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ACHTERGROND
Beleidsdoelstelling
De uitstoot van broeikasgassen is in 2030 gehalveerd.

Communicatiedoelstelling
- Huiseigenaren stimuleren gebruik te maken van de subsidie voor de 
isolatie van hun huis (ISDE).
- Woningeigenaren bij alle stappen en keuzes in de ‘klantreis’ informatie, 
advies en ondersteuning geven om goed te kunnen kiezen: van informatie 
en oriëntatie, tot een maatregelenpakket samenstellen en informatie over 
subsidie- en financieringsmogelijkheden. Het landelijke platform (de 
website) verbeterjehuis.nl is hiervoor de belangrijkste landingsplek. 

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 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 campagneflight en 
verschillen gebaseerd op energielabel (label ‘D’ of lager) beschreven.

Meetperiode
Om de ontwikkelingen rond de doelstellingen te volgen zijn er rond de campagne twee 
metingen uitgevoerd. Eén meting voor de start van de campagneflight (voormeting) en 
één meting direct nadat de meeste inzet van de media is geweest (nameting).

CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE 2022
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE (1/2)

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 is in 2020 voor het eerst de ‘Maatregelen in huis: Isolatie’ campagne
gevoerd. De campagne 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. Gezien momenteel de ontwikkelingen in de wereld snel gaan en
energieprijzen stijgen*, start nu de derde flight van de campagne met de boodschap ‘bereid je voor op de winter en
verbeter je huis met goede isolatie’. Deze campagne volgt op de korte termijncampagne van EZK & BZK ‘Zet ook de
knop om’ waarin mindering op gasverbuik werd gestimuleerd. De isolatie campagne stimuleert woningeigenaren op
tijd te beginnen met de isolatie van hun huis (voor/tijdens de zomer) zodat zij hun energierekening straks in het
najaar onder controle houden en ook kunnen genieten van meer comfort in huis. De belangrijkste boodschap van de
campagne is dan ook: begin op tijd om er straks goed bij te zitten. Het landelijke platform (de website)
verbeterjehuis.nl is de belangrijkste landingsplek voor het vinden van informatie hierover.

De doelstellingen om Nederland versneld meer te gaan laten isoleren wordt met media gerealiseerd met middelen
waarmee we een groot deel van de doelgroep zo gericht mogelijk bereiken en de intentie om te isoleren vergroten
(motiveren) door te communiceren over de voordelen van isolatie en de noodzaak om dit nu al te doen (informeren)
en laagdrempelig informatie hierover aanbieden (activeren). Om een zo groot mogelijke groep latent
geïnteresseerden aan te spreken, is de inzet van massamedia nodig; inzet van het roulement Rijksoverheid TV en
radio is toegepast. Hiermee zetten we het onderwerp bij een grote groep op de kaart. Voor verdieping en aanzetten
tot actie zetten we verder online video, display, native, social en print advertenties in. Deze media wordt zo veel als
mogelijk getarget ingezet op de woningeigenaar met intentie (eigenaar van huis met laag energielabel of men die
van plan is te verhuizen/verbouwen). De online middelen leiden allemaal naar de website van Milieucentraal
verbeterjehuis.nl waar alle informatie te vinden is over het verbeteren van het huis.

* De geopolitieke situatie is sinds 2022 zodanig veranderd dat veranderingen ten opzichte van voorgaande campagneflights mogelijk ook deels hierdoor verklaard kunnen worden (bijvoorbeeld de gevoelde urgentie).
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE (2/2)

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 niet zijn voorgelegd in dit onderzoek zijn: andere versies 
van de display uiting en de online video (welke vergelijkbaar was met de TV spot).

