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SAMENVATTING 

 

In dit onderzoeksverslag staat het onderzoek naar de publiekscommunicatie van het 

Rotterdam Climate Initiative centraal. Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) heeft als 

doelstelling om de CO2-uitstoot in Rotterdam in 2025 met 50 procent te verlagen ten 

opzichte van 1990. Het Rotterdam Climate Initiative geeft door middel van 

publiekscommunicatie voorlichting aan de inwoners van Rotterdam over het klimaat en de 

klimaatverandering. Er zijn twee acties die vanuit het RCI zelf zijn ontwikkeld, namelijk de 

zogeheten Spaarlampenactie waarbij ieder huishouden in Rotterdam twee spaarlampen 

cadeau kreeg en de huidige ‘Ik teken ervoor’-actie waar mensen via de publieke website van 

het RCI symbolisch kunnen tekenen voor 50 procent minder CO2-uitstoot in Rotterdam. Het 

doel van de publiekscommunicatie van het Rotterdam Climate Initiative blijft echter in beide 

gevallen hetzelfde, namelijk het creëren van bewustzijn onder de Rotterdamse bevolking over 

het klimaat en het aanzetten tot handelen. 

De centrale vraag in dit onderzoek is op welke manier de boodschap van het 

Rotterdam Climate Initiative overkomt bij de Rotterdamse inwoners. De boodschap van het 

RCI is namelijk gericht op álle Rotterdammers. De inwoners van Rotterdam bestaan echter 

uit uiteenlopende groepen mensen die wellicht op diverse manieren bereikt kunnen worden 

door het Rotterdam Climate Initiative. Om die reden is met behulp van een kwantitatief 

praktijkonderzoek onderzocht hoe de boodschap van het RCI bij bepaalde segmenten 

inwoners uit Rotterdam overkomt en of eventueel gevonden verschillen vanuit 

wetenschappelijk oogpunt te verklaren zijn. De antwoorden van de respondenten zijn 

vergeleken op basis van de segmenten geslacht, leeftijd en afkomst.  

 Uit het praktijkonderzoek blijkt dat de respondenten die stellen bewuster te zijn gaan 

nadenken over het klimaat na de acties van het RCI en respondenten die vervolgens hun 

gedrag hebben veranderd ook daadwerkelijk hoger scoorden op de waardering van de 

klimaatcampagne van het RCI en hun gedragsintentie in vergelijking met de ‘niet-bewuste’ en 

‘niet-veranderde’ respondenten. Het is dus goed mogelijk dat er een verband is tussen de 

acties en de positieve waardering en gedragsintentie. Ook zijn er opvallende bevindingen 

geconstateerd bij vergelijking van de eerder genoemde segmenten inwoners uit Rotterdam. 

Het geslacht van de respondenten blijkt vrijwel geen invloed te hebben op het bereik van de 

campagne, de waardering van de campagne en de gedragsintentie van de respondenten. De 

campagne van het RCI blijkt de autochtone respondenten beter te hebben bereikt dan de 

groep nieuwe Nederlanders. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat de autochtone 

respondenten en nieuwe Nederlanders andere beweegredenen hebben om al dan niet 

klimaatbewuster te leven. Daarnaast blijkt ook leeftijd een rol te spelen in dit onderzoek. De 

boodschap van het Rotterdam Climate Initiative heeft de jongere generatie (15 tot en met 34 

jaar), in tegenstelling tot de midden- (35 tot en met 64 jaar) en oudere generatie (65 jaar en 

ouder), het minst weten te bereiken. Ook verschillen zowel de gedragsintentie als de 

beweegredenen om al dan niet klimaatbewuster te leven voor de jongere generatie van de 

midden- en oudere generatie.  
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Voorwoord 

 

Na een intense periode van hard werken, maar met veel plezier, presenteer ik u mijn 

afstudeerscriptie voor de master Communicatie, Beleid en Management. Al tijdens mijn 

bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen heb ik mij steeds meer 

geïnteresseerd in externe communicatie, bijvoorbeeld in de vorm van campagnes. De master 

Communicatie, Beleid en Management heeft mij de kans gegeven om mij in dit 

interessegebied verder te verdiepen en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in voorliggend 

onderzoeksverslag. Communicatie is een sterk talig instrument dat kan worden ingezet om 

mensen te bewegen tot handelen. Vandaar ook de titel van mijn scriptie: ‘Duurzaam 

communiceren: met woorden naar daden’, afgeleid van een bekende ‘Rotterdamse’ uitspraak. 

 

Ik wil een aantal mensen bedanken voor hun bijdrage bij de totstandkoming van deze 

scriptie. Allereerst mijn begeleidster dr. Pauline Hörmann, voor haar advies en positieve 

inbreng. Ook wil ik het Rotterdam Climate Initiative bedanken, in het bijzonder de heer Hans 

den Boer, voor de achtergrondinformatie over de publiekscommunicatie van het Rotterdam 

Climate Initiative en de aanvullende feedback tijdens het schrijven van mijn scriptie. Tot slot 

ben ik iedereen dankbaar die mij tijdens het uitvoeren van het onderzoek heeft geholpen. In 

het bijzonder bedank ik Robert voor zijn inbreng en steun tijdens mijn afstudeerproces en 

Daphne en Susan voor vier geweldige studiejaren. Een speciale dank gaat uit naar mijn 

ouders Lisette en Bas, op wie de titel van mijn scriptie als geen ander toe te passen is. 

 

 

Joyce Kornet 

Utrecht, juni 2009 
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Inleiding 

 
‘Vijftig procent minder CO2-uitstoot. Wie tekent daar niet voor?’. Stel deze vraag aan tien 

willekeurige personen en de antwoorden zullen waarschijnlijk hetzelfde zijn. De relatie 

tussen CO2-uitstoot en het veranderende klimaat is inmiddels voor velen een feit en het 

vertegenwoordigt nog altijd een belangrijk thema binnen de samenleving. De 

klimaatverandering bevindt zich niet alleen ‘buiten’ of ergens in de atmosfeer: het is 

verbonden aan de meest alledaagse activiteiten. De keuze om bijvoorbeeld een half uur te 

douchen of maar vijf minuten heeft niet alleen effect op de betreffende persoon, maar heeft 

ook effect op de hoeveelheid water en vooral energie die iemand verbruikt; en dus op termijn 

ook op het klimaat. Maar ook het licht in de woonkamer aanlaten, terwijl er niemand thuis is, 

is een voorbeeld van onnodig energieverbruik. Deze ‘beperkte’ en alledaagse handelingen 

geven daarom ook de breedte van het klimaatprobleem aan. Niet alleen grote partijen zoals 

een haven, een bedrijf en een energiemaatschappij zijn grote energieafnemers, ook 

individuele burgers kunnen verschil maken als het gaat om energiebesparing ten behoeve van 

het klimaat.  

 

Aanleiding 

Het antwoord op de hierboven gestelde vraag is mede door de aandacht die de 

klimaatverandering krijgt vrij logisch, maar er is toch een verschil tussen het denken en het 

handelen van mensen. Organisaties, zowel profit als non-profit, spelen op dit verschil in en 

willen naast het verstrekken van informatie over het klimaat de mensen stimuleren tot een 

duurzame levensstijl. Duurzaamheid is namelijk een steeds crucialer fenomeen binnen de 

Nederlandse samenleving aan het worden, maar komt deze boodschap over duurzaamheid 

ook aan bij burgers? En als de boodschap aankomt, is er dan sprake van een 

attitudeverandering? Of simpelweg: passen mensen hun gedrag aan? In voorliggend 

onderzoeksverslag wordt er getracht een antwoord op deze vragen te vinden door middel van 

literatuur- en kwantitatief onderzoek.  

 

In deze scriptie zal de publiekscommunicatie van het Rotterdam Climate Initiative centraal 

staan. Communicatie als instrument biedt tal van mogelijkheden om veranderingen te 

bewerkstelligen, bijvoorbeeld door middel van voorlichtingscampagnes. Het Rotterdam 

Climate Initiative is een goed voorbeeld van een project dat burgers bewust wilt maken van 

klimaatverandering en duurzaamheid. De vraag ‘Wie tekent daar niet voor?’ in het begin van 

deze inleiding, komt uit hun ‘Ik teken ervoor’-actie, waarbij burgers online kunnen tekenen 

voor een beter klimaat. Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) is een 

samenwerkingsverband tussen een aantal partijen binnen Rotterdam, namelijk de gemeente 

Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs. 

Laatstgenoemde behartigt de gezamenlijke belangen van de logistieke en industriële 
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bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Deze samenwerking kan als uniek 

en cruciaal gezien worden, omdat de haven, industrie, stad en milieudienst samenwerken 

voor één groter doel. Zij hebben namelijk als streven om in 2025 een CO2-reductie van maar 

liefst vijftig procent te behalen in de stad. Ook is sinds 1 januari 2009 het onderdeel 

‘Rotterdam Climate Proof’ opgenomen als onderdeel binnen het Rotterdam Climate 

Initiative. Dit onderdeel streeft naar honderd procent klimaatbestendigheid en zet zich in op 

de aanpassing aan klimaatverandering in de stad. Om deze ambitieuze doelstellingen te 

behalen is er een klimaatprogramma opgesteld. In dit programma speelt communicatie een 

grote rol om zowel de overheid als de organisaties, bedrijven en inwoners van Rotterdam te 

bewegen om hun steentje bij te dragen; en kan aldus een grote bijdrage leveren aan de 

totstandkoming van duurzamer gedrag van alle partijen.  

 

Relevantie van het onderwerp 

Het succes van het klimaatprogramma hangt ook voor een groot deel af van de inzet van de 

inwoners van Rotterdam. Onderzoeken wat burgers vinden van de boodschap van het 

Rotterdam Climate Initiative en hoe zij hun gedrag daar al dan niet of in zekere mate op 

aanpassen, is van belang voor de verdere uitbouwing van duurzaam gedrag. Informatie is te 

allen tijde, gemakkelijk, aanwezig voor de burgers, bijvoorbeeld op het internet. Het is 

daarom belangrijk om deze informatie over duurzaamheid op een juiste manier te 

communiceren naar de burgers. Communicatie en de mogelijke effecten ervan zijn veelvuldig 

besproken binnen de literatuur1. De uitkomsten van voorliggend onderzoek kunnen een 

bescheiden bijdrage leveren aan de discussie die op wetenschappelijk niveau gevoerd wordt 

over zowel de reële als de gewenste effectiviteit van communicatie. In dit specifieke geval 

betreft het communicatie van de lokale overheid  (gemeente Rotterdam) en private 

organisaties binnen het Rotterdam Climate Initiative in de richting van uiteenlopende en 

nader gespecificeerde groepen burgers. 

 

Onderzoekskader 

Het Rotterdam Climate Initiative probeert met behulp van verschillende acties ‘de 

Rotterdammer’ bewust te maken van de klimaatverandering en in het verlengde daarvan hen 

te bewegen tot een levensstijl waarbij het klimaat zo min mogelijk wordt belast. De twee 

hoofdcampagnes van de publiekscommunicatie maken onderdeel uit van dit onderzoek, 

namelijk de Spaarlampenactie, waarbij ieder huishouden in Rotterdam twee spaarlampen en 

een informatiepakket toegestuurd kregen,  en de eerder genoemde ‘Ik teken ervoor’-actie. Ik 

vraag me daarbij af of de boodschap die het Rotterdam Climate Initiative wil overbrengen 

ook aankomt bij ‘de Rotterdammer’. Het lijkt aannemelijk dat deze groepen op dezelfde 

manier bereikt kunnen worden. Er zijn echter zoveel verschillen op te merken binnen deze 

grote en diverse doelgroep. Communiceert het RCI bijvoorbeeld wel even adequaat voor 

                                                 

1 Bijvoorbeeld Oomkes 2000; Janssen 2002; Hoeken 1998. 
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jongeren en ouderen, of voor nieuwe Nederlanders en autochtone Rotterdammers? Voor 

mannen en vrouwen? En als er grote verschillen waarneembaar zijn: hoe zou de boodschap 

die het RCI wil overbrengen in het bijzonder aan bepaalde subgroepen kunnen worden 

overgebracht? Uit onderzoek van het CBS blijkt bijvoorbeeld dat de jongere generatie meer 

gebruik van het internet maakt in vergelijking met de meeste ouderen2, terwijl ouderen vaker 

televisie kijken dan jongeren3. Mannen en vrouwen verschillen vrijwel niet in mediagebruik 

volgens de statistieken van het CBS4. Nieuwe Nederlanders maken juist in vergelijking met 

autochtone Nederlanders minder gebruik van de radio en kranten5. Het lijkt mij daarom 

interessant om te onderzoeken of de boodschap die het Rotterdam Climate Initiative wil 

overbrengen bij de zo divers samengestelde doelgroep overkomt. De focus van in dit 

onderzoek ligt daarbij op het in kaart te brengen van verschillen en overeenkomsten tussen 

bepaalde segmenten binnen de Rotterdamse bevolking die eventueel te verklaren zijn door 

demografische kenmerken en de literatuur. Er is gekozen om drie segmenten binnen de 

Rotterdamse bevolking met elkaar te vergelijken. Deze segmenten, namelijk leeftijd, geslacht 

en afkomst, behoren tot de demografische kenmerken van de Rotterdamse bevolking volgens 

het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Rotterdam. 

 

In dit onderzoek is gekozen voor vijf onderzoeksvragen: 

 

I. Wat wil het Rotterdam Climate Initiative communiceren aan de inwoners van 

Rotterdam? 

 

II. Welke communicatiemiddelen worden ingezet door het Rotterdam Climate Initiative 

om deze boodschap over te brengen? 

 

III. Hoe komt de boodschap aan bij de inwoners van Rotterdam?  

a. Bij de jongere en oudere generatie?  

b. Bij de autochtone Rotterdammers en ‘nieuwe Nederlanders’?  

c. Bij mannen en vrouwen? 

 

IV. Zijn er verschillen tussen deze segmenten van de inwoners van Rotterdam?  

d. Zo ja, tussen welke segmenten zijn er verschillen te vinden? 

e. En zijn die verschillen, vanuit wetenschappelijk oogpunt, verklaarbaar? 

 

V. Op welke manier kan de communicatie van het Rotterdam Climate Initiative per 

segment inwoners van Rotterdam geoptimaliseerd worden? 

 

                                                 

2 CBS Statline: “ICT gebruik van personen naar persoonskenmerken”; 20 april 2009. 
3 CBS Statline: “Media en ICT; gebruik van televisie, krant en internet.”; 12 december 2008. 
4 CBS Statline: “Media en ICT; gebruik van televisie, krant en internet.”; 12 december 2008 
5 Rapport in opdracht van Nederlandse Programma Stichting (NPS), de Publieke Omroep (PO) en de    

Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). ‘Mediagebruik etnische publieksgroepen 2002’. Hilversum, 2004. 
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Opbouw onderzoeksverslag 

In dit onderzoeksverslag zal allereerst de casestudy nader worden besproken, namelijk het 

project Rotterdam Climate Initiative. Er zal tevens dieper worden ingegaan op de 

publiekscommunicatie. We streven ernaar een antwoord te geven op de eerste twee 

onderzoeksvragen. Nadat het Rotterdam Climate Initiative in kaart is gebracht, zal in het 

tweede hoofdstuk de literatuurstudie centraal staan. In deze studie zal wetenschappelijke 

literatuur worden besproken die als basis is gebruikt voor het uitgevoerde onderzoek. In het 

derde hoofdstuk worden de methoden en de operationalisatie van het praktijkonderzoek 

uiteengezet, zullen de antwoorden op derde en vierde onderzoeksvraag worden besproken in 

hoofdstuk vier. Na de presentatie van de uitkomsten zullen in de conclusie in hoofdlijnen de 

belangrijkste bevindingen worden samengevat, die vervolgens uitmonden in een aantal 

aanbevelingen wat betreft de publiekscommunicatie van het Rotterdam Climate Initiative. 

Deze aanbevelingen geven ook een antwoord op de vijfde onderzoeksvraag. Tot slot biedt de 

discussie ruimte om kritisch te reflecteren op het onderzoek. 
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1. Rotterdam Climate Initiative 
 

In dit onderzoek zal het project Rotterdam Climate Initiative centraal staan. Kort gezegd, 

probeert dit Rotterdamse klimaatprogramma de inwoners en bedrijven in Rotterdam te 

bewegen tot een klimaatvriendelijke manier van leven en werken. In de eerste paragraaf zal 

dit project verder worden besproken. Vervolgens zal in de tweede paragraaf dieper worden 

ingegaan op de publiekscommunicatie binnen het Rotterdam Climate Initiative. Deze 

publiekscommunicatie zal centraal staan binnen het nader te bespreken onderzoek.  

 

1.1 Project 

 

1.1.1 Rotterdam Climate Initiative 

Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) is het klimaatprogramma van Rotterdam en zet zich 

in voor een milieuvriendelijk, duurzaam Rotterdam. Het RCI is een samenwerkingsverband 

tussen de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst 

Rijnmond en Deltalinqs. Laatstgenoemde behartigt de gezamenlijke belangen van de 

logistieke en industriële bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Deze vier 

organisaties hebben in 2006 samen als doel gesteld om van Rotterdam de ‘World Capital of 

CO2 free energy’ te maken. Dit houdt in dat er wordt gestreefd naar een CO2-reductie van 

vijftig procent in 2025 ten opzichte van 1990. Deze reductie geldt voor zowel de stad als de 

haven van Rotterdam. Er wordt daarbij ingezet op schone productie en het beperken van de 

vraag naar energie (RCI 2007). Verschillende projecten en initiatieven binnen het RCI 

proberen een bijdrage te leveren aan de bewerkstelliging van dit ambitieuze doel:  

 

“Betaalbaarheid en beschikbaarheid van energie, de kwaliteit van de stad en een beter 

klimaat raken alle Rotterdammers. Alleen als zowel producenten als consumenten een 

omslag maken in hun denken en hun doen en gemeente, Havenbedrijf, DCMR en Deltalinqs 

dit gezamenlijk faciliteren en stimuleren, is onze ambitie haalbaar.” 

Rotterdam Climate Initiative 2007, 4. 

 

Deze projecten zijn net zo divers als de partijen die meedoen aan het Rotterdam Climate 

Initiative. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar nieuwe middelen voor CO2 

opslag, kregen alle inwoners van Rotterdam een klimaatbewust startpakket met twee 

spaarlampen thuis gestuurd, maar worden er bijvoorbeeld ook investeringen gedaan in 

bedrijven en de haven om het Rotterdamse klimaat te verbeteren. Die stimulans van 

bedrijven is bijvoorbeeld terug te zien bij de ‘Happy Shrimp Farm’, een gambakwekerij die de 

restwarmte van de energiecentrale naast het bedrijf gebruikt voor de opwarming van de 

bassins.  

Het samenwerkingsverband binnen het RCI is op projectbasis en zal dus op een 

gegeven moment afgerond worden. Deze afronding zal waarschijnlijk over vier jaar 
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plaatsvinden. Het RCI gaat er vanuit dat dan de verschillende organisaties, inwoners en 

haven van Rotterdam ‘het stokje hebben overgenomen’.  

 

1.1.2 Clinton Climate Initiative 

Het Rotterdam Climate Initiative is onderdeel van het internationale Clinton Climate 

Initiative (CCI). Dit initiatief komt voort uit de Clinton Foundation van oud-president Bill 

Clinton. Het houdt zich op internationaal niveau bezig met de verbetering van het klimaat en 

stimuleert grote steden over de wereld om mee te doen aan het klimaatbewuste programma. 

Het CCI ondersteunt deze stedelijke initiatieven met het starten van projecten ‘to improve 

energy efficiency and directly reduce greenhouse gas emissions in buildings, waste 

management, transportation, outdoor lighting, ports, and other areas’.6 

 

1.1.3 Klimaatprogramma 

Het klimaatprogramma van het Rotterdam Climate Initiative is opgedeeld in vijf 

speerpunten, die samen er voor moeten zorgen dat er in 2025 een CO2-reductie is van vijftig 

procent. Deze speerpunten zullen hieronder kort worden besproken met een aantal 

voorbeelden vanuit de praktijk.  

 

1. Sustainable City  

Binnen de Rotterdamse omgeving wordt gestreefd om het gebruik van duurzame energie te 

stimuleren. De uiteindelijke ambitie is dat in 2025 alle gebouwen en woningen 

energieneutraal zijn. Dit houdt in dat de gebouwde omgeving ‘per saldo voldoende heeft aan 

duurzame energie, door drastische vermindering van het energieverbruik voor verwarming, 

koeling en apparatuur’ (RCI 2007). Deze doelstelling probeert het RCI te bereiken door onder 

meer het restwarmtenetwerk uit te breiden. Meer woningen, ziekenhuizen en kantoren 

sluiten zich op dit netwerk aan, waardoor hun CO2-uitstoot worden verlaagd. Uiteindelijk is 

het de ambitie om gesloten cirkels van energie te maken. Dit houdt in dat de hoeveelheid die 

wordt uitgestoten ook weer wordt opgenomen, bijvoorbeeld als energie voor huizen en 

bedrijven. Ook valt te denken aan strakkere milieueisen bij nieuwbouw en herstructurering 

binnen Rotterdam. Het openbaar vervoer, fietsen of lopen wordt gestimuleerd door 

nieuwbouw voornamelijk binnen de stad te houden in plaats van te verplaatsen naar een 

buitengebied. Hierdoor worden afstanden kleiner gemaakt (RCI 2007). Daarnaast worden 

openbare ruimtes en gebieden energiezuiniger gemaakt. 

 

2. Energizing City 

Naast de samenwerking tussen de vier partijen die het RCI vormen, is het van groot belang 

dat de rest van de mensen in Rotterdam meewerken om dit initiatief te laten slagen. Dit 

betekent dus een actieve houding van zowel overheden als de mensen die wonen, werken of 

                                                 

6 Bron: Combating Climate Change: Clinton Climate Change; http://www.clintonfoundation.org/what-we-

do/clinton-climate-initiative/ 
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vaak in Rotterdam verblijven. Om dit te stimuleren zal het RCI verschillende acties starten. 

Allereerst wordt voorbeeldgedrag van bedrijven voor inwoners gestimuleerd. De gemeente, 

het DCMR en het Havenbedrijf doen hier aan mee door groene energie in te kopen, 

duurzaam aan te besteden en door het inzetten van klimaatvriendelijk vervoer en 

dienstwagens (RCI 2007). Daarnaast wordt door publiekscommunicatie en educatie 

bewustwording gecreëerd onder de inwoners en ondernemers, dat uiteindelijk kan leiden tot 

gedragsverandering. Ook worden burgerinitiatieven en activiteiten op deelgemeenteniveau 

gestimuleerd, omdat dit volgens het RCI (2007) dichter bij de burger staat en ook 

zichtbaarder is.  

 

3. Sustainable Mobility 

Om de CO2-reductie te bewerkstelligen is er een andere aanpak nodig voor de mobiliteit in de 

stad, namelijk door het gebruik van alternatieve brandstoffen, schone motoren en het 

optimaliseren van het verkeer. Ook de scheepvaart en binnenvaart zal de uitstoot moeten 

verminderen om de lokale luchtverontreiniging en CO2-uitstoot te verminderen. Om dit 

haalbaar te maken, wordt bijvoorbeeld het openbaar vervoer verbeterd door meer P&R-

locaties op strategische punten in te richten. Ook zijn in de binnenstad parkeertarieven 

ingesteld om het verkeer af te schuwen. Een ander voorbeeld is het weren van vervuilende 

vrachtwagens in speciale milieuzones.  

 

4. Rotterdam Innovationlab 

Dit speerpunt richt zich op het ontwikkelen van kennis over duurzame energie. Het doel is 

om op het gebied van kennis en innovatie de belangrijkste (haven)stad van Europa te zijn 

(RCI 2007). Om dit te realiseren zijn er werkafspraken met de TU Delft en Hogescholen in 

Rotterdam om onderzoek- en onderwijsprogramma’s neer te zetten op het gebied van 

energie. Deze kennis wordt vervolgens samengebracht op het terrein van Research, 

Development en Manufacturing (RDM). In het havenpark is er bijvoorbeeld ‘een demopark 

voor schone energietechnologie op industriële schaal neergezet’ (RCI 2007, 8). 

 

5. Rotterdam Energy Port 

De haven van Rotterdam streeft ernaar om schoon en duurzaam te worden en wilt het 

knooppunt worden op het gebied van CO2-afvang, -transport en –opslag. Om dit te bereiken 

zijn er drie doelen voor de haven. Allereerst is er de ontwikkeling van Rotterdam als CO2-hub 

van Noordwest Europa. Ten tweede wil Rotterdam uitgroeien tot de energiehaven van 

Noordwest Europa als het gaat om CO2-arme energiebronnen en –producten. Tot slot wil het 

zich ontwikkelen tot de meest energie-efficiënte haven- en industriecluster ter wereld. 

Verschillende onderdelen werken mee om deze ambitie te kunnen verwezenlijken. Zo zal het 

Rotterdamse havengebied de kritische massa bieden om een netwerk te ontwikkelen voor 

CO2-afvang, -transport en opslag of hergebruik. Ook wordt bijvoorbeeld een pilot uitgewerkt 

voor twee miljoen ton per jaar voor CO2-afvang, benutting (glastuinbouw) en opslag (lege 
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gasvelden en onshore) en de aanleg van de benodigde CO2 pijpleidinginfrastructuur (RCI 

2007). Maar ook het gebruik van restwarmte valt hieronder, waarvoor er leidingen worden 

aangelegd. 

 

1.2 Publiekscommunicatie7 

Het Rotterdam Climate Initiative is een samenwerkingsverband tussen vier uiteenlopende 

organisaties uit zowel de publieke als de private sector. In dit onderzoek wordt de 

publiekscommunicatie bekeken, dat onder het speerpunt Energizing City valt. De 

publiekscommunicatie van het Rotterdam Climate Initiative is het onderdeel dat vanuit het 

RCI communiceert naar de inwoners van Rotterdam over het klimaat en de 

klimaatverandering door middel van een uitgebreide voorlichtingscampagne en diverse acties 

in Rotterdam. Deze communicatie is tweezijdig. Het Rotterdam Climate Initiative geeft 

enerzijds door middel van de huidige campagne voorlichting aan de Rotterdammers. 

Anderzijds worden initiatieven op het gebied van het klimaat vanuit de bevolking 

aangemoedigd, waardoor er een interactieve communicatievorm ontstaat tussen het RCI en 

de inwoners van Rotterdam. De inwoners kunnen bijvoorbeeld via de publiekswebsite8 van 

het RCI eigen klimaattips of initiatieven inzenden, reageren op nieuwsartikelen en zelfs eigen 

klimaatposters maken. Deze posters staan in het teken van de huidige ‘Ik teken ervoor’-actie 

van het Rotterdam Climate Initiative.  

