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ACHTERGROND

Beleidsdoelstelling
Nederlanders nemen op korte termijn eenvoudige klimaat- en 
energiebesparende maatregelen om hun gasverbruik te verminderen.

Communicatiedoelstelling
Mensen moeten zich aangesproken voelen om het energie 
(gas)verbruik daadwerkelijk of nog meer te verminderen en 
energiebesparende maatregelen te nemen. In de campagne zijn 
hiervoor handelingsperspectieven aangereikt. 

Doelgroepen
De campagne is gericht op de brede Nederlandse bevolking. De 
onderzoeksdoelgroep is dan ook Nederlanders van 18 jaar en ouder. 

Meetperiode
De voormeting heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de inzet van de media met 
het grootste bereik (tv en radio). Ten tijde van de voormeting werd er al over de 
campagne gecommuniceerd via print en display in dagbladen en nieuwsmedia.  
De nameting heeft plaatsgevonden na de grootste mediadruk (zo dicht mogelijk 
op tv en radio, en zo veel mogelijk inzet van andere mediumtypen). Zowel 
gedurende de voormeting als de nameting was het rond de 18 graden buiten.

CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE

De campagne ‘Zet ook de knop om’ is één van de maatregelen om huishoudens en bedrijven te vragen een bijdrage te leveren aan de 
versnelling om energie (gas) te besparen. De focus van deze campagne ligt hier op de korte termijn. Hoe kunnen we NU energie 
besparen en ons gasverbruik verminderen. 

Deze campagne is erop gericht om alle Nederlanders bewust te maken van de noodzaak om energiebesparende maatregelen te 
nemen. De hoge energieprijzen lijken die bewustwording onder burgers voor een groot deel al voor elkaar krijgen. Die bewustwording 
wordt geactiveerd/versneld door de samenleving te voorzien van de handreikingen, maatregelen, tips, etc. De hoofdboodschap van de 
campagne is: “We moeten juist nu energie besparen. Dat kunnen we doen door bijvoorbeeld maximaal 5 minuten te douchen. Of je 
verwarming niet hoger dan 19 graden te zetten. Goed voor je portemonnee én het klimaat.”

Doel van deze activerende campagne is om zowel te motiveren als faciliteren (het bieden van handelingsperspectieven en wat dit 
oplevert). Bij de start is meer nadruk op het motiveren gelegd en in het verloop van de tijd meer op de handelingsperspectieven. De 
campagne is gestart met print en display in nieuwsmedia. Later zijn ook tv, radio, online video, social, display en search ingezet 
(mediamix waarin alle leeftijden worden bereikt). Door de gelijktijdige inzet van tv en radio wordt de urgentie extra benadrukt en 
wordt in enkele weken het overgrote deel van Nederland met de boodschap geconfronteerd. 

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 (standaard 
maximaal 6) die het meest representatief zijn voor de campagne. Deze uitingen ziet u 
op deze pagina. Uitingen die in het onderzoek niet aan de doelgroep zijn voorgelegd 
zijn: de print advertentie met handvaten aan bedrijven, de display uitingen (o.a. in 
nieuwsmedia), de online video (verkorte versie van de tv spot) en de kortere online 
video's waarin tips werden gegeven.

Radio ‘douchen’

tv 

Radio ‘thermostaat’

Print advertentie Social ‘douchen’ Social ‘thermostaat’
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

CAMPAGNE-EFFECTEN

De campagne heeft effect gehad op de kennis rondom de twee gasbesparende
maatregelen waar in de campagne voornamelijk op gecommuniceerd is. Na de campagne 
hebben meer Nederlanders zowel korter douchen als het lager zetten van de thermostaat 
meteen in gedachte wanneer er wordt gevraagd makkelijk uit te voeren gasbesparende
maatregelen te noemen (spontane kennis). Ook heeft de campagne effect gehad op het 
gedrag van Nederlanders. Meer Nederlanders geven aan de afgelopen weken de 
thermostaat lager te hebben gezet. Daarnaast geven meer Nederlanders na de campagne 
aan vaker korter dan vijf minuten te douchen. Ook één van de maatregelen die benoemd 
werd op de campagnewebsite ‘enkel ruimtes verwarmen waar iemand is’ wordt na de 
campagne vaker genomen. Veel Nederlanders, meer dan negen op de tien, hebben in de 
afgelopen weken tenminste één gasbesparende maatregel genomen. Dit aantal is stabiel 
hoog gebleven ten op zichten van voor de campagne.