Online display

Social media

TV-spot

Radiospot

Dagbladadvertentie

Branded content
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s (korte termijn)
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s (lange termijn)



CAMPAGNE-EFFECTONDERZOEK
Maatregelen in huis: Isolatie

Achtergrond

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Campagne-effecten

Communicatieve werking

Onderzoeksverantwoording & 

begrippenlijst

>



dvj-insights.com 10

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Campagne-effecten

• De intentie om het komende jaar te isoleren of isolatie uit te breiden, is toegenomen van 67%
naar 73% onder de totale doelgroep (woningeigenaren 18+), voornamelijk onder
woningeigenaren met energielabel ‘D’ of lager (van 81% naar 89%). Daarnaast zien we ook op
lange termijn steeds meer mensen met deze intentie (februari 2021: 61%). Echter,
veranderingen vergeleken met voorgaande campagneflights zouden ook deels verklaard
kunnen worden door de veranderde geopolitieke situatie sinds 2022 (o.a. stijging gasprijzen).

• Zowel op korte als op lange termijn*, zien we dat de kennis dat isoleren noodzakelijk is voor
een duurzame toekomst zonder aardgas is toegenomen. Met name onder woningeigenaren
zonder de intentie te isoleren, verhuizen, verbouwen en onderhoud te plegen en onder
eigenaren van een huis met label ‘D’ of lager.

• De kennis dat subsidie beschikbaar is voor isolatie is stabiel gebleven. Daarnaast is de
campagne er niet in geslaagd om kennis te vergroten dat isoleren lang kan duren en dat men
dus nu actie moet ondernemen om de komende winter te besparen met isolatie. De
campagne is er daarentegen wel in geslaagd om het gevoel van urgentie om op korte termijn
te isoleren te verhogen. Naar aanleiding van de campagne voelt men dus wel urgentie om op
korte termijn (voor de winter) te isoleren, maar weet men nog niet goed waarom dat nodig is.

• Het aantal woningeigenaren dat offertes en/of subsidies aanvraagt is nog niet gestegen. Wel
hebben meer woningeigenaren met intentie te isoleren, verhuizen, verbouwen of onderhoud
te plegen de intentie om een offerte aan te vragen. Daarnaast zijn woningeigenaren met een
energielabel van ‘D’ of lager momenteel vaker van plan om offertes en subsidies aan te
vragen.

• Op korte en op lange termijn, stijgt het aantal woningeigenaren dat spreekt over het isoleren
van de woning. Het aandeel dat informatie opzoekt rondom isolatie is na deze flight niet
gestegen, maar als onderdeel van de langere campagne (over meerdere metingen heen) wel.

• Dit geldt ook voor de bekendheid van verbeterjehuis.nl; geen effect van deze flight, maar op
de langere termijn is men meer bekend met de campagnewebsite. De Verbetercheck en de
pagina met welke opties je hebt om je huis beter te isoleren zijn, na de pagina's met
informatie over subsidies, de meest bezochte pagina's op de website.

Herkenning en activatie

• De campagne wordt over het algemeen goed herkend (in lijn met de herkenning van andere
Rijksoverheidscampagnes met TV inzet). De campagne wordt beter herkend door

woningeigenaren met de intentie te isoleren, verhuizen, verbouwen of onderhoud te
plegen dan door woningeigenaren zonder intentie. Relevantie van het campagne
onderwerp lijkt hier een belangrijke rol te spelen.

• De website is voornamelijk direct of via de online campagne-uitingen bezocht. Display heeft
hieraan het meest bijgedragen. De meest kwalitatieve bezoeken waren afkomstig uit
verwijzende websites en zoekmachines.

Waardering en boodschapoverdracht

• De totale campagne wordt op niveau gewaardeerd. Onder woningeigenaren waarvoor
isoleren extra relevant is (woningeigenaren met intentie en/of met een energielabel van ‘D’ of
lager), wordt de campagne en haar individuele uitingen het best gewaardeerd. Daarnaast
vinden woningeigenaren met een lager energielabel de uitingen grappiger, mogelijk omdat ze
zich meer in de situatie kunnen inleven.

• De campagneboodschappen zijn goed overgebracht (in mindere mate voor de doelgroep
zonder intentie). Opvallend is dat mensen met energielabel van ‘D’ of lager minder het gevoel
hebben dat ze de campagne te vaak hebben gezien. Mogelijk hebben zij nog veel baat bij extra
informatie over het onderwerp.