De publiekscommunicatie wordt verzorgd en gefinancierd vanuit de gemeente 

Rotterdam, maar dit gebeurt wel onder de noemer Rotterdam Climate Initiative. Dit geeft een 

interessante dimensie aan de publiekscommunicatie. Hoewel het gaat om een vorm van 

burgervoorlichting, kan er maar deels gesproken worden over overheidscommunicatie. Dit 

zorgt echter voor dit onderzoek niet voor beperkingen. De kern van het onderwerp blijft 

hetzelfde, namelijk het debat over communicatie en effect, waarbij in dit onderzoek specifiek 

wordt ingegaan op voorlichtingcampagnes over een maatschappelijk thema. In paragraaf 2.3 

zal er dieper worden ingegaan op de wetenschappelijke inzichten over 

publiekscommunicatie. 

   

1.2.1 Doel en middelen binnen de communicatie 

Naast de vele bedrijven en de haven binnen Rotterdam is het ook belangrijk dat de burgers 

zich willen inzetten voor een beter klimaat. De Rotterdamse bevolking verbruikt logischerwijs 

aanzienlijk minder energie dan een haven of alle bedrijven. Echter, alle huishoudens bij 

elkaar opgeteld kunnen toch veel energiebesparing opleveren en daarom is het ook zeker 

waard om de burgers te stimuleren.  

Het doel van de publiekscommunicatie is het bewustzijn van de Rotterdamse 

inwoners te vergroten over de huidige klimaatverandering. In termen van Steehouder e.a. 

                                                 

7 Deze paragraaf is samengesteld aan de hand van een interview bij het RCI met twee communicatiemanagers op 9 

april 2009.  
8 Het Rotterdam Climate Initiative heeft naast de overkoepelende website www.rotterdamclimateinitiative.nl ook 
een website opgericht specifiek voor het publiek, namelijk www.iktekenervoor.nl  
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(1999) kan dit communicatiedoel het beste worden omschreven als informerend en 

motiverend. Het RCI wilt namelijk ook burgers aanzetten tot het veranderen van hun gedrag. 

Het belangrijkste binnen de communicatie blijft echter dat burgers over het klimaat gaan 

praten met elkaar, dat het klimaat ook een plaats krijgt in hun belevingswereld. Er wordt 

daarbij dus ook ingespeeld op de subjectieve norm. Via de sociale omgeving komen er 

geluiden over een beter klimaat, waardoor mensen daar zelf ook over gaan nadenken en 

wellicht er zelf ook weer met anderen over praten. Een soort mond-tot-mondreclame 

eigenlijk. De middelen om dit doel te bereiken haken hier ook op in, bijvoorbeeld door 

posters of websites met een tekst zoals ‘Auto’s op biobrandstof. Wie tekent daar niet voor?’, 

zie figuur 3.1 op de volgende pagina. Op deze manier wordt er dus ingespeeld op het positieve 

gedrag en ook gesteld dat dit de gewenste norm is. Dit kan de mensen beïnvloeden in hun 

denkwijze (Pol e.a. 2007). De klimaatboodschap van het RCI uit zich vooral op drie gebieden, 

namelijk wonen, werken en verkeer. Op deze drie punten wordt de burgers geïnformeerd. Dit 

kan al in kleine dingen zitten, bijvoorbeeld de kraan uitdoen, maar ook met de fiets naar het 

werk gaan in plaats van de auto.  

 

 

Figuur 1.1: Poster van de ‘Ik teken ervoor’-actie 

 

De overall campagne blijft telkens hetzelfde doel hebben, namelijk het creëren van 

bewustzijn onder de bevolking en het aanzetten tot handelen. De middelen die voor het 

communicatiedoel worden ingezet, verschillen echter van elkaar. Zo worden er bijvoorbeeld 

promoteams ingezet die op evenementen in Rotterdam, maar ook in de stad wordt actief 

gecommuniceerd met de burger om deze bewust te maken van het klimaatprogramma van 

het RCI en worden er verschillende flyers uitgedeeld. De strategie van de communicatie is dat 
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er op een steeds lokaler niveau met de burgers wordt gecommuniceerd over de 

klimaataanpak in Rotterdam. Het idee is namelijk dat hoe dichter bij huis de initiatieven en 

acties staan, hoe meer de burgers betrokken kunnen zijn. Vanaf 2006 zijn er twee grote acties 

geweest om het publiek te informeren en motiveren over de klimaatverandering. Allereerst is 

er de Spaarlampen-uitdeelactie geweest. Ieder huishouden in Rotterdam kreeg daarbij een 

pakket met twee spaarlampen thuisgestuurd. De tweede grote en actuele actie is ‘Ik teken 

ervoor’. Voor deze actie is de website www.iktekenervoor.nl ontwikkeld met allerlei 

klimaattips, actuele informatie over het RCI voor de burgers en kan men zelf, symbolisch, 

tekenen om mee te doen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. De komende tijd wordt 

hier de aandacht opgericht, bijvoorbeeld door het plaatsen van posters in de metro’s van 

Rotterdam. Ook zijn er van buiten het RCI initiatieven, bijvoorbeeld het boekje ’52 Simpele 

manieren om de wereld te veranderen’ van Fons en Jacqui Burger uit 2008, waar vervolgens 

RCI haar naam aan verbindt.  

Het RCI is de zender van alle boodschappen van het klimaatprogramma. Het is alleen 

niet een doel op zich om naamsbekendheid te vergaren. Bij sommige projecten worden ze 

zelfs niet eens genoemd, bijvoorbeeld bij het televisieprogramma op de regionale zender TV 

Rijnmond, genaamd Mulder & Sno: De zin en onzin van het klimaat. Ze fungeren daarbij als 

een soort redactie om te adviseren en hebben inbreng over de onderwerpen wat betreft het 

klimaat. Dit onderstreept ook weer het doel dat het belangrijkste is dat mensen over het 

klimaat gaan nadenken en gestimuleerd worden om ook een steentje bij te dragen. Dit 

televisieprogramma kan gezien worden als een succes. Wekelijks zijn er zo’n 140.000 kijkers.  

 

1.2.2 Doelgroep van de communicatie 

Het Rotterdam Climate Initiative richt zich in het algemeen op de inwoners van Rotterdam, 

uitgestrekt tot het gebied ‘Groot Rotterdam’. De echte uitingen van de publiekscommunicatie 

zijn wel voornamelijk te zien in de binnenstad van Rotterdam, bijvoorbeeld door middel van 

posters of het verspreiden van flyers. Er zijn ook projecten die speciaal gericht zijn op een 

bepaalde doelgroep waar het RCI op inhaakt. Zo is er bijvoorbeeld een ‘Energybattle’ geweest, 

waarbij jongeren en studenten die in bepaalde wooneenheden woonden, konden strijden 

voor een prijs door zo energiebesparend mogelijk te leven. In dat geval worden algemene 

teksten, bijvoorbeeld een informatiebrief die de mensen meekrijgen, enigszins aangepast aan 

de doelgroep. 
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2. Literatuurstudie 

 

In deze literatuurstudie zal de betekenis van communicatie centraal staan en in het bijzonder 

overheidscommunicatie. Vervolgens zal er dieper worden ingegaan op de communicatie met 

groepen. Tot slot zal het thema duurzaamheid worden besproken.  

 

2.1 Betekenis van communicatie en overheidscommunicatie 

 

2.1.1 Communicatie 

‘Alles is communicatie’, zo hoor en lees je regelmatig. Communicatie is eigenlijk zo diep 

geworteld in het leven dat het als vanzelfsprekend wordt gezien.  Als ik een vraag stel aan 

iemand en diegene reageert, communiceren we. Maar als iemand alleen zijn armen over 

elkaar doet tijdens een discussie, kan dit ook duiden op communicatie: non-verbaal in dat 

geval. Ook al is er nog niets verbaal gezegd, wordt er non-verbaal wel degelijk 

gecommuniceerd. Een beroemde stelling van communicatiewetenschapper Paul Watzlawick 

(1974) is hier goed op zijn plaats, namelijk dat iemand niet níet kan communiceren. Iemands 

houding of gedrag kan ook door een ander op een bepaalde manier worden opgevat, terwijl 

diegene dat misschien niet eens doorheeft. In het kader van dit onderzoek zal voornamelijk 

worden ingegaan op verbale communicatie.  

Communicatie is volgens Oomkes (2000) een continu proces, dat gezien kan worden 

als ‘een kringloop van actie en reactie, waarbij de reactie dient als feedback’ (36). Zo kan er in 

beurten worden gesproken en kan de ontvanger door middel van het geven van feedback 

aangeven op welke manier de boodschap van de zender overkomt. Feedback kan daarbij 

indirect en direct zijn. Indirecte feedback is bijvoorbeeld een reactie zoals ‘ja’ of ‘oké’. De 

ontvanger zegt dan impliciet dat hij de boodschap snapt. Bij directe feedback wordt de 

communicatie zelf besproken, deze vorm wordt dan ook metacommunicatie genoemd 

(Steehouder e.a. 1999). Gespreksdeelnemers zijn dus zowel de zender als ontvanger van een 

boodschap. De situatie waarbinnen een boodschap wordt verzonden, geldt als een soort 

kader: ‘Onder situatie wordt verstaan: waar, onder welke (sub)culturele spelregels, 

wanneer, met wie en met welke omstanders vindt communicatie plaats?’ (Oomkes 2000, 

43).  

Een boodschap maakt gebruik van een aantal kanalen. Volgens Oomkes gebruiken we 

meestal drie kanalen, namelijk ‘het vocaal auditieve kanaal (praten en luisteren), het visuele 

kanaal (alles wat er te zien is) en het tactiele kanaal (aanraken)’ (33).  Het is belangrijk om bij 

het ‘zenden’ van een boodschap het passende kanaal of kanalen te kiezen. Naast het kiezen 

van een goed kanaal, kan er van alles mis gaan tijdens het overbrengen van een boodschap. 

Zo kan het voorkomen dat de één de ander op een andere manier interpreteert, of dat de 

telefoonlijn wegvalt. Dit soort storingen in het kanaal wordt ruis genoemd en zorgen ervoor 

dat een boodschap niet optimaal overkomt. 
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Oomkes onderscheidt drie soorten ruis. Alle signalen die de boodschap van buitenaf 

hinderen, wordt fysieke ruis genoemd. Zo kan lawaai op straat het lastig maken om een 

telefoongesprek te voeren. Psychologische ruis omvat de belemmerende factoren van 

binnenuit, bijvoorbeeld vooroordelen of stereotypen die ervoor kunnen zorgen dat een 

boodschap niet goed overkomt. Semantische ruis komt voor als mensen ‘verschillende codes 

hanteren’, bijvoorbeeld het spreken van een andere taal of het gebruiken van vakjargon (34).  

 Mensen hebben een eigen interpretatie op boodschappen en dus een eigen 

referentiekader om de wereld te begrijpen. Dit referentiekader kleurt het ontvangen van een 

boodschap. Zolang gespreksdeelnemers op hetzelfde niveau zitten wat betreft hun 

referentiekader, hoeft er geen ruis op te treden (Oomkes 2000). 

Selectieprocessen spelen ook een rol bij het al dan niet optreden van ruis: 

 

“Als er een boodschap niet ‘overkomt’, komt er wel iets over bij de ander. Doorgaans haalt 

de ontvanger gedeelten uit de boodschap en voegt er zelf zaken aan toe.” 

    Oomkes 2000, 37. 

 

Hij onderscheidt zeven soorten selectieprocessen. Bij selectief zenden gaat het erom dat de 

zender ervoor kiest om slechts datgene te zenden, waarvan hij denkt dat de ontvanger mee 

instemt, bijvoorbeeld bij een reclame. Selectieve kennisname houdt in dat mensen kiezen uit 

de beschikbare informatie wat ze willen horen, zien of lezen. Aan de ene kant doet men dit 

gewoonweg, omdat het niet haalbaar is om alle bronnen van informatie door te nemen. 

Daarnaast blijkt dat mensen minder open staan voor minder positieve informatie: 

“Onderzoek toont aan dat mensen uit alle beschikbare informatie doorgaans datgene kiezen, 

wat de eigen ideeën en meningen bekrachtigt en wat het gevoel van eigenwaarde versterkt” 

(Oomkes 2000, 38). Daarnaast wordt aan alle signalen selectief aandacht gegeven. Om die 

reden kan er bijvoorbeeld toch een gesprek worden gevoerd in een drukke treincoupé. 

Volgens Oomkes is hetgeen dat mensen waarnemen subjectief, omdat men deze ervaringen 

betekenis geven: “Eigenlijk nemen we niet waar: we selecteren. We kiezen uit onze 

waarneming wat we verwachten, wat ons logisch lijkt, wat we wensen, of waar onze aandacht 

op gericht is (40)”. Selectief onthouden houdt in dat bij het krijgen van informatie men vaak 

hetgeen onthoudt wat hun eigen mening ondersteunt. Mensen hoeven daarbij niet altijd te 

aanvaarden wat voor hen het beste lijkt te zijn. Er worden namelijk allerlei strategieën 

gebruikt om hun oorspronkelijke keuzes op te lossen of te verzachten, dat valt onder het 

selectief aanvaarden. Tot slot selecteren mensen wat ze willen zenden naar anderen. Met 

een collega kan bijvoorbeeld anders gesproken worden dan met een familielid. Ook is er de 

keuze om niet alles te zeggen, omdat het bijvoorbeeld niet interessant is of niet relevant. 
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Communicatiedoelen 

Volgens Steehouder e.a. (1999) gaat het bij communicatie niet alleen om het uitwisselen van 

uitingen. Communicatie heeft altijd een bepaald doel. De inhoud en vorm van een uiting zijn 

afhankelijk van dit doel. Daarnaast moet er bij een uiting rekening worden gehouden met de 

doelen van een ontvanger. Steehouder e.a. (1999) illustreren de betekenis van communicatie 

aan de hand van een model. Dit model onderscheidt vier boodschappen in een uiting, die de 

vorm en inhoud van een uiting bepalen. Deze boodschappen worden volgens Oomkes (2000) 

onbewust meegezonden en geven verschillende ondertonen aan een boodschap. Allereerst is 

er het referentiële niveau, dat de letterlijke inhoud van de boodschap is. Het expressieve 

niveau geeft aan hoe de zender de wereld ziet en zegt dus vooral iets over de zender zelf. Het 

relationele niveau omvat de relatie tussen zender en ontvanger en is vooral op te merken uit 

hoe iets wordt gezegd. Het appellerende niveau geeft tot slot aan wat de zender wil bereiken 

bij de ontvanger (Oomkes 2000, 45).  

 

Het appellerende niveau gaat om communicatiedoelen. Steehouder e.a. (1999) maken daarbij 

een onderscheid tussen directe communicatiedoelen en beleidsdoelen. Het 

communicatiedoel is hetgeen wat de zender op het eerste gezicht wil bereiken, bijvoorbeeld 

de kennis van de ontvangers over het milieu beïnvloeden. Daarnaast heeft de uiting als 

beleidsdoel dat ook daadwerkelijk hun gedrag wordt beïnvloed. De auteurs verdelen de 

doelen van de zenders in ‘naar de soort van beïnvloeding dat de zender wil bereiken’ (26) en 

deze zijn overgenomen in onderstaand schema (Steehouder e.a. 1999, 26): 

 

Soorten doelen De zender wil Om invloed uit te oefenen op 

Informatief Informeren Kennis over feiten 

Instructief Instrueren Vaardigheden 

Persuasief Overtuigen Mening, houding 

Motiverend Aanzetten Gedragsintentie, bereidheid 

Affectief Gevoelens opwekken Emoties 

Afbeelding 2.1: Doelen van de zenders (Naar: Steehouder e.a. 1999) 

 

Wanneer iemand een boodschap zendt, is er vaak gebruik gemaakt van verschillende doelen 

die in een bepaalde hiërarchie staan. Zo moet een brochure allereerst de lezer informeren 

over een bepaald onderwerp, voordat deze de lezer kan aanzetten tot een bepaalde 

bereidheid. Beleidsdoelen zijn daarentegen breder te trekken dan de uiting zelf. Als men 

iemand over het milieu informeert en wil aanzetten tot duurzaamheid, spelen ook andere 

beleidsdoelen een rol. Zo moet er genoeg voorziening zijn om bijvoorbeeld afval te kunnen 

scheiden of kan er belastingvoordeel worden ingevoerd voor groene energie. 

De ontvanger heeft ook bepaalde doelen. Deze staan vermeld in onderstaand schema 

aan de hand van Steehouder e.a. (1999).  
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Zenderdoelen Symmetrische ontvangerdoelen 

Informeren Kennis verwerven, iets weten 

Instrueren Vaardigheid verwerven, iets kunnen 

Overtuigen Standpunt bepalen, iets vinden 

Aanzetten Beslissingen nemen, iets doen 

Gevoelens opwekken Geëmotioneerd raken, iets voelen 

Afbeelding 2.2: Zenderdoelen en de ontvangerdoelen (Naar: Steehouder e.a. 1999) 

 

Volgens Steehouder e.a. (1999) is communicatie pas effectief als zender én ontvanger hun 

doelen bereiken. De zender en de ontvanger moeten daarvoor wel hun doelen wíllen en 

kúnnen bereiken. Hieronder zal kort worden besproken wat dat inhoudt voor de effectiviteit 

voor informatieve en persuasieve/motiverende communicatie, omdat deze beide vormen 

voor het onderzoek belangrijk zijn.  

 Informatieve communicatie kan alleen effectief zijn als de zender moeite doet om 

begrepen te worden door de ontvanger. Dit houdt dus in dat de boodschap duidelijk moet zijn 

en moet aansluiten bij de voorkennis van de ontvanger. Ook moet de uiting een goede 

structuur hebben en passend zijn voor de taalvaardigheid van de ontvanger. Tot slot moet de 

informatie boeiend worden gebracht. Aan de kant van de ontvanger moet er motivatie zijn 

om de zender te willen begrijpen. Als een onderwerp niet interessant is, zal er ook minder 

moeite worden gedaan om de boodschap te lezen en te begrijpen (Steehouder e.a. 1999, 36-

37).  

 Persuasieve en motiverende communicatie is lastiger om effectief te zijn. Ontvangers 

nemen namelijk niet vaak klakkeloos de overtuigingen over die in een boodschap zitten, maar 

zullen daar eerst zelf over willen nadenken en daarop hun mening baseren. Daarnaast zijn er 

verschillende manieren waarop een ontvanger zich van de boodschap kan onttrekken, 

bijvoorbeeld door een boodschap gewoonweg te negeren of door het oorspronkelijke gedrag 

goed te praten. Er zijn verschillende strategieën om dit te proberen te voorkomen. 

Bijvoorbeeld door een bepaald appèl in de boodschap te verwerken of door zekere weerstand 

al op te nemen in de boodschap en deze vervolgens te verzachten (Steehouder e.a. 1999, 40). 

 

De expressieve boodschap laat zien hoe iemand zich presenteert of hoe iemand wordt 

gepresenteerd. Dit kan bijvoorbeeld zich uiten door formeel taalgebruik in een brief, of juist 

een amicale schrijfstijl in een e-mail. Men kan dus zelf beïnvloeden hoe hij bij de ontvanger 

overkomt. Dit kan ook de effectiviteit van de communicatie ten goede komen. Zo kan men 

inspelen op de situatie waarin die zich begeeft, bijvoorbeeld een lezing houden voor 

studenten zal een andere expressieve boodschap moeten hebben dan het verkopen van een 

product.  

 

De relationele boodschap geeft aan hoe een zender denkt over de ontvanger en kan door 

middel van een uiting hun relatie duidelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de 
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keuze voor ‘u’ of ‘jij’ of door alleen een bepaalde groep aan te spreken, bijvoorbeeld jongeren 

of juist ouderen. De veronderstellingen van de zender over de ontvanger kan op inhoudelijk 

niveau de boodschap beïnvloeden. Steehouder e.a. (1999) onderscheiden vier soorten van 

veronderstellingen die van invloed kunnen zijn. Allereerst is er het veronderstelde niveau van 

kennis van de ontvanger. Dit leidt ertoe dat de zender kiest wat hij verder uitlegt en wat hij 

als algemene kennis beschouwt. Ten tweede speelt de ingeschatte taalvaardigheid van de 

ontvanger een rol. Zo kan een zender ervoor kiezen om in vakjargon te praten als hij tussen 

vakgenoten is, of dat hij makkelijkere woorden gebruikt voor scholieren. De veronderstelde 

normen, waarden, voorkeuren en smaak van de ontvanger beïnvloeden de argumenten die 

een zender kan gebruiken. Tot slot zijn er veronderstellingen over de relatie tussen zender en 

ontvanger die ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld een gelijkwaardig gesprek wordt begonnen 

of juist een gesprek tussen baas en werknemer waar de baas de leiding in het gesprek neemt. 

De ontvanger van een boodschap reageert op de door de zender gekozen manier van uiting. 

Dit heeft voor het grootste gedeelte volgens Steehouder e.a. (1999) te maken met twee 

eigenschappen. Allereerst de behoefte aan zelfbeschikking, dat inhoudt dat mensen graag zelf 

bepalen wat ze doen en daarnaast de behoefte aan waardering, dat betekent dat mensen 

positief willen worden beoordeeld door anderen.  

 

Als voorlichter is het dus belangrijk om deze basisprincipes van communicatie in gedachten 

te houden. Zo moet een boodschap optimaal overkomen, dus moet er op  selectieprocessen 

vanaf de ontvangers kant zo goed mogelijk worden ingespeeld. Ook kan er strategisch worden 

gekozen hoe de zender wil overkomen door middel van communicatie en met welk doel de 

communicatie wordt ingezet.  

 

2.2 Overheidscommunicatie 

Overheidscommunicatie kan vanuit een aantal invalshoeken worden weergegeven. Zo kan er 

op lokaal niveau interactief tussen burgers en overheid gecommuniceerd worden, 

bijvoorbeeld wanneer burger naar een stadsloket gaat voor vragen en informatie. Maar vanuit 

de overheid wordt ook in één richting gecommuniceerd met burgers, bijvoorbeeld via 

Postbus-51-campagnes. In de basis van deze communicatie wordt vanuit de overheid zelf 

gesteld dat het hierbij gaat om alle ‘uitingen, die als overheidsvoorlichting kunnen worden 

gedefinieerd: mondelinge en schriftelijke informatie van de overheid aan de burger, die 

feitelijk, zakelijk van aard is’ (Wallage 2001, 31). 

 

2.2.1 Doel overheidscommunicatie 

Vanuit de overheid zelf is in 2001 het rapport ‘In dienst van de democratie’ verschenen: een 

advies over de invulling van overheidscommunicatie. Een centrale rol is hierbij weggelegd 

voor de burger, omdat het bij dit soort communicatie volgens het rapport gaat om een 

wisselwerking tussen overheid en burger. De commissie Wallage (2001) onderscheidt drie 

soorten rollen waarin de burger te maken heeft met de overheid. Allereerst als staatsburger 
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(kiezer en coproducent), waarbij communicatie voornamelijk een middel is dat wordt ingezet 

voor het behalen van stemmen bij de politieke partijen. De burger maakt ook deel uit van een 

interactieve beleidsvorming, waarbij voorlichting en communicatie belangrijk zijn ter 

ondersteuning. Daarnaast kan de burger als klant worden gezien voor wie overheidsdiensten 

toegankelijk moeten zijn. Tenslotte kan de burger de rol van onderdaan op zich nemen. 

Verschillende beleidsinstrumenten, onder andere met behulp van campagnes, worden 

ingezet om beleid duidelijk te maken, bekend te maken of te laten accepteren. Aansluitend 

omschrijft de commissie Wallage (2001) het hoofddoel van alle overheidscommunicatie als 

volgt: 

 

“Hoofddoel van alle overheidscommunicatie zou moeten zijn: het voldoen aan het recht van 

de burger op communicatie. De functie van de overheidscommunicatie is daarmee voor de 

burger dat hij in staat wordt gesteld om zijn rol als staatsburger en zijn rol als onderdaan 

en klant optimaal te vervullen. De functie van de communicatie voor de overheid is de 

versterking van het beleidsproces, zowel in de beleidsvoorbereiding als in de 

beleidsuitvoering.” 

Commissie Wallage (2001), 31. 

 

Uit dit hoofddoel zijn twee operationele doelen opgesteld, namelijk: 

- Het informeren en consulteren van de staatsburger. 

- Het informeren en consulteren van de onderdaan en klant. 

Als ondersteunend doel geeft de commissie Wallage (2001) het beïnvloeden van de 

beeldvorming over de overheidsorganisatie aan. Deze doelen zijn in het rapport verwerkt tot 

een tabel: 

 

Afbeelding 2.3: Doelen en functies van de overheidscommunicatie  

(bron: Rapport ‘In dienst van de democratie’ 2001, 35) 
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2.2.2 Domeinen van overheidscommunicatie 

Er zijn verschillende vormen van overheidscommunicatie, die allen een andere functie 

vervullen. Van Woerkum (2000) heeft uiteengezet hoe overheidscommunicatie kan worden 

omschreven, maar vooral ook de domeinen waarin dit plaatsvindt. Hij beschrijft in opdracht 

van de commissie Wallage (2001) vier domeinen waarin de communicatie zich bevindt. Deze 

domeinen zijn niet los van elkaar te zien, bij verschillende thema’s zullen zij tegelijk aan de 

orde komen, stelt Van Woerkum (2000). De domeinen kunnen als volgt beschreven worden: 

 

1. Communicatie ten behoeve van (interactieve) beleidsvorming 

Van Woerkum (2000) beschrijft dit domein als:  

 

“De overheid informeert over voorgenomen beleid om de burger in staat te stellen zich op 

grond daarvan een mening te vormen en deze aan de overheid al dan niet via politieke 

partijen terug te geven.” 

Van Woerkum 2000, 3 

 

Het doel van deze communicatie is om andere perspectieven en invalshoeken in kaart te 

brengen. Hierdoor kan interactieve beleidsvorming voor draagvlak onder de bevolking 

zorgen, omdat de burgers betrokken worden bij het beleid. Daarnaast maakt interactieve 

beleidsvorming volgens Van Woerkum (2000) deel uit van een leerproces. Men leert hoe het 

best onderhandeld kan worden bij beleidsvorming en heeft daardoor ook beter inzicht in de 

afwegingen die moeten worden gemaakt bij het maken van beleid. Dit zorgt op den duur ook 

weer voor draagvlak. Daarnaast kan het de relatie tussen burger en overheid verbeteren. Tops 

& Zouridis (1996) stellen daarbij dat ‘de overheid ook coproducent van beleid is’ (263) en dat 

het belang van deze ontwikkeling lijkt toe te nemen. Belangrijk om daarbij op te merken is, is 

dat daardoor de context ook veranderd: 

 

“Daarnaast kan in concrete beleidstrajecten niet meer vanzelfsprekend worden vertrouwd 

op een maatschappelijk draagvlak als beleid is geaccordeerd door het (politieke) bestuur. In 

trajecten van coproductie zal reeds in een vroegtijdig stadium moeten worden nagedacht 

over het realiseren van een maatschappelijk draagvlak voor beleid.’ 