Geholpen kennis (wanneer er een lijst voor wordt gelegd met de verschillende 
maatregelen) rondom gasbesparende maatregelen lag al erg hoog voor de campagne en 
is stabiel gebleven, maar communicatie vanuit de campagne over specifieke maatregelen 
helpt wel om deze maatregelen verser in het geheugen van Nederlanders te krijgen en 
daarmee de spontane kennis te verhogen. Dit zien we vervolgens terug in het gedrag 
rondom de gecommuniceerde maatregelen. De meerderheid van de Nederlanders vindt 
het noodzakelijk en nuttig om gas te besparen, zowel voor als na de campagne. De 
belangrijkste reden om gasbesparende maatregelen te nemen is, zowel voor als na de 
campagne, veruit het besparen van geld. Verder geven meer Nederlanders aan in de 
afgelopen weken maatregelen te hebben genomen omdat het beter is voor het klimaat. 

Kijkend naar het precieze gedrag van diegenen die gasbesparende maatregelen hebben 
genomen, is de thermostaat gemiddeld 1.5 graad lager gezet. In lijn met wat er in de 
campagne gecommuniceerd is, staat de temperatuur bij hen nu op gemiddeld 18.5 
graden. Degenen die hun douchetijd hebben verkort, douchen gemiddeld 3.5 minuut 
korter. Zij douchen nu gemiddeld 8 minuten. Dit is nog wel wat langer dan de in de 
campagne voorgestelde 5 minuten.   

HERKENNING EN ACTIVATIE

De campagne wordt op niveau herkend, namelijk door zes op de tien Nederlanders. tv en 
radio worden echter minder goed herkend dan verwacht mag worden op basis van de 
media-inzet. Te verwachten is dat herkenning zal toenemen bij een volgende flight, want 
ervaring leert dat een eerste campagneflight over het algemeen minder goed herkend 
wordt. De online campagne, voornamelijk display en online video, heeft een grote rol 
gespeeld bij de bezoeken aan de campagnewebsite. De inzet op nieuwsmedia en 
dagbladen hebben ook flink bijgedragen aan een toename in websitebezoek: het aantal 
directe bezoeken aan de website was hoog bij de start van de campagne.

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

De campagne en de uitingen worden goed gewaardeerd. Het enige waar de campagne 
minder op scoort is irritatie en het geven van nieuwe informatie. Mogelijk wordt de 
campagne iets irritanter gevonden dan andere Rijksoverheidscampagnes gezien zes op de 
tien Nederlanders vinden dat er in het algemeen te veel wordt gekeken naar ‘de gewone 
mens’ om gasbesparende maatregelen te nemen. De lagere score op ‘geeft nieuwe 
informatie’ is mogelijk te verklaren aan het feit dat bijna iedereen al geholpen bekend is 
met de maatregelen. De boodschappen zijn goed overgebracht. De boodschap dat meer 
informatie te vinden is op zetookdeknopom.nl, vindt men het minst goed overgebracht. 
Daarnaast weet men de campagneboodschap ook spontaan correct terug te koppelen. 