Aanbevelingen

1. Overweeg om in komende flights gerichtere creaties te gebruiken in de campagne om niet
alleen het gevoel van urgentie van isolatie (en daarmee te beginnen in de zomer) over te
brengen. Maar juist ook de volgende stap: leg uit waarom het zo lang duurt om te isoleren
en waarom mensen dus al in de zomer moeten beginnen omdat ze anders in de komende
winter nog geen profijt kunnen hebben van isolatie.

2. Overweeg om in komende flights de aandacht iets meer te verschuiven richting de groep
mensen die op dit moment nog niet de intentie hebben te isoleren, verhuizen, verbouwen
of onderhoud te plegen. Het is een doelgroep binnen de brede doelgroep waar de grootste
effecten van de campagne zichtbaar zijn. Het lijkt hen te triggeren en mogelijk met meer
aandacht te kunnen converteren naar de groep mensen die wel de intentie heeft te
isoleren. Wanneer een bredere groep mensen bekend is met de context en het belang van
isolatie, zal dit de kans op het aanvragen van subsidies en offertes kunnen vergroten.

* ‘Korte termijn’ verwijst naar effecten binnen de huidige campagneflight en ‘lange termijn’ verwijst naar effecten vergeleken met eerdere flights binnen de meerjarige isolatiecampagne.
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CONTEXT CAMPAGNEDOELSTELLINGEN
Na de campagne hebben meer woningeigenaren de intentie om het komende jaar hun huis te isoleren of de isolatie uit te breiden

CONCLUSIE
Meer woningeigenaren hebben na campagne de intentie om het komende jaar het huis te isoleren
of om de isolatie uit te breiden. Ook op lange termijn hebben steeds meer mensen deze intentie (in
februari 2021 61%; in februari 2022 71%; momenteel 73%). Van de woningeigenaren met
energielabel ‘D’ of lager is 41% zeker van plan te gaan isoleren, waar dit bij de groep met label ‘B’ of
‘C’ 29% is. Bij woningeigenaren met een energielabel van ‘D’ of lager is de intentie om misschien of
zeker te isoleren gestegen van 81% naar 89%.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN (korte termijn)
Acht op de tien woningeigenaren weten dat ze subsidie kunnen krijgen voor het isoleren van hun woning. 

CONCLUSIE
Veel woningeigenaren weten dat er subsidies te krijgen zijn voor het isoleren van de woning. Dit
aantal is stabiel gebleven. Ook onder de woningeigenaren met intentie te isoleren, verbouwen,
verhuizen of onderhoud te plegen, zien we een stabiel kennisniveau. Woningeigenaren met intentie
(87%) weten vaker dat er subsidies zijn voor het isoleren van hun woning dan woningeigenaren die
deze intentie niet hebben (69%). Er zijn geen verschillen tussen woningeigenaren met een
energielabel van ‘D of lager’ en ‘B of C’.

Weten
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN (korte termijn)
Ongeveer de helft van de woningeigenaren weet dat het lang kan duren voordat isolatiemaatregelen genomen zijn.

CONCLUSIE
Na de campagne zien we geen stijging in het aantal mensen dat weet dat het lang kan duren eer je
huis geïsoleerd is en dat er lange wachttijden voor bepaalde isolatiemaatregelen zijn. De campagne
slaagt er dus niet in om kennis te vergroten, namelijk dat men weet dat ze nu actie moeten
ondernemen om de komende winter te besparen met isolatie. Uit de pre-test van de TV commercial
(bron: MARE) kwam naar voren dat de belangrijkste reden om al in de zomer te beginnen met
isoleren (vanwege de lange wachttijden van vakmensen) spontaan niet gelegd werd. Dit heeft
mogelijk invloed gehad op het uitblijven van effecten op het verhogen van de kennis op dit
onderwerp. Een kwart denkt onterecht dat isolatiemateriaal vaak vrijwel direct geleverd kan worden.
Woningeigenaren met intentie denken na de campagne zelfs vaker dat dit zo is dan ervoor.