Tops & Zouridis 1996, 263 

 

Het is daarom van belang om bij lastig beleid, zoals klimaat, draagvlak te creëren. De burgers 

nemen niet alles direct aan van de overheid en zijn kritisch in de keuzes die de overheid 

maakt. Zo was er bijvoorbeeld veel kritiek onder de inwoners van Barendrecht toen werd 

besloten dat in dit gebied CO2 onder de grond zou worden opgeslagen uit angst voor een 

onveilige situaties als het mis zou gaan met de opslag .   
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2. Communicatie als beleidsinstrument 

Communicatie als instrument is volgens Van Woerkum (2000) bij veel thema’s lastig om 

uitvoerbaar te krijgen. Zo stelt Van Woerkum (2000) dat boodschappen vanuit de overheid 

worden gezonden in ‘een zee van vaak andersluidende boodschappen’ (7). Daarbij stipt Van 

Woerkum (2000) ook de contextuele factoren aan waarin de effectiviteit van de 

communicatie wordt gemeten. Zo is overheidscommunicatie nooit afgezonderd; de media 

kunnen het bijvoorbeeld oppakken en erover vermelden. Het is daarom dus lastig om 

bepaalde communicatie-effecten te voorspellen en te bepalen.  

 

3. Communicatie als voorziening 

Communicatie kan binnen de overheid ook dienen als voorziening. De overheid informeert 

de burgers over diverse zaken. Ook zijn er de mogelijkheden op educatie en hulp indien dit 

nodig is. de overheid legt hierbij geen regels op, maar zorgt er in feite voor dat er iets gebeurt 

op het gebied van informatie of educatie. Bijvoorbeeld middels de subsidiering van 

bibliotheken, informatietelefoons e.d. Het belangrijkste van dit domein is dat hierbij het 

initiatief bij de burger ligt. De overheid moedigt slechts aan tot mogelijkheden.   

 

4. Communicatie als faciliteit ten behoeve van maatschappelijke probleemoplossing 

In dit domein kan de overheid meer gezien worden als een soort ‘mediator’ wat betreft 

communicatie. Van Woerkum (2000) verwoordt dit als: 

 

“De gedachte is deze: de overheid hoeft zich niet direct verantwoordelijk te stellen voor de 

oplossingen van alle problemen. De maatschappij kan zelf ook heel wat oplossen en dat is 

ook wenselijk (het principe van zelfsturing). Wel zou de overheid de communicatie tussen de 

verschillende actoren kunnen ondersteunen en pas ingrijpen indien nodig.” 

Van Woerkum (2000), 9. 

 

2.3 Publiekscommunicatie 

In het kader van dit onderzoek zal overheidscommunicatie als instrument om 

maatschappelijk gewenste doelen over te brengen, namelijk publiekscommunicatie, op de 

burgers centraal staan (Van Woerkum 2000). Publiekscommunicatie zal daarom in dit 

onderzoek worden gedefinieerd als een vorm van overheidsvoorlichting. Pol e.a. (2007) 

benoemen dit als ‘communicatie als instrument om houding en gedrag van mensen te 

beïnvloeden’ (16). Hierbij gaat het om voorlichtingcampagnes die bewust trachten de 

publieke opinie te beïnvloeden en ook op deze manier te herkennen zijn, bijvoorbeeld op 

nationaal niveau de ‘Bob jij of bob ik?’-campagne9 of in het geval van voorliggend onderzoek 

de klimaatcampagne van het Rotterdam Climate Initiative. De campagne van het Rotterdam 

                                                 

9 De ‘Bob jij of bob ik?’-campagne is een initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en heeft als doel 

burgers bewust te maken van het feit dat als je met de auto weggaat, er altijd iemand moet zijn die bewust nuchter 

blijft en de rest dus naar huis kan brengen. 
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Climate Initiative kan slechts deels worden geplaatst onder overheidsvoorlichting, omdat het 

een project betreft met partijen uit zowel de publieke als private sector. De kern van het 

thema blijft echter hetzelfde, namelijk communicatie met een maatschappelijk doel. 

Volgens Klaassen (2004) wordt er binnen de samenleving kritisch bekeken naar 

voorlichtingcampagnes. Vooral het feit dat het in deze campagnes vaak éénrichtingsverkeer 

betreft vanuit de overheid naar de burger toe, zorgt voor kritiek. Zoals in hoofdstuk 1 is 

duidelijk geworden, heeft de publiekscommunicatie van het Rotterdam Climate Initiative een 

interactieve benadering. Zo worden de burgers actief betrokken bij de klimaatinitiatieven en 

gestimuleerd om zelf ideeën in te brengen. Dit kan meer draagvlak creëren onder de 

Rotterdamse bevolking en sluit goed aan bij de eerder genoemde bevindingen van het 

rapport ‘In dienst van de democratie’, namelijk het advies om interactief beleid uit te voeren 

door burgers te betrekken. 

 

2.3.1 Beïnvloeding door publiekscommunicatie 

Uit het voorstaande is duidelijk geworden dat met communicatie bepaalde doelen worden 

gerealiseerd, bijvoorbeeld het informeren of overtuigen van iemand of een groep mensen. 

Communicatie kan in functie van deze doelen gezien worden als een instrument, dat wordt 

ingezet om bijvoorbeeld een ander tot bepaald gedrag aan te zetten. Zo maken reclames 

gebruik van bepaald taalgebruik, symbolen of argumenten om hun product zo positief 

mogelijk op de kaart te zetten en mensen te overtuigen om dat product te kopen. Hetzelfde 

geldt voor campagnes, waarbij het doel is om mensen tot een bepaald gewenst gedrag te 

stimuleren. Martijn & Koelen (1999) beschrijven binnen persuasieve communicatie de vorm 

persuasieve voorlichting. De auteurs stellen daarbij dat deze vorm van communiceren 

volledig lijkt op commerciële campagnes en dat ook de strategieën hetzelfde zijn. Het verschil 

zit echter in het feit dat volgens Martijn & Koelen (1999) de communicatie wordt ingezet in 

het belang van de ontvanger:  

 

“Dit betekent dat we persuasieve voorlichting kunnen definiëren als: ‘een boodschap in het 

belang van een ontvanger of collectief, die erop gericht is de respons van een ontvanger, of 

ontvangers te vormen, te bekrachtigen of te veranderen’.” 

Martijn & Koelen 1999, 82 

 

Attitude en gedrag 

Hoeken (1998) stelt dat gedrag beïnvloed kan worden door de attitude van een persoon te 

beïnvloeden. Deze beïnvloeding vindt plaats door middel van informatieoverdracht, 

bijvoorbeeld bij persuasieve teksten. Bij dit overtuigingsproces spelen drie cognities een rol, 

namelijk overtuigingen, attitudes en waarden. Volgens Hoeken (1998) hebben overtuigingen 

te maken met de toestand van de wereld, bijvoorbeeld de overtuiging dat Parijs de hoofdstad 

van Frankrijk is. Deze overtuigingen kunnen per persoon verschillen en hangen daarmee ook 

af van een bepaalde correctheid en zekerheid over die overtuiging. In de meeste gevallen 
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kunnen overtuigingen dus ook getoetst worden aan de werkelijkheid. Parijs is bijvoorbeeld 

wel de hoofdstad van Frankrijk en Marseille niet. Attitudes gaan daarentegen meer over 

standpunten met een evaluatief karakter. Zo kan iemand Parijs de mooiste stad van Frankrijk 

vinden. Volgens Hoeken (1998) is iemands attitude vaak gebaseerd op overtuigingen en kan 

daarmee gezien worden als ‘een soort evaluatieve samenvatting van je overtuigingen’ (30). 

Waarden kunnen worden omschreven als een voorkeur voor een bepaalde handelswijze 

boven een andere handeling of toestand (Hoeken, 1998). Waarden zijn universeel en daarom 

zal er niet snel worden ingespeeld op iemands waarden als overtuigingsmiddel. De meeste 

mensen vinden bijvoorbeeld dat iedereen recht heeft op goede leefstandaarden, dit kan 

daarom gezien worden als een universele waarde. Echter, waardesystemen zijn wel 

persoonsafhankelijk. De één zal bijvoorbeeld meer waarde hechten aan de toestand in de 

Derde Wereld, dan afvalscheiding. Op dit waardesysteem kan worden ingespeeld om een 

attitude te veranderen.  

Attitudes zijn de tussenlaag tussen overtuigen en waarden, volgens Hoeken (1998). 

Deze laatste twee spelen een rol bij de vorming van attitudes, die gebaseerd zijn op de 

determinanten informatie, emoties en gedrag. Informatie speelt een rol binnen de 

kennisfunctie van een attitude. Verschillende overtuigingen, op basis van informatie, vormen 

attitudes. Daar kan in campagnes goed op ingespeeld worden door bijvoorbeeld aan te geven 

hoeveel procent van de huishoudens al is overgestapt op groene stroom en dat dit het milieu 

ten goede komt. Zo kan ook gelijk een bepaalde sociale wenselijkheid worden gestimuleerd. 

Onderliggende overtuigingen kunnen daardoor van belang zijn als er een bepaalde attitude 

veranderd moet worden:  

 

“Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de verandering van de (primaire) 

overtuigingen inderdaad veranderingen in de attitude tot gevolg heeft (bijv. Fishbein, Ajzen 

& McArdle, 1980; Hoeken, 1995; McCarty, 1981; Strader & Katz, 1990).” 

 Hoeken 1998, 39 

 

Naast de informatiecomponent kan een attitude ook gevormd worden door emoties. Het gaat 

er dan om wat voor gevoel je hebt bij een object in plaats van wat je ervan weet (Hoeken, 

1998). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als men alleen producten koopt waarvan zij zeker 

weten dat deze niet op dieren zijn getest, omdat zij dit verwerpelijk vinden. Tot slot kan een 

attitude gebaseerd zijn op gedrag. Dit is echter slechts het geval als een attitude vaag of 

ambigu is (Hoeken, 1998). Als men over een bepaald product of toestand niet veel informatie 

heeft, gaat hij bij zichzelf te raden wat hijzelf met het product te maken heeft gehad.  

 

Hoeken (1998) bespreekt de theorie die Fishbein en Ajzen (1975) hebben ontwikkeld die de 

relatie tussen attitude en gedrag uitlegt, de zogeheten theorie van beredeneerd handelen 

(Theory of Reasoned Action). Het gaat in deze theorie om handelen dat mensen volledig zelf 

in de hand hebben. De Theory of Reasoned Action is als volgt schematisch weer te geven: 
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Overtuigingen 

 

              X             Gedragsattitude 

Evaluaties 

 

                      Intentie    �      Gedrag 

Normatieve overtuigingen 

 

               X                       Subjectieve norm 

Motivatie om te voldoen 

 
 

Figuur 2.4: Schematische weergave van de theorie van beredeneerd handelen (Naar: Hoeken 1998) 

 

Binnen deze theorie is de intentie om gedrag te vertonen de belangrijkste factor. De intentie 

wordt bepaald door de gedragsattitude en de subjectieve norm. De gedragsattitude houdt in 

dat er wordt geëvalueerd over het bepaalde gedrag, bijvoorbeeld is het verstandig om wat 

vaker de fiets te pakken in plaats van de auto? De gedragsattitude wordt weer gebaseerd op 

de overtuigingen over een bepaalde toestand of product (fietsen is milieuvriendelijker dan 

autorijden) en de evaluaties die iemand heeft over deze overtuigingen (het is beter om te 

fietsen dan auto te rijden). De subjectieve norm gaat over de sociale omgeving en de druk die 

vanuit die omgeving wordt uitgeoefend om het gedrag wel of niet te vertonen. Deze norm 

wordt beïnvloed door normatieve overtuigen, dus wat het gewenste gedrag in de sociale 

omgeving van een persoon is, volgens die persoon. Bijvoorbeeld dat het belangrijk is om 

milieubewust te zijn. Daarnaast speelt de motivatie om te voldoen een rol, de mate waarin 

men nadenkt en rekening houdt met de wensen van anderen tijdens hun handelen, 

bijvoorbeeld: ‘hoe kom ik bij anderen over als ik milieubewust leef?’. 

 

Volgens Hoeken (1998) geeft de Theory of Reasoned Action drie aangrijpingspunten om 

gedrag te kunnen beïnvloeden, namelijk:  

1. Door middel van de gedragsattitude 

2. Door middel van de subjectieve norm 

3. Door middel van ‘de beïnvloeding van het gewicht dat de attitude en de subjectieve 

norm hebben op de intentie’. (48) 

 

Griskevicius et.al. (2008) stellen dat de waarde van sociale normen onderschat wordt. Uit de 

besproken experimenten blijkt dat het aanspreken van de sociale norm van een persoon 

invloed kan hebben op het gedrag. Volgens Griskevicius et.al. (2008) gaat het hierbij om 

descriptieve sociale normen. Deze refereren naar de perceptie van wat er gewoonlijk in een 

bepaalde situatie wordt gedaan (6). In dit artikel gaat het specifiek om het beïnvloeden van 
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mensen om een duurzamere levensstijl aan te nemen. Uit onderzoek is gebleken dat er twee 

factoren de kracht van sociale normen kan optimaliseren, aldus Griskevicius et.al. (2008): 

 

“First, social norms will have particularly strong impact on recipients under conditions of 

uncertainty (Cialdini & Goldstein, 2004; Griskevicius et al., 2006), which makes sense. 

After all, when unsure, people don’t look inside themselves for answers; all they’ll see there 

is confusion. Instead, they look outside, to others, for evidence of how to act.” [..] “Similarity 

also enhances the power of social norms when the decision maker is connected to others by 

a similar circumstance.” 

Griskevicius et.al. 2008, 11. 

 

Sommige mensen zijn gemakkelijker te overtuigen dan anderen. Dit hangt af van 

verschillende factoren, waarmee rekening gehouden moet worden. Zo zijn mensen met een 

lager zelfdunk en onzekere personen makkelijker te overtuigen, terwijl rechtlijnige types 

bijzonder lastig te overtuigen zijn. Autoritaire mensen hechten meer waarden aan meningen 

van gezagsdragers dan van inhoudelijke argumenten en ten slotte zijn mensen die meer 

openstaan voor andere ideeën ook makkelijker te overtuigen (Janssen, 2002). 

Janssen (2002) beschrijft daarbij ook drie soorten overtuigingsmiddelen. Allereerst 

zijn er de rationele middelen, waarbij wordt ingezet op argumentatie. Ook kunnen middelen 

gericht zijn op eigenschappen van de zender, die kan gewicht brengen door zijn 

geloofwaardigheid. Al Gore zal bijvoorbeeld meer overtuigend overkomen met uitspraken 

over het milieu dan als de woordvoerder van automerk Hummer dit zou doen. Met behulp 

van psychologische middelen kan ingespeeld worden op ‘behoeften en angsten, door 

emotioneel taalgebruik en door het gebruik van metaforen’ (Janssen 2002, 47). 

 

Beïnvloeding door publiekscommunicatie 

Pol e.a. (2007) gaan dieper in op het specifieke domein van beïnvloeding door middel van 

overheidsvoorlichting. Dit kan leiden tot ‘het veranderen, versterken of afzwakken van 

gedrag, attitudes en kennis van de burgers’ (Pol e.a. 2007). De auteurs stellen dat 

communicatie veel mogelijkheden biedt om bij voorlichtingen of campagnes gedrag te 

kunnen beïnvloeden. Zo kan er ingespeeld worden op de beïnvloeding van gedrag, maar ook 

op kennis en attitudes. Ze stellen echter wel dat er verschillende misverstanden zijn over 

beïnvloedende overheidscommunicatie. Deze misverstanden hebben tot gevolg dat er 

bepaalde keuzes binnen overheidscommunicatie zijn gemaakt die de campagnes niet ten 

goede komen. Pol e.a. (2007) stellen daarom een aantal oplossingsrichtingen voor. Allereerst 

dienen massamediale campagnes de nadruk te hebben op het bevestigen van een bepaald 

gedrag of attitude in plaats van het veranderen. In combinatie met andere interventies kan 

gedrag worden veranderd. Pol e.a. (2007) geven als voorbeeld de BOB-campagne die als een 

succes wordt bestempeld. Er stappen echter nog teveel mensen met teveel alcohol op in de 

auto. Combinatie met andere middelen, zoals meer controles en een alcoholslot in de auto is 
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daarom nodig voor gedragsverandering. Ook is het nuttig om de focus te richten op het 

gewenste gedrag, zodat men veronderstelt dat dit de norm is en dit gedrag eventueel 

aanneemt. Veel gedrag is automatisch. Om dit te veranderen zijn verschillende interventies 

nodig, bijvoorbeeld het gebruik van sociale beïnvloeding met een term als ‘70% van 

Rotterdammers is al klimaatneutraal’. Dit gedrag kan ook veranderen door het te 

‘onautomatiseren’, bijvoorbeeld door een negatief bericht naar buiten te brengen, zoals een 

filealarm, waardoor mensen zich daarop aanpassen. 

 

Gepland en automatisch gedrag 

Pol e.a. (2007) onderscheiden gepland en automatisch gedrag. Als campagnemaker moet je 

bewust zijn van dit onderscheid, omdat dit ook van invloed is op de manier waarop 

communicatie moet worden ingezet. Aangezien slechts vijf procent naar schatting gepland 

gedrag is, is het inspelen op automatisch gedrag ook van belang (Pol e.a. 2007). Pol e.a. 

(2007) geven aan dat gepland en automatisch gedrag zich op een continuüm bevinden. 

Gepland gedrag wordt op een gegeven moment een gewoonte en ontwikkelt zich tot 

automatisch gedrag. Het is dus zaak om dit gewoontegedrag te doorbreken of juist gebruik te 

maken van deze automatische handelingen om het onbewust bij personen te kunnen 

aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld doordat mensen gebruik maken van heuristieken, oftewel 

vuistregels, om keuzes te maken. Priming houdt in dat er een bepaalde stimulus is die 

onbewust iemand beïnvloedt, bijvoorbeeld een bepaalde sociale norm, rij alcoholvrij. Door 

middel van het vaak laten zien van een stimulus, wordt de waardering van deze persoon of 

product verhoogd (Pol e.a. 2007). Net zoals bij de Theory of Reasoned Action kan de sociale 

omgeving ook van invloed zijn op automatisch gedrag. Sommige ‘maatschappelijke 

gedragsregels’ zijn zo diep geworteld dat hier op kan worden ingespeeld (Pol e.a. 2007, 93).  

 

Hobson (2003) heeft op basis van het community-based social marketing principe onderzoek 

uitgevoerd naar de barrières die mensen ervaren in het aannemen van een milieubewuster 

leefpatroon. Hobson (2003) geeft aan dat de manier waarop mensen informatie over 

milieubewust leven lezen en daarop reageren van groot belang is. In het artikel wordt 

consumeren gezien als een vorm van sociale kennis, dat gerelateerd moet zijn aan duurzaam 

consumeren en gedragsverandering: 

 

“The basic premise of this article is that sustainable consumption information is not merely 

added onto current lifestyles, being either accepted or rejected due to the nature of barriers 

to action. Rather, new information interacts with individuals’ knowledge, to create a 

questioning of participants’ lifestyles that is fundamentally discursive.” 

Hobson 2003, 103 

 

Voor deze stelling gebruikt Hobson (2003) de ‘Structuration Theory’ van Giddens. Vanuit 

deze theorie kan worden verklaard waarom mensen bepaald gedrag vertonen. Giddens stelt 
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namelijk dat sociale structuren niet zozeer gedrag omschrijven, maar meer ‘works in 

progress’ (Hobson 2003, 104). Alledaags activiteiten kunnen vanuit deze theorie worden 

gezien als “daily habits and practices that constantly create and recreate social ordering” 

(104). In dit artikel gaat het specifiek om de sociale kennis die gebruikt wordt voor de 

vorming van zulke structuren. Bij sociale kennis valt te denken aan bijvoorbeeld het licht 

aandoen, of de kraan dichtdoen: 

 

“This is not simply a cognitive form of knowledge but is embodied and experienced in the 

flow of daily practices. Added to this, the awareness with which individuals think and talk is 

called discursive consciousness, a body of knowledge that is an on-going development of 

ideas and possibilities, anchored in knowledge, values and experience.” 

 

Hobson 2003, 104 

 

Hobson (2003) heeft aan de hand van een aantal projecten waar duurzaam gedrag in het 

huishouden centraal stond deze theorie onderzocht. Mensen werden in deze projecten 

bemoedigd om met een vragenlijst bij te houden of ze duurzaam bezig waren. Bijvoorbeeld de 

televisie niet op stand-by laten. Hobson (2003) stelde dat sommige activiteiten wel 

overgenomen werden in het dagelijkse ritme en sommige niet en vroeg zich daarbij af hoe dit 

kwam. Overigens had dit project in Nederland geen succes: er bleek geen gedragsverandering 

te hebben plaatsgevonden (Hobson, 2003). De conclusie van dit onderzoek verwoordt 

Hobson (2003) als: 

 

“[..] but through individuals making connections between forms of knowledge that link their 

own, everyday and experiential environments to broader environmental concerns (Strauss 

& Quinn, 1997; Bickerstaff & Walker, 2001), thus enabling them to see old practices in new 

ways that make intuitive ‘common sense’.” 

Hobson 2003, 107-108 

 

2.3.2 Publiekscommunicatie en verschillende groepen 

Na in kaart te hebben gebracht wat door uiteenlopende wetenschappers onder communicatie 

wordt verstaan, staat in deze paragraaf specifiek de publiekscommunicatie centraal naar 

diverse doelgroepen.  

 

Nieuwe Nederlanders 

Doordat de Nederlandse samenleving multicultureel is en nog steeds verandert, wordt 

overheidscommunicatie steeds complexer. Het is namelijk goed mogelijk dat mensen die nog 

niet zo lang in Nederland zijn, of de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, of een andere 

culturele achtergrond hebben, boodschappen vanuit de overheid op een andere wijze 

interpreteren. Het onderzoeksbureau Motivaction heeft voor de Rijksvoorlichtingsdienst een 
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kwalitatief onderzoek uitgevoerd om het communicatiegedrag en de behoefte naar 

communicatie van Nieuwe Nederlanders in kaart te brengen. Motivaction (2005) heeft in het 

onderzoek de grootste groep niet-westerse allochtonen opgenomen, namelijk Antillianen, 

Surinamers, Turken en Marokkanen en deze groep gedefinieerd als Nieuwe Nederlanders.  

 Uit het onderzoek blijkt dat de overheid fysiek en psychologisch ver van deze groep 

afstaat in tegenstelling tot de gemeente en stadsdelen (Motivaction 2005). De kennis over de 

overheid is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk opleidingsniveau, leeftijd en het al 

dan niet beheersen van de Nederlandse taal. Jongeren blijken meer kennis te hebben over de 

overheid dan ouderen. Ook speelt mee dat mensen die de Nederlandse taal slecht beheersen 

een lager kennisniveau hebben over de overheid. Opleiding heeft ook invloed op het 

kennisniveau.  

 Overheidscommunicatie lijkt in eerste instantie passief te worden ontvangen. Echter, 

de respondenten blijken actief naar informatie te zoeken als er vragen zijn, allereerst in hun 

sociale omgeving. Informatie vanuit de overheid die niet relevant is, wordt niet opgenomen. 

Daarnaast blijken jongeren binnen een gezin een belangrijke rol te hebben als 

informatieverschaffers, indien de oudere familieleden de Nederlandse taal niet goed 

beheersen.  

 Algemeen gezien is er behoefte aan overheidscommunicatie. Dit komt bijvoorbeeld 

doordat de sociale omgeving niet alle vragen kan beantwoorden. Maar dit heeft ook te maken 

met de toegankelijk maken van onderwerpen. Algemene maatschappelijke onderwerpen 

lijken daarentegen minder van belang te zijn. Motivaction (2005) stelt dat:  

 

“Algemene maatschappelijke onderwerpen zoals milieu of waterbeheer, waar respondenten 

geen rechtstreekse binding mee hebben, wekken nagenoeg geen belangstelling op en hebben 

daardoor een lage attentiewaarde.” 

Motivaction 2005, 6. 

 

Waardering overheidscampagnes 

In opdracht van DPC hebben onderzoeksbureaus MARE en Ferro een kwalitatief 

communicatieonderzoek uitgevoerd onder Nieuwe Nederlanders. Het onderzoek is ingegaan 

op de waardering van overheidscampagnes, in dit geval Postbus 51-campagnes, en maakt een 

vergelijking tussen autochtonen en Nieuwe Nederlanders. Op deze manier kunnen 

verschillen en overeenkomsten worden uitgelicht en kan de communicatie geoptimaliseerd 

worden om campagnes voor een breder publiek aantrekkelijk te maken.  

 Uit het onderzoek blijkt dat onder de autochtone groep de boodschapoverdracht goed 

verloopt. Een aantal factoren beïnvloeden het begrip van de campagne. Allereerst lijkt het 

begrip minder goed te verlopen als de relevantie voor de ontvanger kleiner wordt. Daarnaast 

kan een verhaallijn verwarrend werken, waardoor het begrip van de boodschap ook minder 

wordt. Zo blijken lager opgeleiden minder gemakkelijk de kern van de boodschap terug te 

kunnen halen van de boodschap, doordat het filmpje de aandacht trok en de beginzin lastig 



 

 

32

was. Ook blijkt de waardering beïnvloedbaar te zijn. Zo worden de campagnes beter 

gewaardeerd als het ook voor de ontvanger relevant is. Als er weerstand is tegen een 

boodschap, wordt deze ook minder gewaardeerd.  

 De boodschap komt minder goed over bij de Nieuwe Nederlanders die de Nederlandse 

taal slecht beheersen. Daardoor gaan de campagnecommercials te snel. Het onderwerp weet 

men nog wel, maar de kern van de boodschap niet. Dit soort problemen komen voornamelijk 

voor als het taalgebruik lastig is en er creatieve zinsconstructie worden gemaakt, bijvoorbeeld 

‘vrij spel geven’. Aan de ene kant lijkt de verhaallijn een ondersteunende rol te hebben als de 

taal lastig te begrijpen is. Aan de andere kant werkt een verhaallijn verwarrend, als het niets 

te maken heeft met de boodschap van de campagne. Ook blijkt de bekendheid met het 

onderwerp van de campagne een rol te spelen. Als het een volledig nieuwe boodschap was, 

konden mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersten minder snel een koppeling 

maken en begrepen daardoor de boodschap minder gemakkelijk dan een campagne die al 

bekend was. De boodschap van een campagne werkt beter als deze relevant is voor de groep 

en wordt een campagne beter gewaardeerd als deze ook begrepen wordt. Daardoor lijken 

volgens het onderzoek Nieuwe Nederlanders campagnes met een directe boodschap beter te 

waarderen. Creatieve elementen in een campagnecommercial worden ook gewaardeerd als de 

boodschap begrepen wordt. Over de gedragsintentie stellen MARE en Ferro het volgende: 

 

“Wanneer oudere Turken en Marokkanen een spotje niet goed begrijpen, zal de informatie 

grotendeels langs hen heen gaan. Zij zijn niet geneigd om actief uit te zoeken wat de 

boodschap van een campagne is, door bijvoorbeeld kinderen een commercial te laten 

vertalen. [..] Wel wordt meer informatie ingewonnen als men zich ervan bewust is dat een 

maatschappelijk onderwerp voor de eigen situatie van belang is. Dit gebeurt vooral 

wanneer men in het dagelijks leven al vaak heeft gehoord over de maatregel uit de 

commercial, zoals bij de Zorgverzekeringswet.” 