AANBEVELINGEN

De campagne heeft in de eerste flight al belangrijke effecten weten te behalen op de meeste 
campagnedoelstellingen. Advies is om een herhaalflight in te zetten om herkenning van de 
campagne verder te verhogen en mogelijk onder nog meer mensen effect te realiseren. 
Advies is om de maatregelen die benoemd worden iets aan te passen zodat men meer het 
gevoel heeft dat de campagne nieuwe informatie geeft en omdat ‘korter douchen’ en 
‘thermostaat lager zetten’ al het vaakst spontaan worden teruggekoppeld. Wellicht kan er 
ook nieuwe informatie meegenomen worden door in te spelen op het feit dat de motivatie 
om maatregelen te nemen veelal voortkomt uit geld besparen (bv. dat de thermostaat lager 
zetten meer oplevert in kosten dan korter douchen of dat het gebruik van elektrische 
apparaten ook veel gas kosten). Daarnaast is het aan te raden om in het vervolg ook weer 
tips te geven aan het bedrijfsleven om het gevoel te blijven geven dat er niet alleen naar de 
burger wordt gekeken, maar ook naar bedrijven zodat de weerstand hierover niet toeneemt.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
MEER NEDERLANDERS NOEMEN DE THERMOSTAAT LAGER ZETTEN EN KORTER DOUCHEN ALS MANIEREN OM GAS TE BESPAREN

SPONTANE KENNIS GASBESPARENDE MAATREGELEN GEHOLPEN KENNIS GASBESPARENDE MAATREGELEN 

CONCLUSIE 
Meer Nederlanders weten na de campagne zelf te benoemen dat de thermostaat lager zetten en 
korter douchen manieren zijn om gas te besparen die makkelijk uit te voeren zijn. Dit zijn de twee 
gasbesparende maatregelen die breed waren gecommuniceerd in de campagne. Op de 
campagnewebsite is daarnaast ook gecommuniceerd over het zetten van de thermostaat op 15 
graden wanneer je van huis weg gaat en ‘s nachts, en het enkel verwarmen van de ruimtes waar je 
bent. Kennis op deze maatregelen is stabiel gebleven. Wanneer we gasbesparende maatregelen 
geholpen voorleggen aan respondenten zien we dat de kennis over verschillende maatregelen al vrij 
hoog ligt en stabiel blijft ten opzichte van de voormeting, op de maatregel koud douchen na. De 
maatregelen radiatorfolie aanbrengen, koud douchen en de temperatuur van het verwarmingswater 
in de cv-ketel zuiniger afstellen, tonen de meeste ruimte voor groei in kennis. 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN
MEER NEDERLANDERS HEBBEN HUN THERMOSTAAT LAGER GEZET OM HUN GASVERBRUIK TE VERMINDEREN

GASBESPARENDE MAATREGELEN GENOMEN DE LAATSTE WEKEN WAAROM GASBESPARENDE MAATREGELEN GENOMEN IN DE 
LAATSTE WEKEN?

CONCLUSIE 
Na de campagne zijn Nederlanders bewuster omgegaan met de temperatuur op de thermostaat. 
Meer mensen zetten de thermostaat nu lager (campagnebreed benoemd) dan voor de campagne, 
terwijl de temperatuur buiten hetzelfde was. Daarnaast verwarmen meer mensen nu enkel de 
ruimtes waar iemand is (deze maatregel werd belicht op de campagnewebsite). Het aantal mensen 
dat tenminste één besparende maatregel heeft genomen om hun gasverbruik op korte termijn te 
verminderen is stabiel hoog gebleven. Bijna alle Nederlanders doen dit. De meest genoemde reden 
hiervoor is het besparen van kosten. Na de campagne geven wel meer mensen aan dit te doen voor 
het klimaat. Mensen die ‘anders’ hebben geselecteerd geven voornamelijk aan zo opgevoed te zijn 
en/of gas te besparen uit gewoonte. Sommigen benoemen dat ze thuis geen gas hebben.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN
MEER NEDERLANDERS GEVEN AAN MISSCHIEN VAKER GASBESPARENDE MAATREGELEN TE NEMEN

INTENTIE VAKER GASBESPARENDE MAATREGELEN TE NEMEN WAAROM DE INTENTIE GASBESPARENDE MAATREGELEN TE 
NEMEN?