Weten
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN (korte termijn)
Meer woningeigenaren voelen de urgentie om actie te ondernemen en hun huis goed te isoleren voor de winter.

CONCLUSIE
Ondanks dat de kennis rondom het gegeven dat isoleren lang kan duren niet gestegen is gedurende
de campagneperiode, blijkt de campagne wel effect gehad te hebben op het gevoel van urgentie. Zo
voelen meer woningeigenaren dat het belangrijk is om je huis beter te laten isoleren voor de
volgende winter. Zowel onder woningeigenaren met en zonder intentie zijn er effecten zichtbaar van
de campagne in het belang van het isoleren van de woning in de zomer. Er zijn geen verschillen
gebaseerd op het energielabel van de woning.

Voelen
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN (korte termijn)
Na de campagne vragen even veel woningeigenaren offertes en/of subsidies aan.

CONCLUSIE
Er zijn nog geen directe versterkende effecten zichtbaar van de campagne op de mate waarin
woningeigenaren offertes en subsidies aanvragen voor isolatie. Echter, binnen het thema ‘isolatie’ is
het pas mogelijk om subsidie aan te vragen wanneer men de woning al geïsoleerd heeft. Dit kan de
reden zijn dat er niet meer subsidies zijn aangevraagd. Mensen met intentie zijn na afloop van de
campagne vaker van plan om een offerte aan te vragen voor isolatie. Bovendien blijkt de campagne
ook effect gehad op woningeigenaren met een energielabel van ‘D’ of lager; zij zijn momenteel vaker
van plan om offertes (van 35% naar 53%) en subsidies (van 44% naar 55%) aan te vragen.

Doen
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN (korte termijn)
Na de campagne vinden evenveel woningeigenaren dat het isoleren van hun woning een goed idee is.

CONCLUSIE
Na de campagne is het sentiment rondom het isoleren van het huis stabiel gebleven. Driekwart van
de woningeigenaren vindt het nog steeds nuttig om het huis te isoleren. Ook wordt het door zeven
op de tien mensen belangrijk gevonden en vinden zeven op de tien het een goed idee om informatie
op te zoeken. Woningeigenaren met intentie vinden het isoleren van hun woning vaker een goed
idee dan woningeigenaren zonder deze intentie.

Vinden
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN (lange termijn)
Meer woningenaren weten dat isolatie nodig is voor een duurzame toekomst zonder aardgas.

CONCLUSIE
Na deze campagneflight weten meer woningeigenaren dat isolatie nodig is voor een duurzame
toekomst zonder aardgas. Een nog grotere stijging zien we als we vergelijken met de campagne van
begin 2022; toen wisten nog maar 59% van de woningeigenaren dit. Tijdens deze campagneflight
vindt de stijging in kennis vooral plaats onder woningeigenaren die nog niet de intentie hebben om
te gaan isoleren, verhuizen, verbouwen of onderhoud te plegen. Daarnaast is het kennisniveau ook
gestegen onder woningeigenaren met een energielabel van ‘D’ of lager (van 63% naar 76%). Deze
kennis is nu groter onder deze groep dan bij mensen met label ‘B’ of ‘C’ (63%).

Weten
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN (lange termijn)
Campagneflights zijn in staat om alle doelgroepen te activeren om het gesprek aan te gaan én acties te ondernemen.

CONCLUSIE
Deze campagneflight is in staat geweest woningeigenaren (zowel woningeigenaren met als zonder
intentie) aan te zetten het gesprek aan te gaan over isoleren van de woning. Niet alleen op korte
termijn, maar zeker ook op de lange termijn (vergeleken met februari 2021). Op het aantal mensen
dat acties hebben ondernomen/informatie zijn gaan opzoeken rondom isolatie heeft deze flight geen
effect gehad. De blik op de lange termijn laat echter zien dat hier ook groei heeft plaatsgevonden.

Doen
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VERBETERJEHUIS.NL (lange termijn)
De bekendheid met de campagnewebsite ‘verbeterjehuis.nl’ is gestegen op lange termijn.