Rapport Ferro en MARE 2005, 8-9. 

 

Wat betreft de boodschapoverdracht onder Surinamers, Antillianen en jonge Turken en 

Marokkanen blijkt er geen verschil te zijn in vergelijking met autochtone groep. De 

onderzoekers merken wel op dat dit ook waarschijnlijk komt doordat de onderwerpen in de 

campagnes vrij neutraal zijn.  

 

Jongeren 

Jongeren zijn een lastige doelgroep om naar te communiceren, aldus Duijvestijn e.a. (2003). 

De huidige jeugd verschilt veel van elkaar, waardoor het niet realistisch is om ze in hokjes of 

subculturen te plaatsen. Dit vraagt om een nieuwe communicatieaanpak. Naast het 

bespreken van commerciële communicatie komt ook maatschappelijke communicatie aan de 

orde. Duijvestijn e.a. (2003) beschrijven deze laatste als een vorm die jongeren probeert 

bewust te maken voor bepaalde maatschappelijke onderwerpen en hun gedrag te 
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beïnvloeden. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van dezelfde marketingstrategieën als bij 

commerciële communicatie. De auteurs stellen echter dat de onderwerpen inhoudelijk veel 

verschillen, waardoor de effectiviteit van de communicatie in gevaar loopt als daar niet op 

wordt ingespeeld: 

 

“Informatievoorziening mag geen propaganda worden, maar wie met grote commerciële 

merken moet strijden om de aandacht van jongeren, heeft al snel de neiging om niet alleen 

in de vorm mee te gaan met commerciële communicatie, maar ook in de benaderingswijze. 

Maatschappelijke ideeën of gezondheidsvoorlichting kunnen niet aan jongeren worden 

verkocht als een product, omdat het onderscheid tussen feit, norm en gewenst gedrag steeds 

duidelijk moet zijn.” 

Duijvestijn e.a. 2003, 74. 

 

Om daadwerkelijk verandering in het gedrag van jongeren te bewerkstelligen, moet er genoeg 

kennis zijn over de motieven en het gedrag van deze jongeren. Zo blijkt dat jongeren 

voornamelijk informatie willen die voor hen relevant is en aansluit bij hun belevingswereld.  

 Ook blijkt volgens Duijvestijn e.a. (2003) dat veel jongeren de overheid te betuttelend 

vindt, waardoor het effect van de communicatie minder wordt. Tevens lijkt het zo dat als er 

bepaald gedrag alsmaar wordt afgeraden, bijvoorbeeld roken, jongeren het juist gaan 

uitproberen. Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in deze voorlichting door issues 

persoonlijk te maken, bijvoorbeeld door zwerfafval op te ruimen rond de school of 

spaarlampen in het gebouw te gebruiken.  

 Tot slot stellen de auteurs dat jongeren voornamelijk betrokken zijn bij 

maatschappelijke thema’s die dicht bij henzelf staan. Maar als binnen hun omgeving mensen 

hen wijzen op onderwerpen, willen ze daar ook over nadenken (Duijvestijn e.a. 2003). Het 

belangrijkste is dat de informatie objectief gecommuniceerd wordt en dat er ruimte wordt 

opengelaten voor andere meningen. 

 

2.3.3 Andere kijk op gedragsbeïnvloeding 

Naast de bekende theorie van Fishbein en Azjen (1975) is er in deze paragraaf ook een andere 

theorie meegenomen. Deze theorie, community-based social marketing, stelt dat 

gedragsbeïnvloeding vaak effectiever kan en vanuit die stelling geeft een weergave van andere 

manieren van communiceren om bepaald gedrag te stimuleren. Community-based social 

marketing geeft ook direct de kans om in kaart te brengen hoe bepaalde groepen mensen over 

een onderwerp denken en wat hen ontmoedigd om zich aan het gewenste gedrag aan te 

passen. In het artikel van McKenzie-Mohr (2000) wordt ingegaan op het bevorderen van 

duurzaam gedrag bij mensen. McKenzie-Mohr (2000) beschrijft als alternatief het 

community-based social marketing, dat psychologie verbindt met marketing. Het bestaat uit 

vier stappen, te beginnen met het in kaart te brengen van de obstakels die voor mensen in de 

weg liggen om zich op de gewenste manier te gedragen, met daarin specifiek meegenomen:  
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“Social marketing also underscores the importance of strategically delivering programs so 

that they target specific segments of the public and overcome the barriers to this segment’s 

engaging in the behavior.” 

McKenzie-Mohr 2000, 546. 

 

Het is van groot belang voor de effectiviteit van het programma om deze barrières te 

begrijpen, omdat alleen op deze manier duidelijk wordt op welke aspecten er kunnen worden 

ingespeeld. Sommige barrières zijn waarschijnlijk makkelijker weg te nemen dan anderen. 

Het is daarom van belang om te bepalen welke middelen er zijn om de barrières aan te 

pakken en op basis daarvan kan er een keuze worden gemaakt aan welke punten aandacht 

wordt besteed. Nadat de obstakels in kaart zijn gebracht, kan er een strategie worden 

ontwikkeld om deze barrières te verminderen of weg te nemen om het gewenste gedrag te 

bevorderen. Vervolgens is het belangrijk om een pilot uit te voeren op de ontwikkelde 

strategie om er zeker van te zijn dat het het gewenste gedrag promoot. Deze pilot wordt 

herhaald tot het gewenste niveau is behaald (McKenzie-Mohr 2000, 549). Tot slot volgt er 

een evaluatie wanneer de campagne van start is gegaan.  

 

2.4 Duurzaamheid 

 

2.4.1 Duurzaamheid in het algemeen 

Het veranderende klimaat is een vast gegeven geworden. Actiecomités, politiek en op 

wereldwijd niveau (onder andere door de Verenigde Naties ingestelde IPCC) roepen de 

burger op tot een duurzamere levensstijl ten behoeve van de klimaatverandering.  

 

De klimaatverandering 

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft in een rapport uit 2007 de 

klimaatverandering als volgt gedefinieerd: 

 

“Climate change in IPCC usage refers to a change in the state of the climate that can be 

identified (e.g. using statistical tests) by changes in the mean and/or the variability of its 

properties, and that persists for an extended period, typically decades or longer. It refers to 

any change in climate over time, whether due to natural variability or as a result of human 

activity.” 

 IPCC 2007, 8. 

 

Er hebben volgens het IPCC (2007) een aantal belangrijke veranderingen in het klimaat 

plaatsgevonden. Het is algemeen bekend dat het klimaatsysteem opwarmt en dat 

temperaturen stijgen, sneeuw en ijskappen beginnen te smelten en het zeeniveau stijgt. Deze 

veranderingen worden volgens het IPCC (2007) beïnvloed door regionale 
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klimaatveranderingen. Zo is de grote uitstoot van CO2 de reden dat de zuurgraad van het 

oceaanoppervlakte stijgt. Tevens zijn de GHG emissies immens gegroeid, waardoor de 

concentratie van N2O, CH4 en CO2 in de atmosfeer ver boven het natuurlijke gemiddelde 

van de afgelopen 650.000 jaar zitten (IPCC 2007, 50). Dit is voornamelijk toe te schrijven 

aan het stijgende verbruik van brandstoffen. Het IPCC (2007) concludeert daarbij het 

volgende: 

 

“Most of the global average warming over the past 50 years is very likely due to 

anthropogenic GHG increases and it is likely that there is a discernible human-induced 

warming averaged over each continent (except Antarctica). Anthropogenic warming over 

the last three decades has likely had a discernible influence at the global scale on observed 

changes in many physical and biological systems.” 

IPCC 2007, 50 

 

Deze klimaatverandering valt deels toe te schrijven op de inwoners, door de uitstoot van 

broeikasgassen. Het WRR (2006) benoemt het klimaatprobleem daarom ook op langere 

termijn hoofdzakelijk als een ‘energiegebruik verbonden kooldioxideprobleem’ (23). Het is 

daarom in het klimaatbeleid van belang dat deze uitstoot zo laag mogelijk blijft. Door de 

groeiende welvaart blijft dit echter een probleem. Men heeft steeds meer mogelijkheden om 

zich te vervoeren en zijn gewend aan een bepaalde luxe. Daarnaast zijn factoren als 

bevolkingsgroei en de daarbij gerelateerde groei van uitstoot bepalend (WRR 2006). 

 

Duurzaamheid als begrip 

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van VROM een rapport opgesteld ter 

verkenning van de perceptie over duurzaamheid. In dit rapport worden drie perspectieven op 

duurzaamheid besproken, namelijk een sociaal-ethische, economische en ecologische 

benadering. Dit zogenoemde ‘drie kapitalen-model’ is het uitgangspunt van duurzame 

ontwikkeling (Van Ingen e.a. 143). Tussen deze benaderingen dient samenhang te komen, 

waardoor er sprake kan zijn van ‘trade-offs’ tussen verschillende kapitalen.  

Het sociaal-ethische kapitaal zet het belang van “de legitimiteit van de claims van 

latere generaties om in hun toekomstige behoeften te voorzien” (38). Het RIVM (2004) 

benadrukt hierbij dat deze behoeften op dit moment nog niet bekend hoeven te zijn, 

waardoor deze bepalingen zullen steeds moeten worden bijgesteld. Daarnaast is het vanuit 

deze benadering belangrijk om de ontwikkelingslanden een belangrijke rol te geven, waarbij 

ook een passende verdeling van welzijn en welvaart hoort.  

Het economische kapitaal gaat uit van ‘de verdeling en toedeling van de schaarse 

middelen die nodig zijn om gestelde doelen op een efficiënte wijze te bereiken’. Duurzame 

ontwikkeling ligt daarbij dus volgens het RIVM (2004) in het verlengde van het streven naar 

welvaart, waarbij middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten om deze middelen te kunnen 

leveren, te verdelen en continueerbaar te houden.  
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Tot slot zet het ecologische kapitaal de draagkracht van het ecosysteem voorop en “wordt dan 

gezien als het ‘life support-systeem’, de basis die nodig is om maatschappelijke doelen, zoals 

voedselvoorziening, te bereiken”. 

Van Ingen e.a. 1999 definiëren duurzaamheid met een citaat van de World 

Commission on Environment and Development, namelijk:   

 

“ ‘Sustainable development is development which meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs’ (WCED 1987: 8).” 

Van Ingen, Dagevos & Beckers 2004, 144. 

 

Het RIVM concludeert hierbij dat duurzaamheid afhankelijk is van de maatschappelijke 

opvattingen van deze tijd “over de kwaliteit van leven, de verdeling daarvan over de wereld en 

wetenschappelijke inzichten in het functioneren van mens en het natuurlijke systeem” (11). 

Deze kwaliteit van leven dient met behulp van duurzaamheid te worden gehandhaafd. 

Ook is er onderzoek gedaan onder de Nederlandse burger om in kaart te brengen hoe 

deze precies tegen duurzaamheid aankijkt. Hierbij wordt het vraagstuk rondom 

duurzaamheid gezien als een ‘sociaal dilemma’. Men vindt belangrijk dat er wat gedaan 

wordt, maar vindt daarbij ook dat de overheid meer actie moet ondernemen. Daarbij blijkt 

uit het onderzoek dat “de meeste mensen zijn alleen bereid om hun daadwerkelijke gedrag in 

overeenstemming te brengen met hun houding ten aanzien van collectieve doelstellingen, als 

ook anderen gelijktijdig aan het bereiken van die doelstellingen meewerken” (58). Ook blijkt 

dat de waardenoriëntaties van mensen bepalen welke keuze men maakt over de 

bovengenoemde maatschappelijke opvattingen. dit onderzoek zal in de volgende 

subparagraaf besproken worden.  

 

2.4.2 De beleving van duurzaamheid bij consumenten 

Het RIVM heeft een onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen hoe de Nederlandse 

samenleving tegenover duurzaam leven staat. Uit het onderzoek komt naar voren dat globaal 

gezien verschillende waardepatronen over duurzaamheid kunnen worden ondergebracht in 

drie segmenten, namelijk de laag duurzamen, de middelhoog duurzamen en de hoog 

duurzamen. De laag duurzamen zijn niet bepaald bewust bezig met het milieu en er eigenlijk 

ook niet in geïnteresseerd. Deze groep mensen is voornamelijk bezig met vandaag en denkt 

niet aan de toekomst, houdt van gemak en het eigen belang staat voorop. Middelhoog 

duurzamen voelen zich betrokken en verantwoordelijk binnen de maatschappelijk. Deze 

groep wil milieubewust leven en is bezorgd over het milieu. De hoog duurzamen zijn bewust 

bezig met milieuvriendelijk consumeren en zijn ook bereid meer te betalen voor 

milieuvriendelijke producten. Verder heeft deze groep dezelfde instelling als de groep van 

middelhoog duurzamen en zijn betrokken bij de wereldgemeenschap (RIVM 2004, 5). Deze 

segmenten verklaren volgens het RIVM dat er verschillen waar te nemen zijn tussen 

consumenten en de manier waarop zij tegen duurzaamheid aankijken.  
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In de studie van het RIVM is allereerst in kaart gebracht welke overeenkomsten er binnen de 

literatuur gelden over factoren die van invloed zijn op al dan niet duurzaamheidbewustzijn en 

duurzaam gedrag. Allereerst spelen duurzaamheidwaarden een rol. Dit zijn gedeelde ideeën 

over wat er als wenselijk gedrag wordt beschouwd, welke tot stand komen in interactie met 

de sociale omgeving. Mensen verschillen in de mate waarin zij deze waarden accepteren en 

ook echt hun gedrag daaraan aanpassen. Kennis is belangrijk om een gedegen mening te 

vormen over duurzaamheid en kan daarbij van belang zijn bij het bepalen van 

gedragsalternatieven. Als de betrokkenheid van iemand bij het milieu groter is, is de kans op 

duurzaam gedrag ook groter. Deze betrokkenheid kan door ontwikkelingen in de 

samenleving veranderen. Vandaar dat er moet worden ingespeeld op de 

verantwoordelijkheid van burgers. Men moet kunnen inschatten wat zij zelf kunnen doen 

aan het milieu en het gevoel hebben dat zij ook controle hebben over hun gedrag. Deze twee 

aspecten komen duurzaam gedrag ten goede. De sociale omgeving speelt ook een belangrijke 

rol. Deze beïnvloedt het gedrag van mensen: enerzijds door het creëren van gedeelde sociale 

ideeën, anderzijds doordat gedrag plaatsvindt in deze omgeving en dus daardoor duurzaam 

gedrag kan stimuleren of juist ontmoedigen. Als men bijvoorbeeld in hun omgeving veel 

personen heeft die bijvoorbeeld afval scheiden, is dit een drijfveer om het ook te gaan doen, 

om zo ook het wenselijke gedrag binnen de groep te vertonen. Veel gedrag bestaat uit routine, 

het is dus van belang om van duurzaam gedrag een dagelijks gebruik te maken. Tot slot wordt 

aangenomen dat men handelt in verschillende gedragsdomeinen. Voor een duurzame 

levensstijl moet er samenhang komen in deze domeinen wat betreft de gedeelde waarden om 

zo ook duurzamer te leven. (RIVM 2004, 46) Het RIVM heeft deze factoren schematisch 

weergegeven: 

 

 

Figuur 2.5: Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling (RIVM 2004, 46) 

 

Uit een verdere analyse van de resultaten op basis van demografische kenmerken, zoals 

geslacht, leeftijd, etniciteit en opleiding, blijkt slechts leeftijd een rol te spelen. Uit het 

onderzoek blijkt namelijk dat onder het segment hoog duurzamen voornamelijk ouderen (65 

jaar en ouder) zich scharen. Jongeren vallen voornamelijk onder het segment laag 
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duurzamen. Het RIVM geeft daarom de aanbevelingen dat er meer moet worden ingespeeld 

op de verbinding van duurzaamheid en de leefstijl van jongeren, maar ook laag duurzamen in 

het algemeen.  

 

Sturen op duurzaamheid 

Wat kan de consument prikkelen om duurzamer te leven? Dit is een vraag waar Van Ingen & 

Van der Lelij (2004) nader op ingaan op basis van het overkoepelende onderzoek binnen de 

bundel ‘Een kwestie van smaak: Duurzaam consumeren’ over duurzaamheidsbewustzijn. Dit 

onderzoek is hetzelfde als het eerder besproken onderzoek van het Milieu- en 

Natuurplanbureau over de duurzaamheidssegmenten binnen de Nederlandse bevolking. Van 

Ingen & Van der Lelij (2004) concluderen dat er op dit moment nog niet effectief genoeg 

wordt ingespeeld op het stimuleren van duurzaamheid. 

Op basis van het onderzoek valt volgens de onderzoekers op te merken dat er 

verschillende mogelijkheden zijn om dit aan te pakken en stellen vervolgens een aantal 

kansen voor. Zo zijn er verschillende segmenten te benoemen, met allerlei eigen belangen en 

motivaties. Het is dus belangrijk om concreet die bepaalde belangen en motivaties aan te 

spreken in plaats van ‘een universele boodschap’ (30). Ook kan er veel verbeterd worden aan 

de ‘toegankelijkheid, gemak en verbetering van het aanbod’ (30). Zo stellen Van Ingen & Van 

der Lelij (2004) een herkenbaar keurmerk voor om producten als duurzaam te kenmerken en 

daarnaast: 

 

“Er kunnen sterke, ‘trendy’ duurzame merken en diensten worden ontwikkeld die passen bij 

de consumptiecultuur en de beleving van de hedendaagse burger. Als de groep laag 

duurzamen in de samenleving moet worden overgehaald tot duurzaam gedrag kan dat niet 

door alleen op het belang van duurzame ontwikkeling in te zetten.” 

 

Van Ingen & Van der Lelij (2004), 31 

 

Aansluitend aan deze opmerkingen wordt gesteld dat jongeren vaak weinig belangstelling 

voor duurzaamheid blijken te hebben. Aangezien zij de toekomst hebben, moeten er 

specifieke campagnes gericht op deze groep komen, volgens de auteurs. Uit het onderzoek 

blijkt namelijk dat jongeren weliswaar minder belangstelling hebben, of zich er ook minder 

van bewust zijn, maar ze willen wel zeker onder bepaalde voorwaarden hun bijdrage leveren 

(Nauta 2004). Het moet echter bij hun levensstijl en leefwereld passen. Dus, het moet de 

jongeren prikkelen, het moet een positieve aanpak zijn en ze moeten zich niet ‘te vast zien 

zitten’ aan duurzaamheid, aldus Nauta (2004). 

 

Zoals ook al eerder werd vermeld, de consument is gewend aan een bepaalde luxe en zal 

waarschijnlijk niet drastisch het roer om willen gooien. Dit hoeft uiteraard niet, maar er zal 

wel een middenweg gevonden moeten worden om tot duurzamer gedrag te komen. Van 
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Kasteren (2004) stelt dat er een aantal factoren een rol spelen om tot die middenweg te 

komen, namelijk motivatie, gelegenheid en capaciteit:   

 

“Duurzame ontwikkeling is dus niet alleen via gedrags- of omgevingsmaatregelen vorm te 

geven, maar vereist bovenal een werkwijze waarbij beide maatregelen optimaal op elkaar 

worden afgestemd.” 

Van Kasteren 2004, 79. 

 

Media als kanalen voor  informatievoorziening 

Het SCP heeft in 2000 een onderzoek uitgevoerd naar het proces van meningsvorming over 

het milieu. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de media. Zo stelt het SCP dat media 

vaak de enige of belangrijkste bron zijn waar mensen informatie verzamelen en een opinie 

kunnen vormen. Het is echter nog altijd moeilijk om aan te tonen dat media ook 

daadwerkelijk opvattingen veranderen of beïnvloeden. Daarbij spelen ook persoonlijke 

eigenschappen mee. Iedereen kan een boodschap anders interpreteren, of vindt de ene 

zender weer betrouwbaarder dan de ander.  

Uit secundaire analyses maakt het SCP op dat de televisie de grootste bron is voor 

informatie over het milieu, op de tweede plaats staan de dagbladen. Hoewel er kleine 

verschillen te vinden zijn naar de keuze voor een bepaald medium,  vallen er geen duidelijke 

resultaten uit te halen: 

 

“De milieuopvattingen van de kijkers van de publieke omroepen verschillen onderling 

nauwelijks en de milieuonvriendelijkheid van de verstokte televisiekijkers blijkt meer te 

wijten aan de persoonlijke kenmerken van de groep dan aan het feit dat de televisie de 

belangrijke bron van milieuinformatie voor hen is.” 

 SCP 2000, 123 

 

Uit de focusgroepen die het SCP heeft gehouden blijkt dat er een dalende bezorgdheid is voor 

het milieu. Men heeft het idee dat ze er zelf niks aan kan doen. Tevens moet het 

milieuvraagstuk ‘concurreren’ met andere maatschappelijke of politieke problemen. Hoewel 

uit deze studie blijkt dat de meeste respondenten wel proberen hun steentje bij te dragen, 

speelt een bepaalde vermoeidheid ook een rol: 

 

“[..] iedereen is weleens geschrokken van een bericht of een milieuramp, maar na de 

aanvankelijk ‘alarmerende’ berichten en het uitblijven van zichtbare of voelbare 

consequenties treedt er een zekere vermoeidheid op.” 

SCP 2000, 125 

 

Ook zijn volgens het SCP een aantal andere factoren belangrijk bij milieucommunicatie. 

Jongeren en lager opgeleiden gebruiken de televisie als belangrijkste bron van informatie. 
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Ouderen en hoger opgeleiden gebruiken daarentegen daarvoor vaker dag- en/of 

opiniebladen. Maar dan is alsnog de vraag of berichten opvallen, groepen die minder 

milieubewust zijn, lijken lastiger te bereiken en alleen via een specifiek medium. Daarnaast 

komen wetenschappers en milieuorganisaties betrouwbaarder over in de ogen van de 

Nederlandse bevolking, in tegenstelling tot een lagere scorende overheid en de media.  

Het SCP concludeert dat er veel tegenstrijdige berichten in de media verschijnen. De 

ene wetenschapper spreekt de ander weer tegen. Dit zorgt ervoor dat mensen kritischer de 

berichtgeving bekijken en ‘men lijkt steeds minder open te staan voor berichten over het 

milieu’ (127). Het is daarom belangrijk hier rekening mee te houden als er wordt gekozen om 

een campagne te starten voor milieubewust gedrag. Het SCP stelt daarbij ook de vraag of 

campagnes niet contraproductief beginnen te werken. Zo lijken bepaalde milieubewuste 

acties aan verandering onderhevig: de ene keer is het scheiden van afval goed, om vervolgens 

te stellen dat het afval beter bij verwerking kan worden gescheiden (129). De overheid moet 

dus goed bedenken welke boodschappen zij wilt zenden en daarbij volgens het SCP de 

geloofwaardigheid proberen hoog te houden om ook op de langer termijn betrouwbaar te 

blijven voor de kritische burgers.  

De Boer en Brennecke (2003) plaatsen verschillende kanttekeningen van de 

zogenoemde ‘almacht van de media’. Allereerst bereiken massamedia niet iedereen en 

beïnvloeden media en de gebruikers elkaar, bijvoorbeeld door kijk- en luisteronderzoek. Ook 

kunnen ontvangers een boodschap anders interpreteren, daarnaast is er zoveel informatie 

beschikbaar dat mensen selectief boodschappen moet opnemen. Daarbij nemen mensen niet 

passief en zonder kritiek alle boodschappen over. Zoals ook in de eerste paragraaf werd 

beschreven, selecteren mensen welke boodschappen ze op welke manier en wanneer 

ontvangen.  
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3. Praktijkonderzoek 
 

3.1 Methoden en operationalisatie  

De derde en vierde onderzoeksvraag omvatten de kern van het praktijkonderzoek, namelijk 

een kwantitatief onderzoek onder inwoners van Rotterdam. De keuze om een kwantitatief 

onderzoek uit te voeren, heeft een aantal redenen. Allereerst is het vanuit het onderwerp van 

belang om de bevindingen voorzichtig te kunnen generaliseren. Ik wil namelijk niet alleen het 

effect van een publieke voorlichting meten, maar ook concrete aanbevelingen kunnen maken 

over de publiekscommunicatie. Dit kan alleen als er een grote groep mensen is benaderd. 

Voldoende diepte-interviews zijn daarnaast niet haalbaar in het tijdsbestek. Ook ligt de 

drempel voor veel mensen lager, omdat in principe de enquête anoniem en binnen vijf  à tien 

minuten in te vullen is. De mate van anonimiteit verlaagt waarschijnlijk sociaal wenselijke 

antwoorden.  

 

3.2 Enquête 

Voor het praktijkonderzoek is een enquête opgesteld die in vier delen is opgebouwd. De 

enquête is te vinden in bijlage 2. De opbouw van de enquête is bewust op deze manier 

gedaan. De enquête begint namelijk met vrij neutrale vragen over of men bepaalde uitingen 

wel eens heeft gezien. Op deze manier komen de respondenten langzaam in het onderwerp 

terecht en doordat ze waarschijnlijk één van de twee acties kennen, kunnen ze zich ook 

verder instellen op de komende vragen.  

Allereerst wordt het bereik van de klimaatcampagne gemeten en wordt het bewustzijn 

en gedrag naar aanleiding van de campagne gemeten. Om dit te meten is er gericht gevraagd 

naar de twee hoofdacties van het Rotterdam Climate Initiative, namelijk de Spaarlampenactie 

en de ‘Ik teken ervoor’-actie. Dit zijn de vragen 1 tot en met 9, bijvoorbeeld: 

 

2. Kent u de Spaarlampenactie van het Rotterdam Climate Initiative, 

waarbij ieder huishouden in Rotterdam twee spaarlampen cadeau kreeg? 

 

� Ja, die heb ik zelf ook thuis gekregen. 

� Ja, daar heb ik wel van gehoord. 

� Nee � ga door naar vraag 6 

 

Het tweede deel meet de waardering van de campagne en geeft aan of de invalshoek die de 

publiekscommunicatie inzet goed is volgens de respondenten. Aan de hand van een 

voorbeeld uit Pol e.a. (2006) zijn de kenmerken opgesteld. Er wordt daarbij gebruik gemaakt 

van een vijfpuntsschaal met Likertstellingen. Iedere schaalvraag is opgesteld als dichotomie, 

bijvoorbeeld informatief versus niet informatief en duidelijk versus niet duidelijk.  Daarbij 

worden er bewust geen cijfers gebruikt, maar rondjes, om op deze manier een bepaalde 
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rangorde te vermijden. De vragen 10 tot en met 15 meten de waardering van de campagne, 

bijvoorbeeld: 

 

 

Vervolgens wordt de gedragsintentie en bereidheid van de respondenten gemeten. Het doel 

van de communicatie van het RCI is namelijk dat mensen bewust raken over de 

klimaatverandering en vervolgens ook met het klimaat rekening houden. Dit deel bestaat uit 

schaalvragen, namelijk de vragen 16 tot en met 26, bijvoorbeeld: 

 

20. Hoe waarschijnlijk is het dat u rekening houdt met het besparen van 

energie in huis, bijvoorbeeld door spaarlampen in huis of elektronische 

apparaten uit te zetten om zo ook minder CO2 te verbruiken? 