CONCLUSIE 
We zagen op de vorige pagina dat al bijna alle Nederlanders tenminste één gasbesparende maatregel 
neemt. Het aantal Nederlanders dat de intentie heeft waarschijnlijk of zeker wel nog meer 
gasbesparende maatregelen te nemen om hun gasverbruik te verminderen is stabiel gebleven ten 
opzichte van voor de campagne. Wederom zien we dat mensen die aangeven meer maatregelen te 
willen gaan nemen dit voornamelijk doen om kosten te besparen. De helft heeft deze intentie omdat dit 
beter is voor het klimaat en vier op de tien Nederlanders hebben deze intentie om minder afhankelijk te 
zijn van Russisch gas. Mensen die niet van plan te zijn vaker maatregelen te nemen, geven aan dit al veel 
te doen, de noodzaak niet in te zien (voornamelijk rondom klimaat) of dat het te veel tijd en moeite kost.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN
MEER NEDERLANDERS GEVEN NA DE CAMPAGNE AAN VAKER KORTER DAN 5 MINUTEN TE DOUCHEN

FREQUENTIE KORTER DAN 5 MINUTEN DOUCHEN FREQUENTIE THERMOSTAAT LAGER DAN 19 GRADEN

CONCLUSIE 
Deze resultaten zoomen in op het gedrag rondom de twee meest benoemde maatregelen in de 
campagne, namelijk korter dan vijf minuten douchen en de thermostaat op 19 graden of lager. Na de 
campagne geven meer Nederlanders, namelijk de helft, aan vaker minder dan vijf minuten te douchen. 
Eerder zagen we (pagina 11) dat het aantal Nederlanders dat aangaf in de afgelopen weken korter te 
hebben gedoucht als gasbesparende maatregel, stabiel was gebleven, maar de campagne heeft wel 
een effect gehad op de frequentie waarin men korter dan 5 minuten doucht. De thermostaat lager dan 
19 graden zetten deden de meeste Nederlanders al vaak voorafgaand aan de campagne, namelijk 
zeven op de tien, en is na de campagne stabiel gebleven. Wel zagen we eerder (pagina 11) dat meer 
Nederlanders hun thermostaat lager hebben gezet, ongeacht of dit naar 19 graden of lager was. 
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CONTEXT CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN
NEDERLANDERS DIE BEWUST HUN GEDRAG HEBBEN AANGEPAST DOUCHEN NU 3,5 MINUTEN KORTER DAN VOORHEEN

BEWUST GEDRAG AANGEPAST RONDOM KORTER DOUCHEN BEWUST GEDRAG AANGEPAST RONDOM DE THERMOSTAAT

CONCLUSIE 
Ten tijde van de nameting zien we dat de mensen die hun gedrag hebben aangepast rondom de 
temperatuur op de thermostaat en/of hun douchetijd, nu 3,5 minuten korter douchen en de 
thermostaat 1,5 graad lager hebben staan dan voorheen. Men is bewust bezig met hun douchetijd en 
de temperatuur van de thermostaat; minder dan 5% geeft aan niet precies te weten hoe lang ze 
douchen/hoe hoog de thermostaat staat. Onder de Nederlanders die aangaven de thermostaat lager 
te hebben gezet, zien we dat nu meer Nederlanders hun thermostaat op 19 graden of lager hebben 
staan, namelijk acht op de tien, dan voordat ze hun gedrag rondom de thermostaat hadden aangepast. 
De gemiddelde temperatuur komt daarbij uit op 18,45 graden. Bijna zes op de tien Nederlanders die 
aangaven korter te zijn gaan douchen, doucht momenteel korter dan 5 minuten. De gemiddelde 
douchetijd komt uit op 8,17 minuten – langer dan de voorgestelde 5 minuten in de campagne.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VOELEN
DE MEERDERHEID VAN DE NEDERLANDERS VINDT VOELT DE NOODZAAK OM GASBESPARENDE MAATREGELEN TE NEMEN

[TITEL]HOUDING TEGENOVER HET NEMEN VAN MAATREGELEN

CONCLUSIE
Na de campagne voelen Nederlanders even sterk de noodzaak minder gas te gebruiken. Op deze 
secundaire doelstelling van de campagne zien we dus een stabiel resultaat: de meerderheid vindt het 
noodzakelijk gasbesparende maatregelen te nemen. Ook wordt dit door de meerderheid nuttig 
gevonden. Men vindt het nemen van maatregelen om gas te besparen niet per se leuk of niet leuk en 
het wordt ook niet moeilijk gevonden. 
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CONTEXT CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VOELEN
MINDER MENSEN VOELEN DAT HET NEMEN VAN MAATREGELEN ONS MINDER AFHANKELIJK MAAKT VAN RUSSISCH GAS EN GELD BESPAART