Doen

CONCLUSIE
Alle doelgroepen van de campagne geven aan vaker bekend te zijn met verbeterjehuis.nl dan
voorafgaand aan de eerste flight in februari 2021. Op de lange termijn blijkt de bekendheid van het
platform dus gegroeid – onder de mensen zonder intentie zelfs een impuls van de afgelopen flight.
Het resulteert echter nog niet in ook daadwerkelijk bezoek van de website (en daarmee acties
ondernomen op de campagnewebsite). Mogelijk speelt hier de perceptie dat isolatie duur is (zie
pagina 24) en dat nog niet iedereen overtuigd is dat de voordelen van isolatie opwegen tegen de
nadelen (zie pagina 17) een rol in.
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CONTEXT VAN DE CAMPAGNE – INFORMATIE OPZOEKEN
Meer woningeigenaren zijn informatie gaan opzoeken over hoeveel geld er bespaard kan worden met isolatie.

CONCLUSIE
Men is het meest geïnteresseerd in de manieren om het huis te isoleren en informatie over de
mogelijkheden die er zijn om het huis te isoleren. Een zeer actueel thema is het kostenplaatje van
isolatie wanneer energieprijzen stijgen. Dit is mogelijk een reden waarom men na afloop van de
campagne vaker interesse heeft in hoeveel men kan besparen in energiekosten door het isoleren van
de woning. Er zijn geen veranderingen onder woningeigenaren met label ‘D’ of lager. Wel zien we
dat deze groep vaker een online check heeft gedaan over het verduurzamen van het huis en
informatie hebben gezocht hoe het huis verduurzaamd kan worden, dan woningeigenaren met het
energielabel ‘B’ of ‘C’.
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CONTEXT VAN DE CAMPAGNE – HOUDING
Meer woningeigenaren met intentie vinden dat ze een goede bijdrage aan het klimaat leveren door te isoleren.

CONCLUSIE
Na de campagne vinden meer woningeigenaren met intentie dat ze een goede bijdrage aan het
klimaat leveren door te isoleren en dat isoleren een belangrijke stap is voor een toekomst zonder
aardgas. Onder woningeigenaren zonder intentie zien we dat meer mensen bekend zijn met de
subsidiemaatregelen en minder van mening zijn dat isoleren later ook nog wel kan.
Woningeigenaren met een energielabel ‘D’ of lager zijn het vaker eens dat de voordelen van het
isoleren van het huis opwegen tegen de nadelen (70% vs 54%) en dat het een goed idee is om
informatie te zoeken over isoleren (77% vs 66%) dan woningeigenaren met een label ‘B’ of ‘C’.
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HERINNERING

Spontane boodschapherinnering

“Het gaat over isoleren en dat dat het beste in de zomer kan. Ook omdat energie duurder 
gaat worden.”

“Isoleren is goed voor het milieu.”

“Gaat over de subsidies als je 2 dingen laat isoleren.”

“Ik kan me het niet precies herinneren maar er werd uitgelegd dat je er subsidie voor kunt 
krijgen.”

“Nu isoleren voordat de winter begint.”

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 (voornamelijk woningeigenaren
zonder intentie) zich een campagne te hebben gezien of gehoord over het isoleren van de woning.
Van de mensen die aangeven een campagne over het onderwerp te hebben gezien, geeft echter de
helft aan niet spontaan te kunnen terugkoppelen waar deze over ging. De spontane
terugkoppelingen van de boodschap die wel zijn gegeven, zijn niet allemaal direct te herleiden naar
de huidige isolatie campagne van de overheid. Het correct overbrengen van de boodschap bleek
voor de TV commercial van de campagne al een belangrijke uitdaging (bron: MARE).
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HERKENNING