 

Zeer waarschijnlijk  0  0  0  0  0  Helemaal niet waarschijnlijk 

 

Ook bevat dit onderdeel drie open vragen, namelijk de vragen 27 tot en met 29. Bijvoorbeeld 

vraag 27, namelijk “Wat zouden voor u belangrijke redenen zijn om klimaatbewuster te 

leven?” De antwoorden die de respondenten gaven op de drie open vragen, zijn achteraf 

gecategoriseerd naar frequentie. Voor vraag 27 “Wat zouden voor u belangrijke redenen zijn 

om klimaatbewuster te leven?” heeft dit negen categorieën opgeleverd, namelijk:  

 

1. De natuur 

2. Gezondheid 

3. Een betere wereld/klimaat/milieu 

4. De toekomst van jezelf/ 

kinderen/kleinkinderen 

5. Als anderen zich inzetten 

6. Als het goedkoper zou zijn 

7. Als de gevolgen zichtbaar 

zijn/zouden worden 

8. Anders 

9. Weet niet/geen 

 

Vraag 28 gaat over de beweegredenen van de respondenten waarom ze juist niet 

klimaatbewuster zouden leven. Op deze manier kan wellicht in kaart worden gebracht welke 

obstakels er nog zijn in termen van McKenzie-Mohr (2000) en of deze weggenomen kunnen 

worden. Op basis van de antwoorden zijn er negen categorieën opgesteld, te weten: 

 

1. Praktisch/Noodzakelijkheid/Comfort  

2. De hogere kosten 

3. Anders 

4. Geen 

5. Gemakzucht 

6. Verandering/bewustwording kost tijd 

7. Te weinig informatie 

8. Weet niet 

 

Ik vind de klimaatcampagne van het Rotterdam Climate Initiative: 

10. Duidelijk     0  0  0  0  0      Niet duidelijk 
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De antwoorden op de laatste open vraag “Wat denkt u zelf aan het klimaat te kunnen doen?” 

heeft de volgende categorieën opgeleverd: 

 

1. Duurzaam consumeren 

2. Recycling/afvalscheiding 

3. Alternatief vervoer (OV/fiets) 

4. Duurzaam wonen 

5. Duurzaam leven 

6. Anders 

7. Geen/weet niet 

8. Weinig/niet veel 

9. Kennis verkrijgen/bewustwording 

creëren 

 

Tot slot wordt de respondenten gevraagd de voorkeur voor media om informatie over het 

klimaat te ontvangen in te vullen en de demografische gegevens.  

 

3.2.1 Betrouwbaarheid enquête 

In onderstaande tabel 3.1 is de betrouwbaarheid weergegeven van de schaalvragen van de 

enquête. Tevens staat vermeld welke vragen eventueel zijn uitgesloten van het onderzoek ter 

bevordering van de betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid van de enquête is onderzocht op 

twee clusters. Het eerste cluster is de waardering van de campagne. Dit zijn de vragen 10 tot 

en met 15. Het tweede cluster is de gedragsintentie en bereidheid van de respondenten. Dit 

zijn de vragen 16 tot en met 26.  

 

Cluster Betrouwbaarheid Uitgesloten vragen 

Waardering campagne α= .85 - 

Gedragsintentie en bereidheid α= .84 26 

Tabel 3.1: Betrouwbaarheid per cluster en uitgesloten schaalvragen 

 

3.3 Respondenten 

In totaal hebben 154 mensen deelgenomen aan het onderzoek. Dit zijn personen die in 

Rotterdam wonen (n=148) en personen die in regio Groot-Rijnmond wonen, maar wel in 

Rotterdam studeren (n=6). Er is zoveel mogelijk geprobeerd om de demografische 

kenmerken van de Rotterdamse bevolking aan te houden. Zo’n 53 procent van de 

respondenten is man, ongeveer 47 procent is vrouw. In bijlage 1 is een uitgebreid schema te 

vinden van zowel de kenmerken van de respondentengroep als voor de volledige Rotterdamse 

bevolking. Aan de hand van de gegevens van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van 

de gemeente Rotterdam zijn de respondenten per leeftijdscategorie ingedeeld10. Deze 

                                                 

10 Een kanttekening die ik hierbij wil plaatsen is dat naar mijn mening deze categorieën behoorlijk breed zijn. Zo 

worden bijvoorbeeld personen tussen de 20 en 34 jaar in dezelfde categorie geplaatst. Naar mijn mening is het 

echter goed mogelijk dat een twintigjarige, bijvoorbeeld net studerend en op kamers, in een volledig andere 

levensfase verkeert dan iemand van dertig jaar, die bijvoorbeeld een vaste baan en kinderen heeft. 
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leeftijdsgroepen zijn verwerkt in tabel 3.211.  In tabel 3.3 is het aantal respondenten en 

percentage op basis van opleidingsniveau te zien. 

 

Leeftijdsgroep Aantal respondenten Percentage in onderzoek 

15-19 jaar 29 19,0 

20-34 jaar 53 34,7 

35-54 jaar 36 23,5 

55-64 jaar 18 11,8 

65-79 jaar 15 9,8 

80 jaar en ouder 2 1,3 

Totaal 153 100 

        Tabel 3.2: Percentage en aantal respondenten per leeftijdscategorie 

 

Opleidingsniveau Aantal respondenten Percentage 

MAVO/VMBO 20 13,3 

HAVO/VWO 20 13,3 

MBO 38 25,3 

HBO/WO 72 48,0 

Totaal 150 100,0 

Tabel 3.3: Percentage en aantal respondenten per opleidingsniveau 

 

In de demografische gegevens is daarnaast verwerkt of de respondent een autochtone 

Nederlander, een westerse of niet-westerse nieuwe Nederlander is. In tabel 3.4 zijn de 

verhoudingen van de respondenten naar afkomst opgenomen. Bij nieuwe Nederlanders 

wordt uitgegaan van de definitie van ‘allochtoon’ vanuit het Centraal Bureau voor de 

Statistiek, namelijk12: 

 

‘Persoon die in Nederland woonachtig is en van wie ten minste één ouder in het buitenland 

is geboren. Wie zelf in het buitenland is geboren, hoort tot de eerste generatie, wie in 

Nederland is geboren, hoort tot de tweede generatie.’   

 

Het CBS maakt een onderscheid tussen westerse en niet-westerse allochtonen en definieert 

deze groepen als volgt: 

 

‘Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en 

Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.’ (Niet-westerse allochtoon) 

 

                                                 

11 N.B.: Het totale aantal respondenten binnen de tabellen kan afwijken van het aantal respondenten dat heeft 

meegedaan aan het onderzoek (n=154), omdat sommige respondenten niet volledig hun gegevens hebben 

ingevuld. 
12 Bron: www.cbs.nl  
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‘Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa (exclusief Turkije), 

Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan.’ (Westerse allochtoon) 

 

Afkomst Aantal respondenten Percentage 

Autochtoon 96 62,3 

Westerse nieuwe Nederlanders 11 7,1 

Niet-westerse nieuwe Nederlanders 47 30,5 

Totaal 154 100,0 

Tabel 3.4 Percentage en aantal respondenten naar afkomst 

 

3.4 Procedure 

Alle respondenten hebben vrijwillig meegedaan aan het onderzoek. Zij zijn benaderd via 

diverse kanalen. Op verschillende centrale ontmoetingsplekken, bijvoorbeeld een kerk, een 

school, sportverenigingen en via mijn eigen netwerk, zijn in Rotterdam enquêtes uitgedeeld 

om enige spreiding binnen de stad te verkrijgen en om bepaalde leeftijdsgroepen te kunnen 

bereiken. Er zijn 22 enquêtes in dit onderzoek uitgesloten. Dit had bijvoorbeeld als reden dat 

er te weinig vragen zijn ingevuld of dat twee of meer persoonskenmerken ontbraken, 

waardoor vergelijking niet mogelijk zou zijn geweest. 

 

3.5 Hypothesen  

Op basis van de literatuur zijn er twee verwachtingen opgesteld. Allereerst is het aannemelijk 

dat er verschillen bestaan in het klimaatbewustzijn tussen bepaalde segmenten bewoners van 

de stad Rotterdam. Zo bleek bijvoorbeeld dat jongeren zich minder bezig te houden met het 

klimaat en duurzaamheid, terwijl ouderen dit veel meer doen (RIVM 2004; Nauta 2004). Bij 

andere demografische kenmerken, bijvoorbeeld opleiding, geslacht of etniciteit, bleek over 

het algemeen geen verschil te zijn (RIVM 2004; Ferro en MARE 2005). Ik verwacht daarom 

in dit onderzoek alleen verschil te vinden tussen leeftijdsgroepen. De eerste hypothesen 

luiden: 

 

H0: Er is geen verschil te vinden in de manier waarop de boodschap van het Rotterdam 

Climate Initiative overkomt tussen de eerder opgestelde leeftijdsgroepen. 

 

H1: Jongeren zijn minder op de hoogte van de acties van het Rotterdam Climate Initiative 

en scoren lager dan de oudere groep als het gaat om de intentie om klimaatbewust te 

handelen.  

 

Ook blijkt uit de literatuur dat mensen selecteren in de boodschappen die zij waarnemen 

(Hoeken 1998). Hoe relevanter iets voor hen lijkt te zijn, hoe meer aandacht er aan wordt 

besteed. De tweede verwachting is daarom ook dat de gedragsintentie lager wordt naar mate 

de respondent verder van de boodschap afstaat. Dit houdt specifiek voor dit onderzoek in dat 
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respondenten die het Rotterdam Climate Initiative of één van de acties niet kennen ook een 

lagere score op de gedragsintentie hebben dan respondenten die het wel kennen. De volgende 

hypothesen luiden daarom: 

 

H0: Er is geen verschil te vinden in de gedragsintentie tussen de respondenten die het 

Rotterdam Climate Initiative of één van de acties kennen. 

 

H1: Stellingen die dichter bij de respondenten staan, doordat zij de acties van het 

Rotterdam Climate Initiative of het Rotterdam Climate Initiative zelf kennen, scoren hoger 

wat betreft de gedragsintentie dan de respondenten die het niet kennen.  
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4. Resultaten praktijkonderzoek 

 

In dit hoofdstuk zullen de uitkomsten van het kwantitatieve praktijkonderzoek worden 

gepresenteerd. Allereerst zullen de uitkomsten van de gehele respondentengroep centraal 

staan. Vervolgens wordt er dieper op de verschillende segmenten ingegaan en zullen de 

uitkomsten binnen deze segmenten met elkaar worden vergeleken.  

 

4.1 Uitkomsten gehele respondentengroep 

 

4.1.1 Het bereik van de campagne 

Het Rotterdam Climate Initiative geniet een bescheiden naamsbekendheid. Van de 

respondenten kent 37 procent het RCI. De Spaarlampenactie is daarentegen wel veel 

bekender, driekwart van de ondervraagden heeft de spaarlampen thuisgestuurd gekregen of 

heeft van de actie gehoord. Naar aanleiding van deze actie is eenderde van de respondenten, 

die de actie kennen, bewuster gaan nadenken over het klimaat. Ongeveer 23 procent van deze 

personen (n=26) zegt ook daadwerkelijk hun gedrag te hebben veranderd. Dit heeft dan 

voornamelijk te maken met het vervangen van lampen in huis. Bijna vijftig procent zegt dit 

namelijk te hebben gedaan. Ook in het algemeen zuiniger omgaan met energie, bijvoorbeeld 

door de verwarming uit te zetten, wordt vaak genoemd als gedragsverandering. Ongeveer 41 

procent zegt dit gedaan te hebben.  

 Uit de uitkomsten blijkt dat de ‘Ik teken ervoor’-actie het publiek nog niet voldoende 

heeft weten te bereiken. Slechts acht procent kent deze actie. Van deze acht procent blijkt iets 

minder dan de helft bewuster te zijn gaan nadenken over de klimaatverandering door de 

actie. 

 

4.1.2 Waardering van de campagne 

Uit de gemiddelde scores van de waardering van de campagne is op te maken dat over de 

eerste vier vragen geen uitgesproken mening bestaat onder de respondenten. Alle 

gemiddelden zitten namelijk rond de drie punten, dat op een vijfpuntsschaalvraag gezien kan 

worden als een neutraal antwoord. Hoewel de respondenten de klimaatcampagne redelijk 

onopvallend vinden, zijn ze het er over eens dat de klimaatcampagne nuttig is. In tabel 4.1 op 

de volgende pagina zijn de gemiddelde scores en standaarddeviaties opgenomen voor de 

waardering van de campagne13.  

 

 

 

 

 

                                                 

13 NB: Voor deze tabel en alle nog volgende tabellen van dit cluster geldt dat alleen de scores van respondenten 

zijn meegeteld die ook daadwerkelijk het Rotterdam Climate Initiative of één van de uitingen kennen. 
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Waardering campagne 

Vraag Gemiddelde scores 

V10: Duidelijkheid 3,3 (1,3) 

V11: Informatief 3,1 (1,2) 

V12: Geloofwaardig 2,9 (1,8) 

V13: Aansprekend 2,8 (1,4) 

V14: Opvallend 3,7 (1,1) 

V15: Nuttig 2,1 (1,1) 

Tabel 4.1 Gemiddelde scores en standaarddeviatie (tussen haakjes) 

waardering klimaatcampagne voor de gehele respondentengroep 

 

Uit deze eerste uitkomsten is naar voren gekomen dat de meeste respondenten de 

Spaarlampen-actie kennen en dat eenderde daarvan bewuster is geworden over het klimaat. 

Het Rotterdam Climate Initiative zelf en de ‘Ik teken ervoor’ actie zijn daarentegen minder 

bekend. De campagne wordt door de respondenten waarschijnlijk daarom ook als niet 

opvallend beoordeeld. Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat de respondenten van de eerste 

vragen alleen onthouden dat wat ze niet kenden, omdat dit nieuwe informatie is, en op basis 

daarvan stellen dat de campagne dus niet opvallend is. Het feit dat de respondenten de 

klimaatcampagne nuttig vinden, komt overeen met de eerder besproken onderzoeken zoals 

van het SCP (2004) waarin wordt gesteld dat mensen de noodzaak van de veranderingen in 

het klimaat erkennen. 

 

4.1.3 Gedragsintentie en bereidheid  

De gemiddelde scores die de gedragsintentie en bereidheid van de respondenten meten, laten 

een meer uitgesproken beeld zien. Zoals ook in tabel 4.2 is te zien, antwoorden de 

respondenten vrij positief als het gaat om hun gedragsintentie. Met een gemiddelde score van 

1,8 op vraag 18 lijken de respondenten het belangrijk te vinden om rekening te houden met 

het milieu en klimaat. Interessant is dat de respondenten het bij de stad Rotterdam vinden 

passen om zich voor het klimaat in te zetten en dit ook een reden vinden om zelf dan ook 

meer hun best te doen. Ook vinden de respondenten het belangrijk dat hun omgeving 

klimaatbewust is of dat wordt. Het gebruik van duurzame energie in huis vinden de 

respondenten redelijk belangrijk. Aan de gemiddelde score van 2,1 op vraag 20 is op te 

merken dat het redelijk waarschijnlijk dat zij rekening houden met het besparen van energie 

om zo minder CO2 te verbruiken.  

Een aantal gemiddelde scores geven een minder uitgesproken beeld. Zo antwoorden 

de respondenten gemiddeld redelijk neutraal op de vraag hoe klimaatbewust zij zichzelf 

vinden. Ook geeft men een neutraal antwoord op de waarschijnlijkheid of men ander vervoer 

gebruikt of hun huis energiezuinig laat verbouwen om het klimaat te besparen. 
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Gedragsintentie en bereidheid 

Vraag Gemiddelde scores 

V16: Rotterdam en klimaat 1,7 (0,8) 

V17: Eigen intentie klimaat en Rotterdam 2,1 (1,0) 

V18: Belang milieu en klimaat 1,8 (0,9) 

V19: Waarschijnlijkheid alternatief vervoer 3,2 (1,3) 

V20: Waarschijnlijkheid energiebesparing 2,1 (1,0) 

V21: Belang klimaatbewuste omgeving 2,0 (0,9) 

V22: Belang duurzame energie 2,3 (1,1) 

V23: Klimaatbewustzijn 2,8 (1,0) 

V24: Waarschijnlijkheid omgeving 2,3 (1,0) 

V25: Waarschijnlijkheid energiezuinig verbouwen 2,4 (1,1) 

Tabel 4.2 Gemiddelde scores en standaarddeviatie (tussen haakjes) voor de gehele 

respondentengroep 

 

Deze gegevens zijn belangrijk, omdat met deze uitkomsten de attitudes van de respondenten 

op dit thema in kaart zijn gebracht. Zoals ook in Hoeken (1998) wordt beschreven, kunnen 

deze onderzochte kenmerken, zoals de sociale omgeving, worden ingezet om op de attitudes 

en daarin het verlengde het gedrag van mensen in te spelen. In paragraaf 4.1.4 zal hier verder 

op worden ingegaan. 

 

4.1.4 Open vragen 

Bij de beantwoording van de open vragen zijn een aantal antwoorden vaak naar voren 

gekomen. Deze antwoorden zullen per vraag worden besproken. In dit onderzoeksverslag is 

de focus gelegd op de meest opvallende reacties. In bijlage 3 zijn de volledige antwoorden te 

vinden. 

 Van de groep respondenten hebben 132 ondervraagden antwoord gegeven op de 

eerste open vraag. Opvallend veel respondenten vinden de toekomst van hunzelf, hun 

kinderen en eventuele kleinkinderen een belangrijke reden om klimaatbewuster te leven. 

Ongeveer 33 procent van de ondervraagden (n=43) stelt dit namelijk. Ook geeft ongeveer 24 

procent aan een betere wereld en de verbetering van het klimaat een belangrijke reden te 

vinden. Gezondheid is op de derde plaats een belangrijke reden om klimaatbewuster te leven. 

Zo’n 17 procent noemt dit als reden. De vierde plaats is gereserveerd voor de kosten van een 

klimaatbewuster leven. Zo’n 14 procent van de ondervraagden geeft aan klimaatbewuster te 

leven als dit goedkoper is.  

 Van de 104 respondenten geeft 34 procent aan geen reden te hebben om niet 

klimaatbewuster te leven. Ongeveer 22 procent zegt dat gemakzucht een rol speelt om niet 

klimaatbewust te leven. Zo’n acht procent sluit daar enigszins bij aan. Deze respondenten 

stellen namelijk het comfort van hun huidige levensstijl voorop of praktische redenen zoals 

de noodzaak van een auto voor werk. Tot slot stelt ongeveer 14 procent dat zij 

klimaatbewustere alternatieven, bijvoorbeeld openbaar vervoer, (te) duur vinden. Deze 

reacties komen overeen met het rapport van het IPCC uit 2007, waarin wordt gesteld dat de 

luxe die de mensen tegenwoordig gewend zijn en dat dit het lastiger gemaakt om een andere 
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levensstijl aan te nemen. Met behulp van informatie, emoties en gedrag (Hoeken 1998) kan 

er worden ingespeeld op deze attitudes. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, kan 

een richting worden gegeven aan de invulling van deze informatie, emoties en gedrag. Zoals 

ook in de volgende paragrafen duidelijk zal worden, zijn er verschillen in de opgestelde 

segmenten als het gaat om hun intentie en vooral ook de reacties op de open vragen. Op deze 

verschillen kan worden ingespeeld ter bevordering van een attitudeverandering. 

 Tot slot is de respondenten de vraag voorgelegd wat zij denken aan het klimaat te 

kunnen doen, waarbij 127 ondervraagden deze vraag hebben beantwoord. Hieruit blijkt dat 

zo’n 30 procent een redelijk algemeen antwoord heeft gegeven, namelijk zuinig of duurzaam 

leven. Ongeveer 27 procent geeft de optie in huis duurzamer te leven aan, bijvoorbeeld door 

te letten op energieverbruik, vervanging van lampen en stand-by apparatuur uit te zetten. 

Het kiezen voor ander vervoer staat ook hoog in de lijst bij de respondenten. Ongeveer 24 

procent geeft dit als optie aan wat men zelf aan het klimaat kan doen. Zo’n 12 procent noemt 

recycling en afvalscheiding. 

 

4.1.5 Media 

Tot slot is aan de respondenten gevraagd via welke communicatiemiddelen zij informatie 

over het klimaat of de klimaatverandering zouden willen krijgen. De regionale televisie en 

internet sluiten als media het meest aan bij de voorkeur van de respondenten. Dit sluit ook 

aan bij de kijkcijfers van het programma Mulder en Sno op de regionale zender TV 

Rijnmond. Zij hebben wekelijks zo’n 140.000 kijkers. Ook lezen de respondenten vaak 

brochures of informatie die wordt verspreid in huis-aan-huisbladen. De uitkomsten van 

mediavoorkeur zijn verwerkt in tabel 4.3 op de volgende pagina. Zoals ook uit het onderzoek 

van het SCP (2000) naar voren komt, hebben media een belangrijke rol bij opinievorming. 

Hoewel niet onderzocht is of aan te tonen is welke invloed media hebben op mensen, is wel 

duidelijk dat media belangrijke informatievoorzieningen zijn. Ook uit het onderzoek van de 

SCP (2000) kwam naar voren dat televisie de belangrijkste bron voor informatie is over het 

milieu. De mediavoorkeur van de respondentengroep komt daarmee overeen.   

 

Voorkeur volledige respondentengroep (n=153) 

Medium Percentage 

Regionale televisie 51,0 

Regionale radio 22,9 

Huis-aan-huisbladen 35,3 

Regionale krant 31,4 

Telefoon 2,0 

Brochure thuisgestuurd 39,9 

Internet 47,7 

Anders 5,9 

Geen interesse in informatie 9,2 

Tabel 4.3 Mediavoorkeur van respondentengroep in percentages 
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4.2 Vergelijking ‘bewuste’ en ‘niet-bewuste’ respondenten 

Na de waardering en gedragsintentie van de gehele Rotterdamse groep in kaart te hebben 

gebracht, zal in deze paragraaf een onderscheid worden gemaakt tussen de respondenten die 

stellen bewuster te zijn geworden door de Spaarlampenactie of de ‘Ik teken ervoor’-actie 

(n=42) en respondenten die stellen dit niet te zijn (n=72). Op deze manier kan worden 

onderzocht of er een verschil te vinden is in waardering van de klimaatcampagne van het 

Rotterdam Climate Initiative en de gedragsintentie tussen beide groepen. Uit deze 

vergelijking zijn interessante verschillen uitgekomen. Deze uitkomsten zullen per cluster 

besproken worden. 

 

4.2.1 Waardering van de campagne 

Van de zes schaalvragen over de waardering van de klimaatcampagne zijn er op vier vragen 

significante verschillen gevonden. Dit geldt voor de kenmerken ‘duidelijk’ (F(1,96)=13,053; 

p=.000), ‘informatief’ (F(1,93)=6,367; p=.013), ‘aansprekend’ (F(1,96)=8,624; p.004) en 

‘opvallend’ (F(1,96)=5,716; p=.019). In tabel 4.4 zijn de gemiddelde scores opgenomen van de 

significante uitkomsten. De volledige tabel is te vinden in bijlage 4. Uit de tabel is op te 

maken dat de respondenten die niet bewuster zijn gaan denken de klimaatcampagne redelijk 

onduidelijk vinden in tegenstelling tot de ‘bewuste’ respondenten. Ook vindt de ‘niet-

bewuste’  groep de campagne minder informatief. De ‘bewuste’  groep vindt de campagne 

redelijk aanspreken, terwijl de ‘niet-bewuste’  groep op deze vraag een vrij neutraal antwoord 

geeft. Beide groepen vinden de campagne niet erg opvallend. De ‘bewuste’ groep oordeelt 

redelijk neutraal. De ‘niet-bewuste’  respondenten vindt de campagne redelijk onopvallend.  

Deze uitkomsten kunnen toegeschreven worden aan de eerder beschreven 

selectieprocessen van Oomkes (2000), namelijk aan de selectieve kennisname van personen. 

De ‘bewuste’ respondenten hebben over de boodschap van het Rotterdam Climate Initiative 

nagedacht. Immers, zij stellen dat zij bewuster zijn gaan nadenken over het klimaat na de 

campagne. Er kan daarom voorzichtig worden gesteld dat zij de klimaatcampagne van het 

RCI duidelijker vinden, omdat zij waarschijnlijk bewust hebben gekozen om de boodschap 

van het RCI op te nemen. De respondenten die stellen niet bewuster te zijn geworden na de 

actie hebben waarschijnlijk de boodschap ook minder aandacht gegeven. Ook vinden de 

‘bewuste’  respondenten de campagne een stuk meer aansprekend. Dit heeft ook te maken 

met de eerder genoemde selectieve kennisname. De ‘bewuste’  respondenten staan al positief 

tegenover het thema en het klimaatprogramma heeft hun attitudes gestimuleerd en omgezet 

tot verdere bewustwording. Het is daarom aannemelijk om te stellen dat om die reden de 

campagne de ‘bewuste’ respondenten ook meer aanspreekt.  

Daarentegen vinden beide groepen de klimaatcampagne niet opvallend. De ‘bewuste’  

respondenten zijn daarbij met een gemiddelde score van 3,3 nog redelijk neutraal in. Vanuit 

het idee van selectieprocessen zou enerzijds de verwachting zijn dat de ‘bewuste’  

respondenten de campagne als opvallend zouden beoordelen, aangezien ze zich wel bewuster 

zijn geworden door de campagne. Dit blijkt echter niet het geval. Naast de Spaarlampen-actie 
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die de Rotterdammers thuisbezorgd kregen, hebben zij ‘buitenshuis’ niet veel van de 

campagne gezien. Anderzijds kan gesteld worden dat de verschillende posters die momenteel 

in Rotterdam in bushokjes en reclameborden te zien zijn nog niet bewust worden 

waargenomen. 

 

 Bewust Niet-bewust 

Vraag Gemiddelde scores Gemiddelde scores 

V10: Duidelijkheid 2,7 (1,3) 3,7 (1,2) 

V11: Informatief 2,6 (1,3) 3,3 (1,1) 

V13: Aansprekend 2,3 (1,3) 3,1 (1,3) 

V14: Opvallend 3,3 (1,2) 3,9 (1,1) 

Tabel 4.4 Gemiddelde scores en standaarddeviatie (tussen haakjes) waardering  

klimaatcampagne per subcategorie  

 

Ook blijken er drie interactie-effecten te zijn tussen het klimaatbewustzijn en leeftijd van de 

respondenten. Dit houdt in dat er met behulp van een tweewegsvariantie-analyse is 

onderzocht of het bewustzijn én de leeftijd van de respondent van invloed zijn op de 

gemiddelde score. Dit bleek bij drie vragen het geval, namelijk bij ‘informatief’ 

(F(5,81)=2,336; p=.049), ‘geloofwaardig’ (F(5,81)=2,606; p=.031) en ‘het spreekt me aan’ 

(F(5,81)=3,729; p=.004). De gemiddelde scores op deze drie vragen zijn ook te zien in 

onderstaande tabellen 4.5, 4.6 en 4.7. Zo blijkt dat voornamelijk bij de eerste twee 

leeftijdsgroepen er een duidelijk verschil is tussen de respondenten die bewuster zijn 

geworden en degenen die dit niet zijn geworden. Zo vinden ‘bewuste’ respondenten tussen de 

14 en 19 jaar en 20 en 34 jaar de campagne vrij informatief, terwijl hun ‘niet-bewuste’ 

leeftijdsgenoten dit juist niet vinden. Bij de andere leeftijdsgroepen liggen deze verschillen 

dichter bij elkaar. Deze beide groepen antwoorden vrij neutraal. Alleen de groep 80 jaar en 

ouder verschilt weer aanzienlijk, maar omdat deze respondentengroep vrij klein is, kunnen 

hier geen generaliserende uitspraken over gedaan worden.  

