie 
gezocht over adviseurs of installatiebedrijven voor het isoleren 
van het huis (26% van het totaal aantal sessies), en is er 
informatie gezocht over hoe het huis geïsoleerd kan worden via 
de verbetercheck en op de pagina’s rondom ‘verbeteropties’.
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

METHODE, STEEKPROEF & WEGING
In dit onderzoek is er sprake van een onderzoeksopzet met een voor- en nameting die 
bestaan uit onafhankelijke steekproeven (algehele doelgroep: N=527 en N=524) om 
effecten op de doelstellingen van de campagne vast te stellen. Binnen de algehele 
doelgroep zijn naar verschillen gekeken gebaseerd op de intentie te isoleren, verhuizen, 
verbouwen of onderhoud te plegen (groep met intentie te isoleren, verhuizen, 
verbouwen of onderhoud te plegen: N=256 en N=274; groep zonder intentie te isoleren, 
verhuizen, verbouwen of onderhoud te plegen: N=271 en N=250) en gebaseerd op 
energielabel (woningeigenaren met een woning met energielabel ‘B’ of ‘C’: N=183 en 
N=209; woningeigenaren met een woning met energielabel ‘D’ of lager: N=88 en N=101).

De data zijn voor zowel de voor- als nameting(en) gewogen naar de Gouden Standaard
op de kenmerken geslacht, leeftijd opleidingsniveau en Nielsen regio. 

Om te kunnen vergelijken met de vorige campagne is de steekproef van de vorige meting 
aangepast van ‘mensen met een koophuis die voor 2010 gebouwd is en een energielabel 
heeft van ‘B’ of lager’ naar de huidige campagnedoelgroep, namelijk ‘mensen met een 
koophuis die voor 1992 gebouwd is en een energielabel heeft van ‘B’ of lager’ (N=323 en 
N=1105). Daarom kan er niet direct vergeleken worden met de resultaten uit de vorige 
rapportage.

SIGNIFICANTIES & BENCHMARKS
Om te kunnen constateren of de ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen niet 
op toeval berusten hebben we significantietoetsen uitgevoerd tussen de voor- en 
nameting onder de doelgroep. Een verschil met een overschrijdingskans van p<0.05 
(95% betrouwbaarheidsinterval) wordt als significant beschouwd. De benchmarks in dit 
rapport vormen het gemiddelde van de onderzochte Rijksoverheidcampagnes die vanaf 
2019 zijn uitgevoerd. 

Door de uitkomsten van de huidige campagne af te zetten tegen de benchmark wordt 
het mogelijk om de uitkomsten van het onderzoek in het juiste perspectief te zetten. 
Uitschieters worden in dit rapport gemarkeerd met een rode of groene kleur. Dit 
betekent dat een score (resp.) tot de 10% hoogste of laagste scores behoort van alle 
Rijksoverheidscampagnes die vanaf 2019 zijn gemeten. Voor de herkenning van tv en 
radio wordt gecorrigeerd voor het mediumbereik (1+) en vervolgens getoetst of deze 
significant (95% betrouwbaarheid) verschilt van de betreffende norm. De norm voor tv is 
82% van het mediumbereik en voor radio is dit 63% van het mediumbereik.
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BEGRIPPENLIJST

Bereik (netto bereik) 
Het percentage kijkers, luisteraars of bezoekers dat minimaal één keer (voor een bepaalde tijd naar) een zender/programma/campagne/website heeft gekeken, geluisterd of bezocht. 
Bereik is uit te drukken in een percentage of in een absoluut aantal kijkers, luisteraars of bezoekers. Naast 1+ bereik kan ook 2+ bereik (het aantal personen dat minimaal twee keer in 
aanraking is gekomen met de campagne), 3+, etc. van een campagne worden berekend.

Click-Through-Ratio (CTR)
De doorklikratio  uitgedrukt in procenten. De doorklikratio geeft de verhouding weer van het aantal mensen dat een advertentie of zoekmachine resultaat ziet en het aantal mensen dat 
ook daadwerkelijk naar de website doorklikt.

GRP (Gross Rating Point) en Gemiddelde contactfrequentie (GCF)
1 GRP staat voor één reclamecontact met één procent van de doelgroep, met andere woorden: 1 GRP is één procent kijk- of luisterdichtheid binnen de doelgroep. GRP’s kunnen 
berekend worden door het netto bereik te vermenigvuldigen met de Gemiddelde Contact Frequentie. De Gemiddelde Contact Frequentie van een televisie-, radio- of digital campagne is 
het aantal keer dat een bereikte kijker/luisteraar de spot gemiddeld heeft gezien/gehoord. De Gemiddelde Contact Frequentie is te berekenen door de ingezette GRP’s (ofwel bruto 
bereik) te delen door het netto campagnebereik (in %).

Impressie
Een impressie staat voor één opgevraagde webpagina of één bekeken digital uiting (op basis van opgevraagde pagina’s). Het aantal impressies van een campagne is te berekenen door 
het absolute campagnebereik te vermenigvuldigen met de Gemiddelde Contact Frequentie. 
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IEDEREEN DOET WAT CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN (WONINGEIGENAREN 18+)
VERGELEKEN MET VOOR DE HUIDIGE ‘ISOLATIE’ CAMPAGNE VINDEN NA DE CAMPAGNE EVENVEEL MENSEN DAT ZIJ ZELF EN 
IEDEREEN IETS KAN DOEN VOOR HET KLIMAAT. MOMENTEEL VINDEN MINDER MENSEN DIT IN VERGELIJKING MET EIND 2020. 

VINDEN 1 VINDEN 2

CONCLUSIE: 
Onder woningeigenaren 18+ zien we vergeleken met voor de huidige ‘Isolatie’ campagne dat men even 
vaak vindt ze zelf en iedereen iets kan doen voor het verbeteren van het klimaat. Echter, zien we 
vergeleken met eind 2020 dat minder mensen dit momenteel vinden. Bij de laatste ‘Iedereen doet Wat’ 
campagne zagen we ook al terug dat minder Nederlanders deze percepties hebben.
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IEDEREEN DOET WAT CONTEXT STELLINGEN (WONINGEIGENAREN 18+)
HET AANTAL WONINGEIGENAREN DAT BEKEND IS MET DE KOEPELCAMPAGNE ‘IEDEREEN DOET WAT’ EN HET LOGO IS GESTEGEN

BEKENDHEID MET CAMPAGNE ‘IEDEREEN DOET WAT’ BEKENDHEID MET LOGO ‘IEDEREEN DOET WAT’

CONCLUSIE: 
Onder woningeigenaren 18+ zien we dat het aantal woningeigenaren dat bekend is met de 
koepelcampagne ‘iedereen doet wat’ en het logo is gestegen. Dit is het geval onder zowel 
woningeigenaren met intentie te isoleren, verbouwen, verhuizen of onderhoud te plegen als onder 
woningeigenaren zonder deze intentie. De sterkste stijging in bekendheid van ‘Iedereen doet Wat’ 
zien we onder eigenaren van woningen met energielabels van ‘D’ of lager (van 69% naar 89%). De 
groep waarvoor isoleren het meest relevant is. 
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