CONCLUSIE
Zes op de tien woningeigenaren herkennen tenminste één van de campagne-uitingen. De campagne
wordt daarmee even goed opgemerkt als de gemiddelde Rijksoverheidscampagne met de inzet van
TV. De campagne wordt beter herkend dan in de vorige flight (49%). Echter, deze was zonder de
inzet van TV. De campagne wordt daarentegen minder goed herkend dan de flight weer daarvoor
(66%) met TV inzet. Woningeigenaren met intentie herkennen de campagne en de meeste uitingen
beter dan woningeigenaren zonder intentie, te verklaren door de hogere relevantie. Er zijn geen
verschillen tussen woningeigenaren met een energielabel van ‘D of lager’ en van ‘B of C’.
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WAARDERING TOTALE DOELGROEP – WONINGEIGENAREN (18+) 

CONCLUSIE
De campagne wordt met een 7.4 gewaardeerd op het niveau van andere Rijksoverheidscampagnes.
Hiermee wordt deze campagne even goed geëvalueerd als de voorgaande twee campagneflights (de
eerste flight, waarin TV was ingezet, kreeg een rapportcijfer van 7.6 en de vorige flight, waarin geen
TV was ingezet, kreeg een 7.2). Ten opzichte van de vorige flight is de ‘duidelijkheid’ van de
campagne gestegen. De campagne wordt nu even duidelijk gevonden als andere
Rijksoverheidscampagnes, waar deze het in de vorige flight minder goed deed dan de meeste
campagnes. Echter, de meer subtiele boodschap van de lange wachttijden is nog niet helemaal
duidelijk voor het publiek.
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WAARDERING SUBDOELGROEPEN – MET OF ZONDER INTENTIE 

CONCLUSIE
De campagne wordt beter beoordeeld door woningeigenaren met intentie te isoleren, verhuizen,
verbouwen of onderhoud te plegen dan woningeigenaren die deze intentie niet hebben. We zien
voornamelijk dat de groep zonder intentie de online display, social, dagblad en magazine uitingen
minder hoog waarderen dan de groep die wel intentie heeft. Mogelijk speelt daarin mee dat de
social en display uitingen meer op activatie om informatie te zoeken over isoleren gericht zijn.
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WAARDERING SUBDOELGROEPEN – ENERGIELABEL 

CONCLUSIE
Beide groepen kennen de campagne een vergelijkbaar rapportcijfer toe, maar er zijn ook verschillen,
welke naar verwachting te maken zullen hebben met relevantie (zoals bijvoorbeeld de activerende
aard van de display en social uitingen). Ook hebben mensen met een energielabel van ‘D’ of lager
minder het gevoel dat ze de campagne te vaak hebben gezien; mogelijk hebben zij nog veel baat
over extra informatie over het onderwerp. In de campagne-effecten zien we onder andere dat zij na
de campagne meer kennis hebben opgedaan over dat isolatie nodig is voor een duurzame toekomst
zonder aardgas en dat er subsidies beschikbaar zijn. Daarnaast vinden woningeigenaren met een
lager energielabel de campagne grappiger. Mogelijk kunnen zij zich meer inleven in de TV
commercial waarin de hoofdpersonage in een koud ongeïsoleerd huis zit in de winter.
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BOODSCHAPOVERDRACHT TOTALE DOELGROEP – WONINGEIGENAREN (18+) 

Geholpen boodschapoverdracht

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1.. isoleren zorgt voor meer comfort in huis en een lagere energierekening
2.. het verstandig is om uzelf op korte termijn te informeren over isoleren
3.. u het beste in de zomer al kunt beginnen met isoleren 
4.. u voor meer informatie kunt kijken op verbeterjehuis.nl

Best gelukt

CONCLUSIE
Woningeigenaren vinden dat de campagneboodschappen goed zijn overgebracht wanneer ze een
lijstje voorgelegd krijgen met de boodschappen (op het niveau van andere
Rijksoverheidscampagnes). De boodschap ‘dat u voor meer informatie kunt kijken op
verbeterjehuis.nl’ is minder vaak aangegeven als de best gelukte boodschap, in vergelijking met de
overige drie geholpen boodschappen. Deze boodschap was op het eind van de campagne-uitingen
genoemd en was geen onderdeel van het overkoepelende verhaal in de meeste uitingen. Mogelijk
bleef de boodschap hierdoor minder hangen.
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BOODSCHAPOVERDRACHT SUBDOELGROEPEN – MET OF ZONDER INTENTIE 