[TITEL]DOOR GASBESPARENDE MAATREGELEN TE NEMEN…

CONCLUSIE
Voor de campagne voelden meer Nederlanders dat je met het nemen van gasbesparende
maatregelen geld kan besparen. Momenteel voelt wel nog zo’n drie kwart van de Nederlanders dat 
dit het geval is. We zien dan ook dat kosten besparen nog steeds de meest voorkomende reden is om 
gasbesparende maatregelen te nemen (pagina 11). Verder had men in de voormeting sterker het 
gevoel dat dit Nederland zou helpen minder afhankelijk te zijn van Russisch gas. Echter, zeven op de 
tien Nederlanders voelt nog wel dat het goed is om gasbesparende maatregelen te nemen om deze 
reden. Zowel voor als na de campagne voelen zeven op de tien Nederlanders dat het nemen van 
gasbesparende maatregelen bijdraagt aan een beter klimaat. Mogelijk is er meer stabiliteit op deze 
stelling gezien het nemen van maatregelen voor het klimaat al langere tijd in verschillende campagnes 
vanuit de Rijksoverheid en andere partijen wordt gecommuniceerd. Nieuws over stijgende gasprijzen 
en het conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn relatief nieuw, vooral ten tijde van de voormeting. 
Mogelijk speelt ook teleurstelling rondom het daadwerkelijk bespaarde geld (minder dan verwacht) of 
de afhankelijkheid van het Russische gas, die er momenteel gedeeltelijk nog is, hierbij een rol. Het 
gevoel dat je door gasbesparende maatregelen te nemen geld bespaart, speelt in even grote mate 
onder mensen met een vast als een variabel contract. Ook zien we geen verschillen gebaseerd op het 
energielabel van het huis waar men in woont.
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CONTEXT – GEVOEL VAN EIGEN EFFECTIVITEIT
KORTER DAN 5 MINUTEN DOUCHEN EN DE THERMOSTAAT OP 19 GRADEN ZETTEN, VINDEN DE MEESTEN (HEEL) MAKKELIJK

EIGEN EFFECTIVITEIT - KORTER DAN 5 MINUTEN DOUCHEN EIGEN EFFECTIVITEIT - THERMOSTAAT LAGER DAN 19 GRADEN

CONCLUSIE 
Een kwart van de Nederlanders vindt het moeilijk korter dan vijf minuten te douchen en maar één op 
de tien mensen vindt het moeilijk de thermostaat op 19 graden of lager te zetten. Dit laat zien dat de 
meesten voelen in staat te zijn deze maatregelen te nemen, wat we ook terug zagen in de resultaten 
rondom gedrag. Nederlanders die korter dan 5 minuten douchen al makkelijk vonden voorafgaand aan 
de campagne, vinden dit na de campagne nog makkelijker. We zien geen verschuiving binnen de groep 
die korter douchen moeilijk vond. Er zijn een aantal verschillen op de geschatte eigen effectiviteit op 
basis van geslacht en leeftijd. Vrouwen vinden het zowel voor als na de campagne moeilijker om vijf 
minuten of korter te douchen dan mannen, en 18-49-jarigen vinden dit moeilijker dan 50-plussers. 
Mannen en vrouwen vinden het even makkelijk om de thermostaat op 19 of lager te zetten, en 66-
plussers vinden dit moeilijker dan 35-49-jarigen.
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CONTEXT – WEERSTAND
WEERSTAND RONDOM KORTER DOUCHEN EN HET LAGER ZETTEN VAN DE THERMOSTAAT IS NIET TOEGENOMEN NA DE CAMPAGNE