 

 Bewust (n=32) Niet-bewust (n=61) 

Leeftijdscategorie Gemiddelde score Gemiddelde score 

14-19 jaar 2,3 (1,4) 3,4 (1,3) 

20-34 jaar 2,2 (0,8) 3,7 (1,0) 

35-54 jaar 3,1 (1,4) 2,9 (1,1) 

55-64 jaar 2,5 (1,0) 2,8 (0,7) 

65-79 jaar 2,8 (1,0) 3,2 (1,2) 

80 jaar en ouder 5,0 (.) 3,3 (1,1) 

Tabel 4.5 Gemiddelde score standaarddeviatie (tussen haakjes) op ‘informatief’ per  

bewustzijn en leeftijd 

 

Bij de meeste leeftijdsgroepen zijn de verschillen niet bijzonder groot. De gemiddelde score 

van het overgrote gedeelte van zowel de ‘bewuste’ als de ‘niet-bewuste’ respondenten ligt 

rond de 3 punt. Dit kan er op duiden dat de respondenten geen uitgesproken mening over de 

geloofwaardigheid van de campagne hebben. De groep ‘bewuste’ respondenten tussen de 20 
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en 34 jaar verschilt wel van hun ‘niet-bewuste’ leeftijdsgenoten. Zij beoordelen de campagne 

als vrij geloofwaardig, terwijl de ‘niet-bewuste’ respondenten met een gemiddelde score van 

3,4 neigen naar een minder positief oordeel. Ook voor deze tabel geldt dat de laatste 

leeftijdsgroep ook bijzonder verschilt per groep, maar dat er te weinig personen van 80 jaar 

en ouder deze vraag hebben ingevuld om het antwoord te generaliseren. 

 

 Bewust (n=32) Niet-bewust (n=61) 

Leeftijdscategorie Gemiddelde score Gemiddelde score 

14-19 jaar 2,4 (1,4) 3,1 (1,5) 

20-34 jaar 2,3 (0,8) 3,4 (1,1) 

35-54 jaar 2,8 (1,3) 2,7 (0,7) 

55-64 jaar 2,8 (0,5) 2,1 (0,8) 

65-79 jaar 2,8 (0,5) 3,2 (1,0) 

80 jaar en ouder 5,0 (.) 1,0 (.) 

Tabel 4.6 Gemiddelde score standaarddeviatie (tussen haakjes) op ‘geloofwaardig’  

per bewustzijn en leeftijd 

 

Bij twee leeftijdsgroepen blijkt het erg te verschillen of de respondenten bewuster zijn gaan 

nadenken na één van de acties of niet. Zo blijkt dat de campagne de ‘bewuste’ groep 

respondenten tussen de 20 en 34 jaar redelijk aanspreekt. Hun ‘niet-bewustere’ 

leeftijdsgenoten vinden de campagne echter niet erg aansprekend. Dit geldt ook  in mindere 

mate voor de twee respondentengroepen in de leeftijd 65 tot en met 79 jaar.  

 

 Bewust (n=32) Niet-bewust (n=61) 

Leeftijdscategorie Gemiddelde score Gemiddelde score 

14-19 jaar 2,7 (0,8) 3,0 (1,3) 

20-34 jaar 1,7 (0,5) 3,7 (1,2) 

35-54 jaar 2,3 (1,6) 2,3 (1,0) 

55-64 jaar 2,3 (1,5) 2,0 (1,1) 

65-79 jaar 2,0 (,0) 3,3 (1,4) 

80 jaar en ouder 5,0 (.) 1,0 (.) 

Tabel 4.7 Gemiddelde score standaarddeviatie (tussen haakjes) op ‘het spreekt me aan’  

per bewustzijn en leeftijd 

 

Het is opvallend dat de ‘bewuste’ respondenten tot ongeveer 34 jaar de campagne significant 

informatiever en geloofwaardiger vinden dan hun ‘niet-bewustere’ leeftijdsgenoten. Het is 

daarom interessant om vanuit de literatuur te bekijken welke redenen hieraan ten grondslag 

kunnen liggen. Zoals uit het besproken onderzoek van het SCP (2000) naar voren kwam, zijn 

het meer de persoonlijke kenmerken die meespelen bij milieuopvattingen dan de voorkeur 

voor bepaalde media. Het is een goede zaak dat de boodschap van het Rotterdam Climate 

Initiative aansluit op deze punten bij het jongere gedeelte van de respondenten. Des te meer 

is het van belang om na te gaan wat de reden kan zijn dat de ‘niet-bewuste’ respondenten tot 

34 jaar de campagne juist minder informatief en geloofwaardig vinden. Dit kan namelijk als 

reden hebben dat zij niet bewuster zijn gaan nadenken over het klimaat na de acties van het 

RCI. Vanuit de literatuur wordt gesteld dat het thema duurzaamheid en klimaat verder van 
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de jongere groep afstaat (Nauta 2000) en dat zij daardoor moeilijker te bereiken zijn. Het is 

echter een goed gegeven dat de jongeren die wél bereikt worden ook daadwerkelijk de 

campagne positief waarderen. Desalniettemin zouden delen van de campagne meer gericht 

kunnen worden op de attitude van de jongere groep. Deze attitudes worden verder besproken 

in paragraaf 4.5.  

 

4.2.2 Gedragsintentie en bereidheid 

Ook blijkt dat deze twee groepen significant verschillen op een groot aantal vragen die de 

gedragsintentie en bereidheid van de respondenten meet. Deze uitkomsten zijn opgenomen 

in tabel 4.8. De volledige tabel is te vinden in bijlage 5. Zo blijkt uit vraag 18 dat de ‘bewuste’ 

respondenten het iets belangrijker vinden om rekening te houden met het milieu en de 

klimaatverandering (F(1,112)=1,721; p=.003). Echter, allebei de groepen bevinden zich op de 

positieve kant van de schaal met gemiddelde scores van respectievelijk 1,5 en 2,0. De ‘niet-

bewuste’ respondenten achten het iets minder waarschijnlijk dat zij hun vervoersmiddel 

zouden aanpassen (F(1,110)=4,194; p=.013). Ook lijkt het de respondenten die bewuster zijn 

gaan nadenken over het klimaat waarschijnlijker dat zij het energieverbruik in huis verlagen 

(F(1,112)=7,481; p=.007). De ‘niet-bewuste’ groep vindt het iets minder belangrijk dat hun 

omgeving ook klimaatbewust is of dit wordt (F(1,109)=6,490; p=.012). Dit verschil is echter 

vrij klein. De ‘bewuste’ groep respondenten vindt zichzelf redelijk klimaatbewust, terwijl de 

‘niet-bewuste’ groep op deze vraag gemiddeld een neutraal antwoord geeft (F(1,104)=4,252; 

p=.042). Ook is het voor de ‘bewuste’ respondenten waarschijnlijker dat zij klimaatbewuster 

zouden leven als hun omgeving dit ook zou doen (F(1,109)=11,043; p=.001). Tot slot vinden 

de groep ‘bewuste’ respondenten het waarschijnlijker dat zij hun huis energiezuinig zouden 

verbouwen (F(1,110)=9,357; p=.003). 

Bewust Niet-bewust 

Vraag Gemiddelde 

scores 

Gemiddelde 

scores 

V18: Belang milieu en klimaat 1,5 (0,7) 2,0 (0,9) 

V19: Waarschijnlijkheid alternatief vervoer 2,9 (1,3) 3,4 (1,4) 

V20: Waarschijnlijkheid energiebesparing 1,7 (0,7) 2,2 (1,0) 

V21: Belang klimaatbewuste omgeving 1,7 (0,8) 2,1 (0,9) 

V23: Klimaatbewustzijn 1,9 (0,8) 2,9 (1,0) 

V24: Waarschijnlijkheid omgeving 1,9 (0,8) 2,5 (1,0) 

V25: Waarschijnlijkheid energiezuinig verbouwen 2,0 (0,8) 2,7 (1,2) 

Tabel 4.8 Gemiddelde scores en standaarddeviatie (tussen haakjes) per subcategorie 
 

Beide groepen zijn vrij positief als het gaat om hun gedragsintentie. Alhoewel de ‘bewuste’ 

groep op alle vragen significant positiever antwoordt, verschilt dit niet veel. Hoe kan het dat 

beide groepen zo positief antwoorden, dat zij het belang van energiebesparing en de 

waarschijnlijk dat zij dit doen zo hoog achten? Uit het onderzoek van het RIVM (2004) bleek 

al dat de burgers het begrip duurzaamheid belangrijk vinden en ook dat er iets aan gedaan 

moet worden. Dit komt in zekere zin overeen met de uitkomsten van dit onderzoek. Toch 

blijkt dat meer dan de helft van de respondenten niet bewuster is gaan nadenken over het 
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klimaat. Het RIVM (2004) stelde dat men het belangrijk vindt dat anderen dezelfde 

levensstijl aannemen. Dit komt ook overeen met de uitkomsten van dit onderzoek. De 

respondenten gaven namelijk aan dat zij het redelijk belangrijk vonden dat hun omgeving 

ook klimaatbewust is of dit zou worden. Dit is ook het geval als het gaat om de stad 

Rotterdam in het algemeen en meer in de directe omgeving. 

 

4.2.3 Open vragen 

Uit de uitkomsten van de open vragen blijkt dat er geen significante verschillen zijn in de 

reacties tussen de ‘bewuste’ en ‘niet-bewuste’ respondenten. De antwoorden op de open 

vragen zijn te vinden in bijlage 3. 

 

4.2.4 Verder opvallend 

Na deze opvallende uitkomsten is er vervolgens op één niveau verder bekeken of er 

significante verschillen te vinden, namelijk een vergelijking tussen respondenten die stellen 

hun gedrag te hebben veranderd naar aanleiding van de acties van het RCI (n=28) en de 

respondenten die stellen dit niet te hebben gedaan (n=86). Hierbij zijn zowel op de 

waardering van de campagne als op de gedragsintentie significante verschillen gevonden. 

Deze uitkomsten lijken echter wel veel op de eerder besproken vergelijking tussen de 

‘bewuste’ en ‘‘niet-bewuste’ respondenten. 

 De waardering van de klimaatcampagne blijkt op bijna alle vragen significant te 

verschillen. Deze uitkomsten zijn verwerkt in tabel 4.9, de volledige tabel is te vinden in 

bijlage 4. De respondenten die stellen niet te zijn veranderd na de acties vinden de campagne 

onduidelijker dan de respondenten die stellen wel iets te hebben veranderd (F(1,96)=11,138; 

p=.001). Ook blijkt dat de ‘veranderde’ respondenten de campagne iets informatiever vinden 

(F(1,93)=4,345; p=.040). De respondenten die niet zijn veranderd, zijn neutraal over de 

geloofwaardigheid van de campagne, terwijl de andere groep de campagne redelijk 

geloofwaardig vindt (F(1,93)=10,914; p=.001). Ook spreekt de campagne de laatste groep 

meer aan (F(1,96)=10,011; p=. 001). Beide groepen vinden de campagne niet erg opvallend, 

de niet-veranderde groep vindt de campagne het meest onopvallend (F(1,96)=4,703; 

p=.033). 

 
Verandering Geen verandering 

Waardering klimaatprogramma Gemiddelde scores Gemiddelde scores 

V10: Duidelijkheid 2,6 (1,4) 3,6 (1,2) 

V11: Informatief 2,6 (1,4) 3,2 (1,1) 

V12: Geloofwaardig 2,2 (1,1) 3,1 (1,1) 

V13: Aansprekend 2,0 (1,1) 3,0 (1,3) 

V14: Opvallend 3,3 (1,2) 3,8 (1,1) 

Tabel 4.9 Gemiddelde scores en standaarddeviatie (tussen haakjes) op ‘waardering’ op 

gedragsverandering 
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Daarnaast zijn er significante verschillen gevonden in de gedragsintentie en bereidheid van 

de twee groepen respondenten. Uit vraag 17 is op te maken dat de groep die stelt iets te 

hebben veranderd het ook waarschijnlijker vindt dat zij zich inzetten voor het klimaat dan de 

andere groep (F(1,110)=8,446; p=.004). De niet-veranderde groep vindt het iets minder 

waarschijnlijker dat zij ander vervoer kiezen ten behoeve van het klimaat (F(1,110)=4,621; 

p=.034). Beide groepen stellen dat het vrij waarschijnlijk is dat zij hun energieverbruik 

zouden verlagen, maar de groep die stelt verandering te hebben gebracht heeft dit bij vraag 

20 positiever ingevuld (F(1,112)=4,681; p=.033). Dit geldt ook voor het belang dat de groepen 

hechten aan een klimaatbewuste omgeving. Beide groepen zijn positief, echter de veranderde 

groep iets meer (F(1,109)=8,834; p=.004). De groep die stelt geen verandering te hebben 

aangebracht na de acties, oordeelt vrij neutraal over het klimaatbewustzijn van zichzelf. De 

veranderde groep vindt zichzelf juist redelijk klimaatbewust (F(1,104)=12,137; p=.001). Tot 

slot stelt de veranderde groep dat het waarschijnlijker is dat zij hun huis eventueel 

energiezuinig zouden verbouwen (F(1,110)=8,151; p=.005). Deze uitkomsten zijn opgenomen 

in tabel 4.10.  

Verandering  Geen verandering 

Vraag Gemiddelde scores Gemiddelde scores 

V17: Eigen intentie klimaat en Rotterdam 1,6 (0,8) 2,2 (1,0) 

V19: Waarschijnlijkheid alternatief vervoer 2,7 (1,3) 3,4 (1,3) 

V20: Waarschijnlijkheid energiebesparing 1,6 (1,1) 2,1 (1,0) 

V21: Belang klimaatbewuste omgeving 1,6 (0,8) 2,1 (0,9) 

V23: Klimaatbewustzijn 2,2 (0,8) 3,0 (1,0) 

V25: Waarschijnlijkheid energiezuinig verbouwen 1,9 (0,9) 2,6 (1,2) 

Tabel 4.10 Gemiddelde scores en standaarddeviatie (tussen haakjes) op gedragsintentie op 

gedragsverandering 

 

Zoals ook in de tabellen 4.8 en 4.10 te zien is, zijn de gemiddelde scores op de waardering van 

de campagne en de gedragsintentie van de respondenten die bewuster door de acties zijn 

geworden en respondenten die hun gedrag hebben aangepast vrijwel gelijk. Dit geldt ook 

voor de respondenten die stellen niet bewuster te zijn en hun gedrag niet te hebben 

veranderd. Dit is opvallend, omdat dit namelijk betekent dat de respondenten die bewuster 

zijn geworden én de respondenten die hun gedrag stellen te hebben veranderd dezelfde mate 

van klimaatbewustzijn hebben. Hetzelfde geldt voor de respondenten die stellen dit niet te 

hebben gedaan. 

Ook is op een algemener niveau onderzocht of er significante verschillen te vinden 

zijn in waardering en de gedragsintentie en bereidheid van de respondenten, namelijk door 

een vergelijking te maken tussen respondenten die bekend zijn met het RCI of één van de 

acties en respondenten die dit niet zijn. De uitkomsten van deze groepen bleken bij geen 

enkele vraag significant te verschillen. Om deze reden is het niet aannemelijk om te stellen 

dat op basis van dit onderzoek er een verschil te vinden is in de gedragsintentie van 

respondenten die bekend zijn met het RCI of de acties en respondenten die hier niet bekend 

mee zijn. Hierdoor kan dus de H1 van de tweede hypothese uit paragraaf 3.6 niet worden 
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aangenomen. Zoals uit de uitkomsten in deze paragraaf blijkt, is dit verschil in waardering en 

gedragsintentie waarschijnlijk wél het geval voor mensen die bewuster zijn gaan nadenken 

over het klimaat na de acties en mensen die ook daadwerkelijk hun gedrag hebben veranderd.  

 

4.3 Vergelijking mannen en vrouwen 

In deze paragraaf zal de onderzoeksvraag centraal staan die draait om de vergelijking tussen 

de uitkomsten van de mannelijke en vrouwelijke respondenten.  

 

4.3.1 Bereik van de campagne 

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen in het bereik van 

de campagne. Ongeveer 36 procent van de mannen heeft wel eens gehoord van het 

Rotterdam Climate Initiative, in tegenstelling tot 38 procent van de vrouwelijke 

respondenten. Ook de Spaarlampenactie blijkt ongeveer even bekend te zijn bij beide 

groepen. Van de mannelijke respondenten heeft 74 procent de spaarlampen gekregen of heeft 

van de actie gehoord, tegenover 78 procent van de vrouwen. Er is meer verschil op te merken 

in de mate waarin men bewuster is gaan nadenken over de klimaatverandering na deze actie. 

Hoewel deze verschillen niet significant zijn, zijn deze toch interessant om te vermelden. 

Slechts 28 procent van de mannen zegt bewuster te zijn gewoon ten opzichte van een kleine 

40 procent van de vrouwelijke ondervraagden. Opvallender is dat bijna alle mannen binnen 

deze groep ook daadwerkelijk stellen hun gedrag te hebben veranderd. Van de 40 procent 

vrouwen die bewuster zijn gaan nadenken, stelt slechts 20 procent ook haar gedrag te hebben 

veranderd. Uit de gegevens blijkt dat deze gedragsverandering in beide groepen vooral te 

maken heeft met de vervanging van lampen en energiezuiniger leven in het algemeen, 

bijvoorbeeld zuiniger omgaan met energie in huis.  

Zoals al uit de eerste paragraaf bleek, is de ‘Ik teken ervoor’-actie over het algemeen 

niet bekend bij de groep respondenten. Circa 10 procent van de mannen kent deze actie 

tegenover slechts 6 procent van de vrouwelijke respondenten. Daarbij zijn het voornamelijk 

de mannelijke respondenten die stellen dat ze naar aanleiding van deze actie bewuster zijn 

geworden van het klimaat en hun gedrag hebben aangepast. Deze kleine verschillen zijn niet 

significant en het is daarom ook niet aannemelijk te stellen dat geslacht een rol speelt bij het 

bereik van de campagne.  

 

4.3.2 Waardering van de campagne 

Met behulp van een variantie-analyse is er nagegaan of er significante verschillen zijn tussen 

de mannelijke en vrouwelijke respondenten als het gaat om de waardering van de 

klimaatcampagne. Uit deze analyse blijkt dat er van de zes schaalvragen slechts één 

significant te verschillen. Zoals te zien is in tabel 4.11, blijkt dat de vrouwelijke respondenten 

de klimaatcampagne iets nuttiger vinden dan de mannelijke respondenten (F(1,95)=4,28; 

p=.04). In bijlage 4 is de volledige tabel met uitgewerkte gemiddelde scores te vinden.  
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Man Vrouw 

Vraag Gemiddelde scores Gemiddelde scores 

V15: Nuttig 2,3 (1,2) 1,8 (0,9) 

Tabel 4.11 Gemiddelde score en standaarddeviatie (tussen haakjes) op de vraag ‘nuttig’ per 

geslacht  

 

4.3.3 Gedragsintentie en bereidheid 

Ook wat betreft de gedragsintentie en bereidheid van de respondenten blijkt er niet bijzonder 

veel verschil te zijn tussen mannen en vrouwen. In onderstaande tabel 4.12 zijn de 

significante verschillen opgenomen. Uit vraag 18 blijkt dat de vrouwelijke respondenten het 

iets belangrijker vinden om rekening te houden met het milieu en de klimaatverandering 

(F(1,152)=3,92; p=.05). Daarnaast is het voor de vrouwelijke respondenten waarschijnlijker 

dat zij rekening houden met energiebesparing in huis (F(1,152)=5,90; p=.02). De groep 

mannen vindt het minder belangrijk dat hun omgeving ook klimaatbewust is of dat wordt 

(F(1,149)=6,78; p=.01), zo blijkt uit vraag 21. Tot slot lijkt het waarschijnlijker dat de 

vrouwelijke respondenten ervoor kiezen hun huis energiezuinig te verbouwen dan de 

mannelijke groep respondenten (F(1,149)=4,94; p=.03). Deze verschillen tussen de groepen 

liggen echter vrij dicht bij elkaar. Het grootste verschil is bijvoorbeeld te vinden bij vraag 25, 

namelijk 0,6 punt. In bijlage 5 zijn alle gemiddelde scores te vinden.  

 

Man Vrouw 

Vraag Gemiddelde scores Gemiddelde scores 

V18: Belang milieu en klimaat 2,0 (1,0) 1,7 (0,8) 

V20: Waarschijnlijkheid energiebesparing 2,3 (1,1) 1,9 (0,9) 

V21: Belang klimaatbewuste omgeving 2,2 (1,0) 1,8 (0,8) 

V25: Waarschijnlijkheid energiezuinig 

verbouwen 

2,6 (1,2) 2,2 (1,0) 

Tabel 4.12 Gemiddelde scores en standaarddeviatie (tussen haakjes) op gedragsintentie en 

bereidheid per subgroep 

 

4.3.4 Open vragen 

Door middel van een chi-kwadraattoets is er onderzocht of er significante verschillen zijn in 

de open vragen. Dit houdt in dat met behulp van deze toets wordt onderzocht of er een 

verband aanwezig is tussen de beantwoording van de open vragen en de verschillende 

groepen. Dit bleek bij de vergelijking van de mannelijke en vrouwelijke respondenten niet het 

geval. Opmerkelijk genoeg waren namelijk de antwoorden vrijwel gelijk over de categorieën 

verdeeld bij beide groepen respondenten. Er is dus ook geen reden om aan te nemen dat 

geslacht van invloed is op de beantwoording van de open vragen. In paragraaf 4.1 zijn de 

uitkomsten van de open vragen al ter sprake gekomen en daarom zal deze alinea volstaan met 

alleen uitwerking van de meest opvallende reacties in tabel 4.13, 4.14 en 4.15. De volledige 

uitkomsten zijn in bijlage 3 te vinden. Zoals ook te zien is in de tabellen, verschillen de meest 

voorkomende antwoorden bij de drie open vragen niet veel tussen de mannelijke en 

vrouwelijke respondenten. 
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Man (n=70) Vrouw (n=62) 

Reden Aantal Percentage Aantal Percentage 
Gezondheid 10 14,3 12 19,4 
Betere wereld/klimaat 14 20,0 18 29,0 
Toekomst van jezelf, kinderen, kleinkinderen 21 30,0 22 35,5 
Kosten/goedkoper 11 15,7 7 11,3 
Tabel 4.13 Meest voorkomende antwoorden vraag 27 per subgroep 
 
 

Man (n=58) Vrouw (n=46) 
Reden Aantal Percentage Aantal Percentage 

Comfort levensstijl/Praktisch 4 6,9 4 8,7 
Het is (te) duur 5 8,6 9 19,6 
Geen 21 36,2 14 30,4 
Gemakzucht 13 22,4 10 21,7 
Tabel 4.14 Meest voorkomende antwoorden vraag 28 per subgroep 
 
 

Man (n=69) Vrouw (n=58) 

 Aantal Percentage Aantal Percentage 

Recycling en afvalscheiding 7 10,1 3 11,8 
Alternatief vervoer 9 13,0 8 23,6 
Duurzaam wonen 14 20,3 6 26,8 
Bewust zijn met zuinig/duurzaam leven 20 29,0 17 29,9 
Tabel 4.15 Meest voorkomende antwoorden vraag 29 per subgroep 
 

4.3.5 Media 

Ook wat betreft de voorkeur voor bepaalde media lijkt geslacht geen grote rol te spelen, zoals 

te zien is in tabel 4.16. De mannelijke respondenten blijken slechts significant vaker te 

hebben geantwoord dat ze geen interesse hebben voor informatie over klimaatverandering op 

welke manier dan ook dan de vrouwelijke groep respondenten (χ²=4,063; df=1; p=.044). 

 
Man (n=81) Vrouw(n=72) 

Medium Percentage Percentage 

Regionale televisie 48,1 54,2 

Regionale radio 21,0 25,0 

Huis-aan-huisbladen 29,6 41,7 

Regionale krant 25,9 37,5 

Telefoon 2,5 1,4 

Brochure thuisgestuurd 33,3 47,2 

Internet 49,4 45,8 

Anders 4,9 6,9 

Geen interesse in informatie 13,6 4,2 

Tabel 4.16 Mediavoorkeur van respondentengroep in percentages 
 
 

Zoals uit deze paragraaf is gebleken, zijn er in dit onderzoek weinig verschillen in uitkomsten 

op te merken tussen de mannelijke en vrouwelijke respondenten. Beide groepen antwoorden 

vrij positief op zowel de waardering als gedragsintentie en bereidheid. Dit kan betekenen dat 

beide groepen het belang inzien van een klimaatbewust leven. Deze bevindingen komen ook 
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deels overeen met de uitkomsten van het RIVM (2004) waarin de maatschappelijke 

waardering van duurzame ontwikkeling wordt onderzocht. Ook uit die analyse bleek dat 

geslacht geen rol speelt in de maatschappelijke waardering van duurzaamheid. 

 

4.4 Vergelijking autochtone Rotterdammers en nieuwe Nederlanders 

In deze paragraaf zal een vergelijking worden gemaakt in de resultaten tussen de autochtone 

respondenten en nieuwe Nederlanders. Nieuwe Nederlanders zijn onderverdeeld in twee 

groepen, namelijk Rotterdammers van westerse afkomst en van niet-westerse afkomst. Als er 

significante verschillen zijn opgemerkt in deze laatste groep, zal dit worden weergegeven in 

de tabellen. Zijn er geen opvallende, al dan niet significante, verschillen tussen deze drie 

groepen, dan zullen de gegevens van de westerse en niet-westerse nieuwe Nederlanders tot 

één groep verwerkt worden en op deze manier gepresenteerd worden.  

 

4.4.1 Bereik van de campagne 

Uit de chi-kwadraattoets blijkt dat er significante verschillen zijn tussen deze groepen 

Rotterdammers in het bereik van de campagne. In tabel 4.17 zijn de percentages opgenomen 

op de eerste negen vragen. Autochtone Rotterdammers blijken significant meer van het 

Rotterdam Climate Initiative te hebben gehoord (χ²=8,506; df=1; p=.004). Ongeveer 46 

procent van de autochtone Rotterdammers kent het RCI, terwijl slechts 18 procent van de 

westerse en 23 procent van de niet-westerse nieuwe Nederlanders dit kent.  