Woningeigenaren met intentie

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1.. isoleren zorgt voor meer comfort in huis en een lagere energierekening
2.. het verstandig is om uzelf op korte termijn te informeren over isoleren
3.. u het beste in de zomer al kunt beginnen met isoleren 
4.. u voor meer informatie kunt kijken op verbeterjehuis.nl

* Significant t.o.v. de groep zonder intentie te isoleren, verhuizen, verbouwen of onderhoud te plegen.

Woningeigenaren zonder intentie

CONCLUSIE
Net als in de waardering van de campagne, zien we in deze campagne dat relevantie waarschijnlijk
ook een rol speelt bij het begrip van de campagne. Woningeigenaren met de intentie te isoleren,
verhuizen, verbouwen of onderhoud te plegen, vinden de campagneboodschappen beter
overgebracht dan woningeigenaren die deze intentie niet hebben. Bij hen wordt het onderwerp
waarschijnlijk vaker als minder relevant ervaren.
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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
Tijdens de campagne zien we dat meer mensen de campagnewebsite zijn gaan bezoeken,
voornamelijk gedurende de periode dat display werd ingezet (week 23-26) welke een activerend
doel had rondom websiteverkeer. De meeste websitebezoekers kwamen binnen vanuit direct
bezoek of de online campagne-inzet. De meest kwalitatieve bezoeken waren afkomstig uit
verwijzende websites. 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: ORIËNTEREN OP VERBETERJEHUIS.NL
Op de website wordt vooral informatie gezocht over financiering en de verbetercheck gedaan.

Websitebezoek aan de pagina’s op www.verbeterjehuis.nl

CONCLUSIE
Dit zijn de pagina’s die het meest zijn bezocht door de bezoekers van
verbeterjehuis.nl. Gedurende de campagne zijn er 549.480 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.
Daaropvolgend is de website het meest bezocht om de verbetercheck
te doen – dit was een campagnedoelstelling. Daarnaast hebben velen
informatie gezocht over hoe het huis geïsoleerd kan worden op de
pagina’s rondom ‘verbeteropties’. Ook heeft 15% van de bezoekers
geklikt op een link om naar een website te gaan met meer informatie
over adviseurs of installatiebedrijven voor het isoleren van het huis of
om contact te leggen. De pagina op de campagnewebsite ‘vind
adviseur of bedrijf’ is ook een van de meest bezochte pagina’s.
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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 woningeigenaren 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 woningeigenaren boven de 18 jaar met een koophuis die voor 1992 
gebouwd is en een energielabel heeft van ‘B’ of lager 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 vragen rondom leeftijd, het bezit van een koopwoning, bouwjaar van de 
woning en energielabel is de onderzoeksdoelgroep woningeigenaren 18+ gescreend. De 
subdoelgroep woningeigenaren met intentie te isoleren, verbouwen, verhuizen of 
onderhoud te plegen, is gevormd vanuit de meerkeuzevraag of men van plan was te 
gaan isoleren, verhuizen, verbouwen of onderhoud te plegen. Mits op één van de vier 
antwoordopties ‘ja’ was gezegd, werd de respondent onderdeel van deze subdoelgroep. 
Van alle respondenten die met de vragenlijst zijn begonnen, is er 24% door de screener 
gekomen en heeft 88% de vragenlijst afgerond. In totaal zijn er 474 woningeigenaren in 
de voormeting bevraagd (waaronder 241 woningeigenaren met intentie, 233 zonder 
deze intentie en 101 met een energielabel van ‘D’ of lager) en 477 in de nameting 
(waaronder 249 woningeigenaren met intentie, 228 zonder deze intentie en 111 met 
een energielabel van ‘D’ of lager) , wat voldoende is om betrouwbare uitspraken te doen 
over woningeigenaren 18+ en de subdoelgroepen.

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.
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