WEERSTAND KORTER DOUCHEN WEERSTAND THERMOSTAAT LAGER

CONCLUSIE 
De campagne heeft geen extra weerstand opgeroepen. De weerstand tegenover korter douchen en 
de thermostaat lager zetten wordt zowel voor als na de campagne in even grote mate gevoeld, 
namelijk voor beide maatregelen door maar drie op de tien Nederlanders. 
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CONTEXT – WEERSTAND
DE HELFT VAN DE MENSEN HEEFT HET GEVOEL COMFORT TE MOETEN INLEVEREN BIJ HET NEMEN VAN GASBESPARENDE MAATREGELEN

[TITEL]WEERSTAND GASBESPARENDE MAATREGELEN ALGEMEEN 

CONCLUSIE
De helft van de Nederlanders heeft het gevoel comfort in te moeten leveren bij het nemen van 
gasbesparende maatregelen. Deze weerstand die men voelt rondom comfort, is niet versterkt door de 
campagne. Daarnaast geven zes op de tien Nederlanders aan dat er te veel wordt gekeken naar ‘de 
gewone mens’ om gasbesparende maatregelen te nemen. Dit is ook stabiel gebleven. 



HOOFDSTUKKEN

Achtergrond

Conclusies en aanbevelingen

Campagne-effecten

Communicatieve werking

Onderzoeksverantwoording & 

begrippenlijst

Bijlage

>



dvj-insights.com 21

HERINNERING

CAMPAGNE EN NIEUWSHERINNERING SPONTANE BOODSCHAPHERINNERING

“Iets over korter douchen en de thermostaat wat lager zetten om zowel je portemonnee als 
het klimaat ter wille te zijn. En vooral om minder afhankelijk te worden van Russisch gas.”

“Zoveel mogelijk gas besparen dat maakt ons onafhankelijk van Russisch gas.”

“Er werd geadviseerd om korter te douchen en de thermostaat op 19 graden te zetten.”

“Volgens mij was het de thermostaat op 19 graden en niet langer dan 5 minuten douchen.”

“Korter douchen, thermostaat graadje lager. ”

“Iets van bespaar gas met een aantal maatregelen als thermostaat lager.”

“Wat je kunt doen om te besparen en zuiniger om te gaan met energie.”

“Zet jij ook de knop om?”

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 kunnen meer Nederlanders zich herinneren een campagne te hebben gezien 
of gehoord over gasbesparende maatregelen, namelijk drie op de tien. Deze mensen weten daarnaast de 
boodschap van de campagne spontaan correct te herinneren. Velen noemen specifiek de maatregelen 
rondom korter douchen en de thermostaat lager zetten. Daarnaast weten sommigen terug te spelen dat 
dit helpt hij het onafhankelijk worden van Russisch gas. Zowel voor als na de campagne herinnert 
ongeveer een derde van de Nederlanders nieuws te hebben gezien of gehoord over gasbesparende
maatregelen. Dit onderwerp speelde in het nieuws dus zowel voor als na de campagne in gelijke mate.
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CONTEXT – NIEUWS OVER STIJGENDE GASPRIJZEN
DOOR HET NIEUWS OVER STIJGENDE GASPRIJZEN WIL DRIE KWART BESPARENDE MAATREGELEN NEMEN OM KOSTEN TE BESPAREN

NIEUWSHERINNERING STIJGENDE GASPRIJZEN HET NIEUWS HEEFT MIJ HET GEVOEL GEGEVEN DAT IK 
(MEER) GASBESPARENDE MAATREGELEN WIL NEMEN …

CONCLUSIE 
Het nieuws over stijgende gasprijzen speelde ook zowel voor als na de campagne in gelijke mate. 
Drie kwart van de Nederlanders kan zich hierover nieuws herinneren. Het nieuws over stijgende 
gasprijzen zorgt er bij drie kwart van de Nederlanders voor dat ze gasbesparende maatregelen willen 
nemen om kosten te besparen en bij twee derde om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. 
Bij de helft van de Nederlanders hebben de stijgende gasprijzen hen het gevoel gegeven meer gas te 
willen besparen in het belang van het klimaat. 
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HERKENNING