De Spaarlampenactie geniet nog meer bekendheid. Maar liefst 85 procent van de 

autochtone Rotterdammers heeft de spaarlampen thuisgestuurd gekregen of kent de actie. De 

Rotterdammers van buitenlandse afkomst blijken deze actie minder goed te kunnen plaatsen. 

Zestig procent van de westerse en niet-westerse nieuwe Nederlanders kent de actie. Dit 

verschil is ook significant (χ²=15,361; df=2; p=.000). Naar aanleiding van deze actie blijkt 

37,5 procent van de autochtone Rotterdammers en 23,5 procent van de nieuwe Nederlanders 

bewuster over de klimaatverandering te zijn gaan nadenken. Daarbij stelt zo’n 28 procent van 

de autochtone ondervraagden dat zij ook daadwerkelijk hun gedrag hebben aangepast. Van 

de respondenten met een andere afkomst is dit 12 procent. Deze gedragsverandering heeft bij 

de drie groepen respondenten voornamelijk te maken met het veranderen van de lampen in 

huis (n=13) en het in het algemeen zuiniger met energie omgaan na de Spaarlampenactie 

(n=9). Voorbeelden die door de ondervraagden worden genoemd, zijn bijvoorbeeld letten op 

de verlichting en de verwarming.  

De ‘Ik teken ervoor’-actie blijkt een stuk minder bekend. Slechts 7,4 procent (n=7) van 

de autochtone ondervraagden heeft van deze actie gehoord. Van deze groep is slechts één 

persoon bewuster gaan nadenken over het klimaat en heeft zijn of haar gedrag hier op 

aangepast. Ongeveer 8,6 procent van de nieuwe Nederlanders kent de ‘Ik teken ervoor’-actie 

(n=5). Slechts drie personen zijn daarbij bewuster gaan nadenken over de 

klimaatverandering en twee daarvan hebben hun gedrag daarop aangepast.  
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Autochtoon  

(n=96) 

Nieuwe Nederlanders 

(n=58) 

 Aantal Percentage Aantal Percentage 

V1: Bekendheid RCI 44 45,8 13 22,4 

V2: Bekendheid Spaarlampenactie 82 85,4 34 58,6 

V3: Bewuster na actie? 30 31,3 8 13,8 

V4: Gedragsverandering na actie? 22 22,9 4 6,9 

V5: Uitleg gedragsverandering 22 22,9 5 8,6 

V6: Bekendheid ‘Ik teken ervoor’-actie 7 7,3 5 8,6 

V7: Bewuster na actie? 2 2,1 3 5,2 

V8: Gedragsverandering na actie? 2 2,1 2 3,4 

V9: Uitleg gedragsverandering 1 1,0 1 1,7 

Tabel 4.17 Uitkomsten in percentage vragen 1-9 per subgroep 
 

4.4.2 Waardering van de campagne 

De respondenten die het Rotterdam Climate Initiative of één van de acties van het 

klimaatprogramma kenden, hebben vervolgens schaalvragen ingevuld over de waardering 

van de klimaatcampagne. Slechts op één punt blijkt dat de groepen significant van elkaar 

verschillen, namelijk op de duidelijkheid van de campagne (F(2,98)=3,53; p=.03). Zo blijkt 

dat westerse nieuwe Nederlanders de klimaatcampagne met een gemiddelde score van 2,1 

significant veel duidelijker vinden dan de autochtone (gemiddelde score 3,4) en niet-westerse 

respondenten (gemiddelde score 3,6). Uit de verdere uitkomsten blijkt er amper verschil te 

zijn in de gemiddelde scores van de groepen; zie bijlage 4 voor de uitwerking van deze 

gegevens.  

 Er blijkt op één vraag wel een interactie-effect te hebben plaatsgevonden tussen 

afkomst en geslacht. Zo blijkt dat mannelijke respondenten van een niet-westerse afkomst de 

campagne significant het minst opvallend vonden en zelfs oordeelden als niet opvallend 

(F(2,90)=3,397; p=.038). Vervolgens zijn het de autochtone vrouwelijke respondenten die de 

campagne redelijke onopvallend vinden, gevolgd door de autochtone mannelijke groep 

respondenten. De gemiddelde scores zijn te vinden in onderstaande tabel 4.18. 

 

 Autochtoon Niet-westerse nieuwe 

Nederlander 

Westerse nieuwe 

Nederlander 

Man 3,5 (1,2) 4,3 (1,0) 3,0 (1,0) 

Vrouw 3,8 (1,0) 3,3 (1,1) 3,0 (0,8) 

Tabel 4.18 Gemiddelde scores op ‘opvallend’ per afkomst en geslacht 

 

Ook blijkt uit de analyse dat er twee interactie-effecten tussen etniciteit en leeftijdscategorie 

zijn gevonden, namelijk op ‘geloofwaardig’ (F(3,86)=3,315; p=.024) en ‘nuttig’ 

(F(3,86)=3,996; p=.010). zo is in tabel 4.19 te zien dat vooral de nieuwe Nederlanders tussen 

de 55 en 64 jaar een uitgesproken mening hebben op deze vraag. Deze groep respondenten 

vinden de campagne namelijk niet geloofwaardig. Nieuwe Nederlanders tussen de 35 en 54 

jaar en autochtone respondenten van 80 jaar en ouder vinden de campagne juist het meest 

geloofwaardig. De andere groepen hebben een gemiddelde score rond de 3 punt. Dit kan 

betekenen dat zij geen mening hebben over de geloofwaardigheid van de campagne. 
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Autochtoon (n=62) Nieuwe Nederlander (n=34) 

Leeftijdscategorie Gemiddelde score Gemiddelde score 

14-19 jaar 3,0 (1,2) 2,5 (1,1) 

20-34 jaar 2,7 (1,2) 2,8 (1,2) 

35-54 jaar 3,0 (,0) 2,3 (1,0) 

55-64 jaar 3,0 (1,1) 4,8 (0,5) 

65-79 jaar 3,2 (1,4) - 

80 jaar en ouder 2,0 (1,4) - 

Tabel 4.19 Gemiddelde score standaarddeviatie (tussen haakjes) op ‘geloofwaardig’ per bewustzijn 

en leeftijd 

 

Wederom blijkt uit de gegevens die ook in tabel 4.20 te vinden zijn dat de nieuwe 

Nederlanders tussen de 55 en 64 jaar verschillen van mening ten opzichte van de andere 

groepen. Zij vinden de campagne namelijk redelijk onnuttig. Alle andere groepen zijn 

daarentegen juist positief over de klimaatcampagne en vinden de klimaatcampagne juist wel 

vrij nuttig.  

Autochtoon (n=62) Nieuwe Nederlander (n=34) 

Leeftijdscategorie Gemiddelde score Gemiddelde score 

14-19 jaar 2,4 (1,1) 1,8 (1,0) 

20-34 jaar 2,2 (1,1) 2,1 (1,2) 

35-54 jaar 2,0 (0,8) 2,0 (0,8) 

55-64 jaar 1,7  (1,2) 3,8 (1,3) 

65-79 jaar 1,9 (1,2) - 

80 jaar en ouder 2,0 (1,4) - 

Tabel 4.20 Gemiddelde score standaarddeviatie (tussen haakjes) op ‘nuttig’ per bewustzijn en 

leeftijd 

 

4.4.3 Gedragsintentie en bereidheid 

Uit de uitkomsten van de gedragsintentie en bereidheid blijkt dat er bijna geen significante 

verschillen te vinden zijn tussen de segmenten. De significante uitkomsten zijn opgenomen in 

tabel 4.21 en 4.22. Uit de analyse blijkt dat westerse nieuwe Nederlanders het iets meer bij de 

stad Rotterdam vinden passen om zich in te zetten voor het klimaat (F(2,150)=3,67; p=.03). 

De gemiddelde scores liggen echter vrij dicht bij elkaar in de buurt en daar valt uit op te 

maken dat alle subgroepen het passend vinden bij de stad Rotterdam.  

 

 

 

Autochtoon Westerse nieuwe 
NL-er 

Niet-Westerse 
nieuwe NL-er 

Vraag Gemiddelde score Gemiddelde score Gemiddelde score 

V16: Rotterdam en 

klimaat 
1,7 (0,8) 1,3 (0,5) 1,9 (0,9) 

Tabel 4.21: Gemiddelde score per subgroep 
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In het algemeen blijkt dat de respondenten van buitenlandse komaf het waarschijnlijker 

achten dat zij rekening houden met energiebesparing in huis in vergelijking met de 

autochtone respondenten (F(1,152)=4,79; p=.03).  

 
Autochtoon Nieuwe Nederlander 

Vraag Gemiddelde score Gemiddelde score 

V20: Waarschijnlijkheid 

energiebesparing 
2,2 (1,1) 1,8 (0,9) 

Tabel 4.22: Gemiddelde score per subgroep 

 

4.4.4 Open vragen 

Uit de analyse van de open vragen blijkt dat de antwoorden van de eerste vraag significant 

verschillen (χ²=37,10; df=22; p=.023)14. De vraag was wat voor de respondenten belangrijke 

redenen zijn om klimaatbewuster te leven. In tabel 4.23 zijn de opvallendste reacties per 

groep weergegeven, zie bijlage 3 voor de volledige tabel. In de tabel is te zien dat voor de 

autochtone groep de toekomst van zichzelf, kinderen en kleinkinderen het vaakst wordt 

genoemd als reden. Bij de niet-westerse respondenten speelt gezondheid de grootste rol. 

Opvallend is dat deze reden bij de autochtone groep ondergeschikt. Daar is een betere wereld 

en klimaat in het algemeen belangrijk en ook zou het schelen als het goedkoper zou zijn om 

klimaatbewuster te leven. Kosten spelen juist bij zowel de westerse als de niet-westerse 

nieuwe Nederlanders een ondergeschikte rol.  

 
Autochtoon 

(n=83) 
Westerse-N-NL 

(n=9) 
Niet-westerse-N.NL 

(n=40) 

Reden Percentage Percentage Percentage 
De natuur 4,3 (7) 22,2 (2) 2,5 (1) 
Gezondheid 4,3 (7) 11,1 (1) 30,0 (12) 
Betere wereld/klimaat 18,1 (15) 22,2 (2) 17,5 (7) 
Toekomst van jezelf, kinderen, 
kleinkinderen 

30,1 (25) 22,2 (2) 20,0 (8) 

Kosten/goedkoper 15,7 (13) 0 7,5 (3) 
Als de gevolgen zichtbaar worden 4,3 (7) 0 7,5 (3) 
Goed gevoel 0 11,1 (1) 0 
Tabel 4.23 Uitkomsten open vraag 27 per subgroep in percentages (aantal tussen haakjes) 

 

4.4.5 Media 

In onderstaande tabel 4.24 zijn de verschillende voorkeuren voor informatie in media 

opgenomen per subgroep. Zoals ook te zien is in de tabellen zijn de verschillen vrij klein.  

 

 

                                                 

14 Voor deze uitkomst geldt dat volgens de officiële regels een Chi-kwadraat toets niet mag worden toegepast, 

omdat bij een aantal categorieën te weinig respondenten dat antwoord gaven: Slechts 20 % van de categorieën 

mag minder dan 5 zijn. Het is echter een opvallend resultaat, waardoor het wel in dit verslag genoemd wordt. 

(Bron: Universiteit Utrecht Sociale Wetenschappen;  

http://www.uu.nl/uupublish/defaculteit/organisatie/afdelingen/methodentechniek/methodentechniek/spss/stat

istischeanal/chikwadraattoets/42975main.html) 
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Autochtoon 

(n=96) 

Nieuwe NL-er 

(n=57) 

Medium Percentage Percentage 

Regionale televisie 52,1 49,1 

Regionale radio 21,9 24,6 

Huis-aan-huisbladen 40,6 26,3 

Regionale krant 35,4 24,6 

Telefoon 2,1 1,8 

Brochure thuisgestuurd 37,5 43,9 

Internet 44,8 52,6 

Anders 6,3 5,3 

Geen interesse in informatie 10,4 7,0 

Tabel 4.24 Mediavoorkeur van respondentengroep in percentages 

 

Uit het voorgaande blijkt dat er bij de vergelijking van deze segmenten meer overeenkomsten 

dan verschillen zijn wat betreft de gedragsintentie van de respondenten. Deze 

overeenkomsten zijn redelijk logisch naar aanleiding van het onderzoek van Ferro en MARE 

(2005). Uit dat onderzoek kwam namelijk naar voren dat als er geen taalbarrière was, de 

boodschap van een campagne bij beide segmenten gelijk overkomt. Het is daarom 

aannemelijk dat ook de waardering en gedragsintentie evenredig wordt beoordeeld. De vraag 

is daarom hoe het komt dat deze segmenten op de meeste gebieden overeenkomen, terwijl 

het bereik van de campagne wel per segment verschilt? Uit het onderzoek van Motivaction 

(2005) bleek namelijk dat gemeente en stadsdelen vrij dicht bij nieuwe Nederlanders staan. 

Wellicht heeft het lagere bereik te maken met de mate van relevantie. Uit het onderzoek blijkt 

namelijk dat aan informatie die niet direct relevant is ook verder geen aandacht wordt 

besteed (Motivaction 2005). Dit zou overigens gelden voor zowel de autochtone groep als de 

nieuwe Nederlanders. Vanuit de bevindingen van Motivaction (2005) kan daarom gesteld 

worden dat de brug tussen het thema duurzaamheid en klimaat en de persoonlijke omgeving 

groter is bij de nieuwe Nederlanders dan bij de autochtone Rotterdammers.  

Vanuit het bereik van de campagne kan dus, op basis van de literatuur, gesteld 

worden dat de groep nieuwe Nederlanders zich waarschijnlijk minder aangetrokken of 

aangesproken voelt in de klimaatcampagne van het Rotterdam Climate Initiative. De 

uitkomsten van de open vragen bieden de mogelijkheid om deze brug kleiner te maken. Deze 

open vragen geven namelijk een beeld van de verschillende motivaties en opvattingen van 

beide segmenten. Door hier op in te spelen is het mogelijk dat de boodschap relevanter voor 

hen wordt. In het verlengde van de boodschap kan dit ook het bereik van de campagne 

vergroten, omdat men bewust de informatie selecteert die het RCI zendt. 

 

4.5 Verschillen per leeftijdscategorie 

In deze paragraaf zullen de uitkomsten worden beschreven per leeftijdscategorie. Tijdens de 

verwerking van de vragenlijsten zijn er zeven leeftijdscategorieën opgesteld. Deze 

leeftijdscategorieën zijn in deze paragraaf onderverdeeld in drie generaties, namelijk jong, 

midden en oud. De jonge generatie zijn respondenten tussen de 14 en 34 jaar (n=83). De 
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midden generatie bestaat uit respondenten tussen de 35 en 64 jaar (n=54). Respondenten 

van 64 jaar en ouder (n=17) omvatten de oudere generatie.  

 

4.5.1 Bereik van de campagne 

De leeftijd van de respondenten blijkt in een aantal gevallen van invloed te zijn op het bereik 

van de campagne. Zo blijkt dat 23 procent van de jonge generatie het Rotterdam Climate 

Initiative kent. Naamsbekendheid is bij de midden generatie significant het hoogst, namelijk 

54 procent (χ²=15,402; df=2; p=.000). Echter, van de respondenten die tot de oudere 

generatie horen blijkt ook maar liefst 53 procent wel eens van het Rotterdam Climate 

Initiative gehoord te hebben. Deze verschillen blijken eveneens significant te zijn voor de 

bekendheid van de Spaarlampenactie (χ²=22,001; df=4; p=.000)15. Van de jongere generatie 

kent meer dan de helft de actie, namelijk 66 procent. Bij de midden generatie ligt dit 

percentage al hoger. Ongeveer 83 procent van de respondenten zegt de Spaarlampenactie te 

kennen. Bij de oudere generatie is dit maar liefst 100 procent.  

De volgende verschillen zijn niet significant, maar wel interessant om toch te 

vermelden. Naar aanleiding van de Spaarlampenactie zegt 26 procent van de jongeren 

bewuster te zijn gaan nadenken over de klimaatverandering. Bij de midden generatie zegt 34 

procent dit te hebben gedaan en bij de oudere generatie is dit 53 procent. Van deze 

respondenten geeft 15 procent van de jongeren aan het gedrag te hebben veranderd. Bij de 

midden generatie is dit 25 procent, terwijl 41 procent van de oudere generatie zegt dit te 

hebben veranderd. Zoals ook al eerder is vermeld gaat het bij die gedragsverandering 

voornamelijk om de vervanging van lampen en energiezuiniger leven in het algemeen. De 

oudere generatie heeft het vaakst van de ‘Ik teken ervoor’-actie gehoord, namelijk 12,5 

procent. Van de midden generatie is dit 9 procent. Van de jongere generatie heeft slechts 6 

procent van de actie gehoord.  

Ook uit de eerder besproken onderzoeken komt naar voren dat het voornamelijk de 

oudere leeftijdsgroepen zijn die zich met duurzaamheid houden (RIVM 2004). Jongeren zijn 

over het algemeen minder betrokken bij het onderwerp (RIVM 2004; Nauta 2004). Dit kan 

ook als reden hebben dat deze groep minder herkend van de campagne. Zoals al eerder is 

gesteld, is het mogelijk dat zij onbewust wel iets van de campagne hebben opgevangen, maar 

dit niet verder hebben verwerkt (Hoeken 1998). 

 

4.5.2 Waardering van de campagne 

Opvallend genoeg blijken er geen significante verschillen aanwezig te zijn in de waardering 

van de klimaatcampagne. De antwoorden liggen vrij dicht bij elkaar in de buurt. In bijlage 4 

                                                 

15 Voor deze uitkomst en de uitkomsten van de open vragen in deze paragraaf geldt dat volgens de officiële regels 

een chi-kwadraattoets niet mag worden toegepast, omdat bij een aantal categorieën te weinig respondenten dat 

antwoord gaven: Slechts 20 % van de categorieën mag minder dan 5 zijn. Het is echter een opvallend resultaat, 

waardoor het wel in dit verslag genoemd wordt. (Bron: Universiteit Utrecht Sociale Wetenschappen; 

http://www.uu.nl/uupublish/defaculteit/organisatie/afdelingen/methodentechniek/methodentechniek/spss/stat

istischeanal/chikwadraattoets/42975main.html) 
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is de verwerking van de gemiddelde scores opgenomen. Dit is opvallend, omdat uit het artikel 

van Duijvestijn e.a. (2003) naar voren komt dat jongeren overheidscommunicatie, en dan 

vooral communicatie dat bepaald gedrag belicht, betuttelend vinden. Het zou daarom vanuit 

die invalshoek logisch zijn geweest dat jongeren de klimaatcampagne minder zouden 

waarderen, omdat uit het onderzoek van Nauta (2004) en het RIVM (2004) naar voren komt 

dat jongeren verder van het klimaatthema afstaan. Een kanttekening kan hierbij zijn dat in 

deze analyse de jongere groep respondenten bevat tot de leeftijd 34 jaar. In de besproken 

literatuur zijn de groep jongeren tieners en adolescenten.  

Er blijkt wel een interactie-effect te zijn op vraag 15, namelijk de vraag hoe nuttig de 

respondenten de klimaatcampagne vinden (F(2,89)=3,722; p=.028). Zo blijkt de autochtone 

en westerse respondentengroep van de midden generatie de klimaatcampagne het meest 

nuttigst te vinden. Opvallend is dat van diezelfde middengeneratie de personen van een niet-

westerse afkomst dit een stuk minder vinden en gemiddeld redelijk neutraal scoren. Zoals 

ook te zien is in tabel 4.25 oordelen vrijwel alle groepen vrij positief op deze vraag met een 

gemiddelde score rond de 2 punt.  

 Jong Midden Oud 

Autochtoon 2,3 (1,1) 1,8 (1,0) 1,9 (1,2) 

Niet-westerse nieuwe Nederlanders 2,0 (1,2) 3,0 (1,2) - 

Westerse nieuwe Nederlanders 2,3 (1,2) 1,8 (0,0) - 

Tabel 4.25 Gemiddelde scores en standaarddeviatie (tussen haakjes) op ‘nuttig’ per leeftijdscategorie 

en afkomst 

 

4.5.3 Gedragsintentie en bereidheid 

Bij een aantal schaalvragen die de gedragsintentie en bereidheid van de respondenten meten, 

zijn significante verschillen gevonden. Deze zijn verwerkt in tabel 4.26, de volledige tabel is te 

vinden in bijlage 5. Zo blijkt uit vraag 18 dat de midden en oudere generatie het iets 

belangrijker te vinden om rekening te houden met het milieu en de klimaatverandering 

(F(2,151)=6,641; p=.oo2). Hoewel de drie generaties alledrie aan de positieve kant van de 

schaal blijven, vinden de midden- en oudere generatie het significant belangrijker dan de 

jongere generatie dat hun omgeving ook klimaatbewust is of dit wordt (F(2,148)=12,558; 

p=.000). Tot slot is er een significant verschil gevonden op de vraag over energiezuinig 

bouwen. De jonge generatie stelt het minst snel hun huis energiezuinig te zullen verbouwen 

(F(2,148)=5,048; p=.008).  

 Deze bevindingen verschillen van de bevindingen uit de literatuur (Nauta 2004; 

RIVM 2004). Op basis van dit onderzoek kan worden gesteld dat de jongere generatie zich 

wel degelijk bewust is van de veranderingen in het klimaat en het belang om daarop in te 

spelen. Hoewel uit dit onderzoek ook blijkt dat er slechts een kwart van de jongere generatie 

naar aanleiding van de acties van het Rotterdam Climate Initiative bewuster is gaan 

nadenken over het klimaat, lijken de kansen voor de communicatie met deze generatie wel 

positief. Zoals Duijvestijn e.a. (2003) verwoordden, is het belangrijk om in te spelen op de 

motieven van jongeren. Het moet onder meer relevant zijn en aansluiten bij hun 
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belevingswereld. Wellicht kunnen die motieven door middel van de uitkomsten van dit 

onderzoek beter zichtbaar zijn en kan daar weer op worden ingespeeld in de communicatie. 

Op basis van deze resultaten kan dus geconcludeerd worden dat H1 van de eerste hypothesen 

kan worden aangenomen. 

Tabel 4.26 Gemiddelde scores en standaarddeviatie (tussen haakjes) op gedragsintentie en 

bereidheid per subgroep 

 

Daarnaast is er één interactie-effect te zijn tussen de leeftijd en het geslacht van de 

respondenten. Deze uitkomst is opgenomen in tabel 4.27. Met name de mannelijke jonge 

generatie en de vrouwelijke oude generatie geven aan dat het niet waarschijnlijk is dat zij hun 

vervoermiddel zouden veranderen (F(2,130)=3,335; p=.039). De andere groepen hebben op 

deze vraag geen uitgesproken mening. De gemiddelde scores van de groepen zijn namelijk 

rond de 3 punt.  

Jong Midden Oud 

 Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw 

V19: Waarschijnlijkheid 

alternatief vervoer 
3,8 (1,3) 3,0 (1,3) 3,0 (1,2) 3,1 (1,4) 2,9 (1,6) 3,7 (1,5) 

Tabel 4.27 Gemiddelde scores en standaarddeviatie (tussen haakjes) vraag 19 per geslacht en generatie 

 

4.5.4 Open vragen 

De vragen 28 en 29 blijken significant verschillend te zijn beantwoord door de drie 

generaties. Tegen verwachting in blijkt dat de drie groepen redelijk gelijke redenen geven om 

klimaatbewuster te leven. De verwerking van vraag 27 en de volledige tabellen van 4.28 en 

4.29 zijn opgenomen in bijlage 3.  

 De meest opvallende reacties om juist niet klimaatbewuster te leven zijn per segment 

aangegeven in tabel 4.28. De jonge generatie geeft als het vaakst aan dat gemakzucht een rol 

speelt om niet klimaatbewuster te leven. Deze reden is bij de midden- en oudere generatie 

van minder belang. De midden- en oudere generatie zeggen het vaakst dat ze in feite geen 

redenen hebben om niet klimaatbewust te leven. Ook stelt de jonge generatie dat 

klimaatbewust leven duur of zelfs te duur is. Deze reden wordt door de midden- en oudere 

generatie opvallend niet genoemd. Deze verschillen tussen de generaties zijn significant 

(χ²=28,634; df=14; p=.012). 

 

 

 

Jong Midden Oud 

Vraag Gemiddelde 

scores 

Gemiddelde 

scores 

Gemiddelde 

scores 

V18: Belang milieu en klimaat 2,1 (1,0) 1,6 (0,7) 1,4 (0,6) 

V21: Belang klimaatbewuste omgeving 2,3 (1,0) 1,8 (0,8) 1,3 (0,5) 

V25: Waarschijnlijkheid energiezuinig 

verbouwen 

2,7 (1,2) 2,1 (0,9) 2,1 (1,3) 
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Jong  
(n=63) 

Midden (n=34) Oud 
(n=7) 

Reden Percentage Percentage Percentage 

Comfort levensstijl/Praktisch 4,8 (3) 11,8 (4) 0 
Het is (te) duur 17,5 (11) 0 0 
Geen 19,0 (12) 50,0 (17) 85,7 (6) 
Gemakzucht 27,0 (17) 14,7 (5) 0 
Het kost tijd om te veranderen/er over 
na te denken 

4,8 (3) 2,9 (1) 0 

Tabel 4.28 Meest opvallende uitkomsten vraag 28 per generatie in percentage (aantal tussen haakjes) 

 

Ook blijken de antwoorden die zijn gegeven op de vraag wat de respondenten zelf denken aan 

het klimaat te kunnen doen significant te verschillen (χ²=27,332; df=16; p=.038). Alle 

generaties geven vrij algemene antwoorden op deze vraag. De jonge generatie noemt 

voornamelijk opties die zijn geschaard onder de categorie duurzaam wonen. Dit is 

bijvoorbeeld stand-by apparatuur uitzetten, geen lichten onnodig aan laten of het vervangen 

van de lampen voor spaarlampen. De midden- en oudere generatie geven het meest opties 

aan die vallen onder de algemene optie zuinig en duurzaam leven.   

 

 Jong 
(n=74) 

Midden 
(n=45) 

Oud 

(n=8) 
 Percentage Percentage Percentage 

Recycling en afvalscheiding 10,8 (8) 6,7 (3) 0 

Alternatief vervoer 17,6 (13) 11,1 (5) 25,0 (2) 

Duurzaam wonen 27,0 (20) 17,8 (8) 0 

Bewust zijn met zuinig/duurzaam leven 13,5 (10) 35,6 (16) 37,5 (3) 

Anders 6,8 (5) 6,7 (3) 25,0 (2) 

Geen/weet niet 8,1 (6) 8,9 (4) 0 

Niet veel/weinig 14,9 (11) 4,4 (2) 0 

Tabel 4.29 Meest opvallende uitkomsten vraag 29 per generatie in percentage (aantal tussen haakjes) 

 

Zoals ook al in paragraaf  4.4 is opgemerkt, kunnen deze uitkomsten van belang zijn om meer 

in te spelen op de inhoudelijke boodschap van de klimaatcampagne. Zo blijkt dat het bereik 

van de campagne bij de jongere generatie het laagst is, terwijl zij wel positief tegen 

duurzaamheid en het belang van klimaatbehoud aankijken. Deze positieve attitude is daarom 

een goed aanknopingspunt om te werken aan een groter bereik.  