HERKENNING

CONCLUSIE
De campagne wordt op het niveau van andere Rijksoverheidscampagnes herkend. Ongeveer zes op 
de tien Nederlanders herkent de campagne. Tv en radio worden minder vaak herkend dan verwacht 
mag worden op basis van de media-inzet. Omdat ‘Zet ook de knop om’ een nieuwe campagne is, is te 
verwachten dat herkenning verder zal stijgen wanneer de campagne herhaald wordt. Dit zien we 
vaker terug bij nieuwe campagnes waarbij slechts één flight is geweest. De campagne als geheel 
wordt in alle leeftijdsgroepen even goed herkend. Herkenning is ook even groot bij zowel mensen 
met een vast als een variabel energiecontract. Ook het energielabel van het huis waar men in woont 
heeft geen rol gespeeld bij herkenning.
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WAARDERING

CAMPAGNE MEDIUM EN UITINGEN

CONCLUSIE
De campagne als geheel wordt met een 7.3 even goed gewaardeerd als andere Rijksoverheidscampagnes 
met de inzet van tv. Ook vergeleken met Rijksoverheidscampagnes waarin maatregelen rondom het 
klimaat worden genoemd (‘Maatregelen in huis’ en ‘Iedereen doet Wat’), krijgt deze campagne een even 
hoog rapportcijfer. De rapportcijfers voor de verschillende uitingen zijn ook op niveau. De TVC scoort 
hierbij het beste met een 7.6. De campagne wordt even leuk en geloofwaardig gevonden als andere 
Rijksoverheidscampagnes. Nederlanders vinden echter dat deze campagne in mindere mate nieuwe 
informatie geeft en wat meer irritatie oplevert dan andere Rijksoverheidscampagnes. Het feit dat de 
campagne minder goed scoort op ‘geeft nieuwe informatie’ kan voortkomen uit het resultaat dat de 
genoemde maatregelen in de campagne ook voorafgaand aan de campagne al spontaan goed door 
respondenten benoemd worden als gasbesparende maatregelen.
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BOODSCHAPOVERDRACHT

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1… we per direct energiebesparende maatregelen moeten nemen zodat we minder afhankelijk 
worden van Russisch gas
2… u energie kunt besparen door uw thermostaat op maximaal 19 graden te zetten
3… u energie kunt besparen door hooguit 5 minuten te douchen 
4… minder energie gebruiken geld bespaart en het beter is voor het klimaat
5… u kunt kijken op zetookdeknopom.nl voor meer informatie

BEST GELUKT

CONCLUSIE
Alle boodschappen van de campagne zijn goed overgebracht. De boodschappen wat betreft de 
specifieke maatregelen (thermostaat op max 19 graden en hooguit 5 minuten douchen) vinden 
Nederlanders het best overgekomen – ofwel beter gelukt dan de andere boodschappen uit de 
campagne. Met name de boodschap dat ze kunnen kijken op ‘zetookdeknopom.nl’ voor meer 
informatie komt het minst goed over bij de doelgroep.



dvj-insights.com 26

ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK ZETOOKDEKNOPOM.NL
ONLINE DISPLAY HEEFT GEZORGD VOOR HET MEESTE BEZOEK AAN DE WEBSITE

WEBSITEBEZOEK ZETOOKDEKNOPOM.NL

CONCLUSIE
Bij de start van de campagne (zonder inzet van tv, radio, online video en social), zien we de eerste 
bezoeken aan de website. Dit zijn voornamelijk directe bezoeken naar aanleiding van de eerste inzet 
op nieuwsmedia en in dagbladen. In de week die volgt heeft online display (43.279 bezoeken) veruit 
de grootste rol gespeeld in de grote toename in websiteverkeer. In week 17 zien we weer een piek 
in het aantal bezoeken. Deze werd voornamelijk gedreven door bezoeken vanuit online video 
(27.293 bezoeken). Gedurende de hele campagne heeft de online inzet van de campagne voor de 
meeste bezoeken gezorgd. Over het algemeen blijven bezoekers vaak niet langer dan 10 seconden 
op de campagnewebsite. Bezoeken vanuit zoekmachines waren het meest kwalitatief.
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

METHODE
In dit onderzoek is er sprake van een onderzoeksopzet met een voor- en nameting die 
bestaan uit onafhankelijke steekproeven onder Nederlanders 18+ om ontwikkelingen 
rond de campagnedoelstellingen vast te stellen. De metingen zijn voor en na de grootste 
inzet van de campagnemiddelen uitgevoerd.

STEEKPROEF
In dit onderzoek zijn Nederlanders van 18 jaar en ouder bevraagd. De 
onderzoeksdoelgroep is benaderd op basis van een willekeurige steekproef uit 
verschillende DVJ panels. Iedere bron is opgezet rond de beloning voor deelname (zoals: 
sparen voor een goed doel, meewerken aan een doel van de sportclub, eigen beloning, 
meedingen naar een prijs, extra onderzoek zelf uitvoeren, etc) en daarmee sluit DVJ aan 
bij de unieke motivatie van panelleden. Dit verbetert de representativiteit van de 
steekproef. Het panelmanagement is gecertificeerd met de ISO 26362 voor het werven, 
beheer en kwaliteitsmanagement voor onderzoekspanels.

Op basis van een bevraging naar de leeftijd is de onderzoeksdoelgroep gescreend. Van 
alle respondenten die met de vragenlijst zijn begonnen, is er 93% door de screener 
gekomen en heeft 77% de vragenlijst afgerond. In totaal zijn er in de voormeting 400 en 
in de nameting 405 respondenten bevraagd, wat voldoende is om betrouwbare 
uitspraken te doen over Nederlanders 18+.

WEGING
Om ervoor te zorgen dat de steekproeven representatief en overeenkomstig zijn op 
belangrijke achtergrondkenmerken, zijn de data van de steekproeven gewogen naar de 
Gouden Standaard op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en Nielsen regio. De 
steekproef wordt gestratificeerd en gequoteerd om de weegfactoren beperkt (maximaal 
3) te houden. Hierbij wordt rekening gehouden met te verwachten verschillen in respons 
tussen (doel)groepen.

SIGNIFICANTIES 
Om te kunnen constateren of ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen en 
eventuele verschillen tussen groepen niet op toeval berusten, worden 
significantietoetsen uitgevoerd tussen de metingen en groepen. Een verschil met een 
overschrijdingskans van p<0.05 (95% betrouwbaarheid) wordt als statistisch 
betekenisvol beschouwd.

BENCHMARKS
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 gerealiseerde 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.



HOOFDSTUKKEN

Achtergrond

Conclusies en aanbevelingen

Campagne-effecten

Communicatieve werking

Onderzoeksverantwoording & 

begrippenlijst

Bijlage>



dvj-insights.com 30

CONTEXT CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN ISOLEREN
MEER NEDERLANDERS HEBBEN DE INTENTIE OM ISOLATIEGLAS TE GAAN TOEPASSEN

INTENTIE TE ISOLEREN WAAROM INTENTIE TE ISOLEREN?

CONCLUSIE 
Naast dat meer Nederlanders de thermostaat lager hebben gezet en meer mensen vaker korter dan 
vijf minuten douchen, zien we ook dat meer mensen bereid zijn lange termijn maatregelen te nemen: 
de intentie om isolatieglas toe te passen is gestegen (mogelijk spelen andere recente campagnes over 
isoleren hierbij ook een rol). Wederom is de meest genoemde reden om te isoleren het besparen van 
kosten. Bijna iedereen die anders heeft geselecteerd geeft aan dat ze in een huurwoning wonen en 
dat daardoor isoleren minder aantrekkelijk is. Wanneer we isoleren vergelijken met de redenen die 
Nederlanders hebben om makkelijk uit te voeren gasbesparende maatregelen te nemen (pagina 11), 
zien we dat isoleren vaker wordt gedaan om minder afhankelijkheid te creëren van Russisch gas (36% 
tegenover 28%). Mogelijk leeft de perceptie dat isoleren meer impact heeft op het onafhankelijk 
worden van Russisch gas. 
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