 

4.5.5 Media 

De manier van informeren verschilt voor een aantal media significant per generatie, zie tabel 

4.30 op de volgende pagina. Zo blijkt de oudere generatie het meest de voorkeur te hebben 

voor informatie in huis-aan-huisbladen (χ²=15,810; df=2; p=.000). Bij de jonge generatie is 

dit slechts 23 procent en bij de midden generatie meer dan de helft van de respondenten. De 

jonge generatie kiest daarentegen het meest het internet als bron van informatie. De 

respondenten die binnen de oude generatie kiezen hier significant veel minder voor 

(χ²=11,063; df=2; p=.004). 
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Jong 

(n=82) 

Midden 

(n=54) 

Oud 

(n=17) 

Medium Percentage Percentage Percentage 

Regionale televisie 50,0 48,1 64,7 

Regionale radio 25,6 20,4 17,6 

Huis-aan-huisbladen 23,2 42,6 70,6 

Regionale krant 24,4 42,6 29,4 

Telefoon 3,7 0 0 

Brochure thuisgestuurd 35,4 48,1 35,3 

Internet 58,5 40,7 17,6 

Anders 6,1 5,6 5,9 

Geen interesse in informatie 12,2 5,6 5,9 

Tabel 4.30 Mediavoorkeur van respondentengroep in percentages 
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5. Conclusie en discussie 
 

5.1 Conclusie 

De uitkomsten van voorgaand onderzoek brengen een uitgebreid beeld naar voren van de 

klimaatcampagne van het Rotterdam Climate Initiative. Op basis van deze resultaten kan er 

een antwoord worden gegeven op de onderzoeksvragen. Vervolgens zal in de discussie 

kritisch worden gereflecteerd op het uitgevoerde onderzoek.  

 

5.1.1 Onderzoeksvragen I en II 

Allereerst is de achtergrond van de publiekscommunicatie van het Rotterdam Climate 

Initiative onderzocht. De volgende onderzoeksvragen stonden daarbij centraal: 

 

I. Wat wil het Rotterdam Climate Initiative communiceren aan de inwoners van 

Rotterdam? 

 

II. Welke communicatiemiddelen worden ingezet door het Rotterdam Climate Initiative 

om deze boodschap over te brengen? 

 

De publiekscommunicatie van het Rotterdam Climate Initiative betreft de communicatie, in 

de vorm van de voorlichtingscampagne van het RCI en alle daarbij betrokken acties en 

initiatieven, naar de inwoners van Rotterdam. De communicatie gaat in twee richtingen, 

namelijk vanuit het RCI naar de burgers toe en vanuit de burgers naar het RCI. Uit het 

interview met de communicatiemanagers van het Rotterdam Climate Initiative blijkt dat de 

publiekscommunicatie van het project als doel heeft het bewustzijn van de Rotterdamse 

inwoners over de huidige klimaatverandering te vergroten. Daarnaast wordt er geprobeerd 

om de doelgroep aan te zetten tot het veranderen van gedrag, namelijk door meer rekening te 

houden met de eigen uitstoot van CO2. De middelen die het Rotterdam Climate Initiative bij 

deze communicatie inzet, verschilt per actie. De boodschap en het achterliggende doel blijft 

echter altijd hetzelfde. Zo is er de Spaarlampenactie geweest en de huidige ‘Ik teken ervoor’-

actie, maar is er ook op de regionale televisiezender TV Rijnmond een programma over het 

klimaat genaamd Mulder en Sno: de zin en onzin over het klimaat. Sommige acties waar het 

Rotterdam Climate Initiative haar naam aan verbindt, zijn meer gericht op specifieke en 

eenmalige doelgroepen, bijvoorbeeld studenten of basisschoolleerlingen. Naamsbekendheid 

voor het Rotterdam Climate Initiative zelf speelt daarbij geen rol. Ook kunnen de inwoners 

van Rotterdam zelf actief meedoen bij deze voorlichtingscampagne. Via de website van de ‘Ik 

teken ervoor’-actie kunnen bijvoorbeeld door burgers klimaattips en initiatieven worden 

ingezonden. 
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5.1.2 Onderzoeksvragen III en IV 

Vervolgens is in het praktijkonderzoek de boodschap van het Rotterdam Climate Initiative 

onderzocht en zijn er vergelijkingen gemaakt tussen verschillende segmenten binnen de 

Rotterdamse bevolking. In dit onderzoek stonden twee onderzoeksvragen centraal, namelijk:  

 

III. Hoe komt de boodschap aan bij de inwoners van Rotterdam?  

a. Bij de jongere en oudere generatie?  

b. Bij de autochtone Rotterdammers en ‘nieuwe Nederlanders’?  

c. Bij mannen en vrouwen? 

 

IV. Zijn er verschillen tussen deze segmenten van de inwoners van Rotterdam?  

a. Zo ja, tussen welke segmenten zijn er verschillen te vinden? 

b. En zijn die verschillen, vanuit wetenschappelijk oogpunt, verklaarbaar? 

 

De belangrijkste bevinding uit het praktijkonderzoek is dat respondenten die stelden 

bewuster te zijn geworden door de acties van het Rotterdam Climate Initiative ook 

daadwerkelijk de klimaatcampagne hoger waardeerden en een hogere gemiddelde score op 

de gedragsintentie en bereidheid hadden dan de respondenten die niet bewuster zijn gaan 

nadenken over het klimaat. Uiteraard zijn er verschillende kanttekeningen bij deze 

bevindingen te maken. Zo zouden de ‘bewuste’ respondenten al voor de acties een positieve 

attitude ten opzichte van een klimaataanpak kunnen hebben in tegenstelling tot de 

‘onbewuste’ respondenten. Ook kunnen diverse andere zaken van invloed zijn op deze 

uitkomst, bijvoorbeeld persoonlijke beweegredenen of sociaal wenselijke antwoorden. Het 

kan dus niet met ‘harde cijfers’ worden onderbouwd dat de klimaatcampagne van het RCI de 

reden is dat de ‘bewuste’ respondenten positievere gemiddelde scores hebben in vergelijking 

met de ‘onbewuste’ respondenten. Het is echter wel een zeer opvallende uitkomst binnen dit 

onderzoek, waarbij in ieder geval duidelijk is geworden dat respondenten die stellen bewuster 

te zijn gaan nadenken ook daadwerkelijk een positievere waardering en attitude hebben dan 

de respondenten die stellen dit niet te hebben gedaan. Hoewel het dus door ons onderzoek 

niet empirisch onderbouwd kan worden, is het goed mogelijk dat er een verband is tussen 

deze twee groepen en de boodschap van het Rotterdam Climate Initiative. Ten slotte blijkt uit 

het onderzoek dat er geen verschil is tussen respondenten die het Rotterdam Climate 

Initiative of één van de acties kennen en respondenten die er niet bekend mee zijn. Daarom 

kan de hypothese “Stellingen die dichter bij de respondenten staan, doordat zij de acties van 

het Rotterdam Climate Initiative of het Rotterdam Climate Initiative zelf kennen, scoren 

hoger wat betreft de gedragsintentie dan de respondenten die het niet kennen” worden 

verworpen. 

 

Veel respondenten blijken de Spaarlampenactie te kennen. De naam Rotterdam Climate 

Initiative en de ‘Ik teken ervoor’-actie blijken daarentegen een lage bekendheid te scoren. Dit 



 

 

72

laatste kan verklaard worden door het feit dat in de tijd dat het onderzoek plaatsvond, eind 

april/begin mei 2009, de campagne net van start was gegaan. De website van deze actie 

bestaat daarentegen wel al meer dan een jaar. De lage bekendheid van zowel het Rotterdam 

Climate Initiative zelf als de ‘Ik teken ervoor’-actie kan reden zijn dat de respondenten de 

campagne redelijk onopvallend vinden. De respondenten vinden de campagne wel nuttig. 

Deze laatste bevinding sluit aan bij het onderzoek van het SCP (2004) waaruit bleek dat men 

de noodzaak van een klimaataanpak erkent. Verder tonen de respondenten geen 

uitgesproken mening over hoe zij de campagne waarderen. Uit de resultaten van de 

gedragsintentie en bereidheid blijkt dat de respondenten welwillend zijn. Zo is uit deze 

uitkomsten op te maken dat de respondentengroep onder meer het belang van een 

klimaataanpak en hun eigen verantwoordelijkheid inziet.  

 Tussen de eerder opgestelde segmenten uit de Rotterdamse bevolking, namelijk 

geslacht, afkomst en leeftijd, zijn een aantal interessante verschillen naar voren gekomen. In 

het onderzoek van het RIVM (2004) bleek dat alleen leeftijd een rol speelde in de waardering 

van duurzaamheid. Deze bevinding komt maar deels overeen met de bevindingen in dit 

onderzoek. Daaruit blijkt op de eerste plaats dat geslacht vrijwel geen invloed heeft op het 

bereik en de waardering van de campagne. De gedragsintentie en bereidheid bleken op een 

aantal punten wel te verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke respondenten. De 

gemiddelde scores op deze vragen lagen echter zo dicht bij elkaar dat er gesteld kan worden 

dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke respondenten een positieve intentie hebben ten 

opzichte van een actieve klimaataanpak. Slechts 28 procent van de mannelijke respondenten 

en een kleine 40 procent van de vrouwelijke respondenten stelt echter bewuster te zijn gaan 

nadenken naar aanleiding van één van de acties. Een nog lager percentage van deze twee 

groepen stelt ook daadwerkelijk hun gedrag te hebben veranderd. Deze discrepantie kan 

verklaard worden door het feit dat niet veel mensen ‘tegen’ een klimaataanpak kunnen zijn 

door de universele waarde die algemeen is toegekend aan dit thema (Hoeken 1998). Er blijkt 

ook uit dit onderzoek echter een groot verschil tussen denken en doen te zijn. Zoals ook uit 

het onderzoek van het RIVM (2004) komt, wordt door de bevolking de voorwaarde gesteld 

dat ‘anderen’ ook in actie komen, namelijk de overheid en de omgeving (in paragraaf 5.1.3 zal 

hier verder op worden ingegaan). 

 Ten tweede blijkt uit het onderzoek dat er vrijwel geen verschillen zijn in de 

waardering van de campagne en de gedragsintentie tussen autochtone respondenten en 

nieuwe Nederlanders. Dit sluit aan bij resultaten uit eerder onderzoek (Ferro en MARE 2005; 

Motivaction 2005). Het bereik van de publiekscommunicatie verschilt tussen deze segmenten 

echter aanzienlijk. De autochtone Rotterdammers hebben in vergelijking met hun 

stadsgenoten van buitenlandse afkomst veel vaker van het Rotterdam Climate Initiative of 

één van de acties gehoord. Aangezien van de Rotterdamse bevolking bijna de helft van 

buitenlandse afkomst is, is het van groot belang dat het bereik van de campagne onder deze 

helft wordt vergroot. Ook speelt leeftijd bij een aantal vragen een extra rol. Hierbij is het 

opvallend dat vrijwel alle groepen de klimaatcampagne geloofwaardig en nuttig vonden. In 
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beide gevallen bleek echter dat nieuwe Nederlanders tussen de 55 en 64 jaar in tegenstelling 

tot de andere groepen dit juist niet vonden. Tot slot verschilden ook de reacties op de open 

vragen tussen deze segmenten. Zo blijken de autochtone Rotterdammers een klimaatbewust 

leven voornamelijk belangrijk te vinden voor de toekomst van henzelf, kinderen of 

kleinkinderen. Ook een betere wereld of klimaat in het algemeen en de kosten worden vaak 

genoemd. Bij de nieuwe Nederlanders wordt echter gezondheid het meest genoemd als 

belangrijke reden, gevolgd door de toekomst en een betere wereld of klimaat in het algemeen. 

Opvallend is dus dat gezondheid bij de autochtone Rotterdammers juist een ondergeschikte 

rol speelt, terwijl bij de nieuwe Nederlanders dit juist kosten zijn.  

 Tot slot blijkt uit het onderzoek dat leeftijd een belangrijke rol speelt in het bereik van 

de campagne, de gedragsintentie en de eigen invulling van een klimaatbewust leven. De 

boodschap van het Rotterdam Climate Initiative heeft de jongere generatie namelijk het 

minst kunnen bereiken. Hoewel het bereik alsnog meer dan de helft van deze groep is, is dit 

bij de midden- en oudere generatie veel hoger. De jongere generatie heeft de toekomst en het 

is dus belangrijk om onder de jongere groep het bereik te verhogen om zo op attitudes te 

kunnen in spelen. Opvallend genoeg blijkt leeftijd geen rol te spelen in de waardering van de 

campagne. Op basis van de gemiddelde scores op de gedragsintentie en bereidheid van de 

respondenten kan gesteld worden dat alle drie de groepen het belang van een klimaataanpak 

inzien. De midden- en oudere generatie vinden het bijvoorbeeld belangrijk om rekening te 

houden met het klimaat en achten het belang van een klimaatbewuste omgeving hoog. De 

jongere generatie vindt dit minder, maar oordeelt alsnog redelijk positief. De stelling van 

onder andere Nauta (2004) en het RIVM (2004) dat jongeren minder bezig zijn met het 

klimaat kan hierdoor niet volledig worden onderstreept. Zij zien namelijk wél het belang in 

van het aanpakken van de klimaatveranderingen. Het percentage respondenten in de 

midden- en oudere generatie dat naar aanleiding van de acties bewuster zijn geworden en 

hun gedrag hebben aangepast is echter veel hoger dan in de jongere generatie. Het laatste 

opvallende verschil tussen deze segmenten is te vinden in de genoemde redenen om juist niet 

klimaatbewust te leven. Als enige groep noemt de jongere generatie het vaakst gemakzucht 

als reden, gevolgd door de kosten. De midden- en oudere generatie geven juist het meest aan 

dat zij in feite geen redenen hebben om niet klimaatbewuster te leven. Tot slot kan op basis 

van deze resultaten kan de hypothese “Jongeren zijn minder op de hoogte van de acties van 

het Rotterdam Climate Initiative en scoren lager dan de oudere groep als het gaat om de 

intentie om klimaatbewust te handelen” worden aangenomen. 

 

5.1.3 Onderzoeksvraag V 

Vervolgens kan op basis van deze bevindingen een antwoord worden gegeven op de vijfde 

onderzoeksvraag, namelijk: 

 

V.  Op welke manier kan de communicatie van het Rotterdam Climate Initiative per 

segment inwoners van Rotterdam geoptimaliseerd worden? 
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Het doel van de publiekscommunicatie van het Rotterdam Climate Initiative is het vergroten 

van het bewustzijn van de Rotterdamse inwoners over de klimaatverandering. Om deze 

doelstelling te behalen, is het allereerst van belang om de doelgroep weten te bereiken. Uit 

het onderzoek is naar voren gekomen dat het bereik van het Rotterdam Climate Initiative en 

de acties per segment verschillen. Zo heeft de campagne een laag bereik onder respondenten 

tot en met 34 jaar en nieuwe Nederlanders. Dit heeft uiteraard invloed op de 

publiekscommunicatie en het goed kunnen overbrengen van de boodschap naar verschillende 

segmenten in de bevolking. Zoals ook al eerder is opgemerkt, zijn de meeste mensen 

overtuigd van het belang van een klimaataanpak. Op basis van de uitkomsten van voorgaand 

onderzoek kan gesteld worden dat het klimaatbewustzijn van de inwoners van Rotterdam 

hoog is. Ook eerder onderzoek onderstreept deze bevindingen (RIVM 2004). Uit de 

waardering van de klimaatcampagne komt echter geen uitgesproken mening naar voren. 

Blijkbaar kan de doelgroep wel aangeven dat het van belang is om rekening te houden met 

het klimaat, maar vinden ze het moeilijk om een standpunt in te nemen over de waardering 

van een thema dat inmiddels gezien kan worden als een universele waarde binnen de 

samenleving (Hoeken 1998). Het is immers in deze maatschappij ‘niet correct’ om hard op te 

stellen dat de klimaatveranderingen niet belangrijk zijn. Het gaat er dus niet om dat 

respondenten sociaal wenselijk antwoorden, maar vooral ook dat er binnen ons 

referentiekader niet veel ruimte is om de klimaatverandering als onbelangrijk te 

bestempelen. Er is echter altijd nog een verschil tussen denken en doen. Het is daarom vooral 

belangrijk om in te spelen op de waardesystemen van de inwoners om zo uiteindelijk het 

gedrag te kunnen veranderen (Hoeken 1998).  

Het belangrijkste is dat allereerst het publiek goed wordt bereikt. Vervolgens kan er 

verder worden ingegaan op de boodschap van de publiekscommunicatie. Op basis van de 

bevindingen in dit onderzoek, gekoppeld aan de literatuurstudie, zijn er een aantal 

aanbevelingen opgesteld die kunnen leiden tot de optimalisatie van de publiekscommunicatie 

van het Rotterdam Climate Initiative.   

 

1. Toevoeging affectief communicatiedoel 

Ten eerste heeft de campagne, in termen van Steehouder e.a. (1999), in principe een 

informatief hoofddoel. Het Rotterdam Climate Initiative wil de burgers informeren over het 

klimaat en de veranderingen in het klimaat. Daarbij is er ook een ondergeschikt motiverend 

belang, namelijk de burgers aanzetten om iets met deze informatie doen en daarmee het 

klimaatbewustzijn van de burgers te verhogen. Een affectief communicatiedoel, namelijk het 

opwekken van bepaalde gevoelens bij de ontvanger, zou goed bij de publiekscommunicatie 

aansluiten. Uit de resultaten blijkt namelijk dat de respondenten die bewust tegenover het 

Rotterdam Climate Initiative staan het klimaatprogramma ook hoger waarderen en 

welwillend zijn in het aanpakken van het klimaat. Degenen die niet bewuster zijn gaan 

nadenken en niet hun gedrag hebben veranderd naar aanleiding van de acties van het RCI 

hebben deze intentie veel minder. Blijkbaar is voor dat gedeelte van de respondentengroep de 
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boodschap niet opgenomen in hun selectieproces (Hoeken 1998). Het is goed mogelijk dat de 

boodschap van het Rotterdam Climate Initiative bij een bepaald gedeelte van de bevolking en 

specifiek bij bepaalde segmenten minder goed bereikt wordt, doordat het een 

communicatiedoel mist. Door op persoonlijke punten in te spelen binnen de campagne kan 

de boodschap relevanter worden gemaakt voor de betreffende respondent.  

De ‘Ik teken ervoor’-actie is een goed voorbeeld voor dit affectieve communicatiedoel. 

Het bereik van de campagne is namelijk erg laag. Dit lage bereik kan op twee manieren 

worden verklaard. Allereerst kan het zijn dat de campagne nog niet de kans heeft gekregen 

om zich tot het publiek te laten doordringen. De ‘Ik teken ervoor’-campagne was namelijk net 

gestart, toen het onderzoek werd uitgevoerd. Het kan dus zijn dat men de borden en posters 

nog niet vaak genoeg is tegen gekomen en het nog niet bewust heeft opgeslagen, afgezien van 

het feit dat de website van ‘Ik teken ervoor’ al een jaar bestaat. Aan de andere kant is de 

campagne door de gehele stad zichtbaar en daarom is het juist opvallend dat het publiek dit 

niet is opgevallen. Er moet dus ook iets anders meespelen waardoor de boodschap minder 

goed opvalt. Hier komt het affectieve doel in beeld. Gevoelens opwekken kan een boodschap 

relevanter maken voor het publiek waardoor zij de actie ook eerder herkennen en bewust 

opslaan.  

De uitkomsten van de open vragen uit dit onderzoek kunnen bij dit affectieve doel een 

belangrijke rol spelen ter aanvulling van de boodschap van het Rotterdam Climate Initiative. 

Deze open vragen geven namelijk een beeld van de motivaties en opvattingen van de 

verschillende segmenten. Door hier op in te spelen wordt de boodschap relevanter voor deze 

groepen. In het verlengde van de boodschap kan dit ook het bereik van de campagne 

vergroten, omdat men bewust de informatie selecteert die het RCI zendt (Motivaction 2005; 

Nauta 2004). Zoals uit het onderzoek blijkt verschilt het behoorlijk per leeftijdscategorie 

welke beweegredenen iemand heeft om juist wel of niet klimaatbewuster te leven. Dit geeft 

nieuwe kansen om verschillende segmenten te kunnen bereiken. Bij de jongere generatie 

heeft het bijvoorbeeld voornamelijk te maken met de kosten van klimaatbewuste levensstijl. 

Ook speelt simpelweg gemakzucht een grote rol. Door op deze kernpunten in te spelen 

binnen een boodschap, bijvoorbeeld in de ‘Ik teken ervoor’-posters, wordt de boodschap 

relevanter voor dit segment. Hetzelfde geldt voor de autochtone en nieuwe Nederlanders 

binnen dit onderzoek. Vanuit het bereik van de campagne en op basis van de literatuur 

(Motivaction 2005) kan gesteld worden dat de groep nieuwe Nederlanders zich 

waarschijnlijk minder aangetrokken of aangesproken voelt in de klimaatcampagne van het 

Rotterdam Climate Initiative. Het is dus van belang deze campagne persoonlijker te maken, 

bijvoorbeeld door in te haken op de gezondheidsvoordelen, het belang voor een zorgeloze 

toekomst van kinderen en kleinkinderen. Dit laatste spreekt overigens de gehele Rotterdamse 

bevolking aan. In het eerder besproken televisieprogramma van Mulder en Sno wordt op 

deze punten al goed ingespeeld. Het zou goed zijn om dit door te trekken in de volledige 

publiekscommunicatie van het Rotterdam Climate Initiative. Vooral de huidige campagne ‘Ik 

teken ervoor’ biedt veel mogelijkheden voor deze punten. Er zijn bijvoorbeeld verschillende 
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posters ontwikkeld en deze hangen verspreid in de stad. Door bijvoorbeeld in een eventueel 

nieuwe serie posters in te spelen op deze kernpunten, kan dit doel al bereikt worden. 

 

2. Duidelijke relevantie tussen communicatie en publiek of segment 

Uit de resultaten moet geconcludeerd worden dat het bereik van de campagne, met name de 

‘Ik teken ervoor’-actie verre van optimaal is. Het is dus belangrijk dat de relevantie van de 

campagne voor de respondenten duidelijk zichtbaar wordt, omdat dit de aandacht van de 

respondenten vergroot (Motivaction 2005; Duijvestijn e.a. 2003). Dit heeft naast de 

aanvulling van het affectieve doel ook nog een andere reden. De respondenten zouden 

namelijk in één oogopslag moeten kunnen zien waar de poster, flyer of advertentie van is, 

waar het over gaat en het ook daadwerkelijk begrijpen. Zoals ook in dit onderzoek naar voren 

komt, vinden de mensen die niet bewuster zijn gaan nadenken na de acties de campagne ook 

onduidelijk. De onduidelijkheid van de campagne kan als gevolg hebben dat de boodschap 

niet wordt opgevat zoals ze bedoeld is en dus de reden zijn waarom het grootste gedeelte van 

de ondervraagden niet bewuster is gaan nadenken naar aanleiding van één van de acties. Het 

is daarom van belang om allereerst deze duidelijkheid op orde te krijgen. De ‘Ik teken 

ervoor’-poster zoals op afbeelding 5.1 kan bijvoorbeeld zonder bepaalde voorkennis over Jane 

Goodall waarschijnlijk niet in het juiste kader worden geplaatst. De relatie tussen Jane 

Goodall, Rotterdam en het klimaat zal niet voor iedereen volstrekt duidelijk zijn, waardoor de 

persoonlijke relevantie voor de respondenten daalt. Op relationeel niveau zal de boodschap 

dus moeten worden aangescherpt op de verwachte voorkennis van het publiek (Steehouder 

e.a. 1999). Ervan uitgaande dat het grootste gedeelte van de bevolking niet op de hoogte is 

van de ‘Ik teken ervoor’-actie, moet leiden tot een laagdrempelige boodschap binnen de 

publiekscommunicatie. In deze communicatie dient de boodschap voor het publiek duidelijk 

gemaakt te worden zonder dat hier al te veel voorkennis voor nodig is. Dit houdt een concrete 

vermelding in waar de actie voor staat en in verhouding met de diverse lagen in de bevolking 

wat dit specifiek voor hen betekent.  

 

Afbeelding 5.1 ‘Ik teken ervoor’-poster 
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3. Herkenbaarheid 

Aansluitend op dit punt is de naamsbekendheid van het Rotterdam Climate Initiative. Het 

Rotterdam Climate Initiative kiest er bewust voor om niet altijd met naam naar voren te 

treden binnen de publiekscommunicatie. Dit is dan ook waarschijnlijk de reden dat de 

naamsbekendheid van het Rotterdam Climate Initiative laag is onder de respondenten. Een 

standvastige en representatieve naam zoals het Rotterdam Climate Initiative kan echter een 

grote aanvullende bijdrage leveren aan de boodschap van de publiekscommunicatie. Als de 

Rotterdamse inwoners een aanknopingspunt hebben, een herkenbaar teken, plaatsen ze dit 

sneller binnen hun referentiekader (Oomkes 2000). Dit kan ertoe leiden dat het bereik en het 

overbrengen van de boodschap optimaler wordt, doordat uitingen aan elkaar worden 

gerelateerd. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek hadden de respondenten vaak 

opmerkingen zoals ‘Hoort dat bij elkaar? Dat heb ik nooit geweten.’ Of bijvoorbeeld ‘Ja die 

spaarlampen heb ik wel gehad, maar hoe kan ik nu verder antwoord geven over het 

Rotterdam Climate Initiative, want dat ken ik niet’. Men legde dan alsnog niet de relatie 

tussen de acties en het Rotterdam Climate Initiative. Een herkenbare naam kan dus 

bijdragen aan het duidelijker en ‘universeler’ maken van de campagne en boodschap. Het 

goed bekeken televisieprogramma Mulder en Sno zou een goede kans zijn geweest om 

naamsbekendheid op te doen. Ook via andere wegen kan vaker de naam van het Rotterdam 

Climate Initiative genoemd worden. Op deze manier vallen de acties sneller op en kunnen de 

Rotterdammers de link leggen tussen het Rotterdam Climate Initiative, ‘Ik teken ervoor’ en 

het klimaat. Uit het onderzoek blijkt namelijk de welwillendheid van de respondenten in alle 

segmenten als het gaat om een actie klimaataanpak. Deze algemene welwillendheid verschilt 

echter bijzonder van het aantal personen dat ook daadwerkelijk bewuster is gaan nadenken 

naar aanleiding van de acties en hun gedrag heeft veranderd. Zoals ook uit het onderzoek van 

het RIVM (2004) komt, wordt door de bevolking de voorwaarde gesteld dat ‘anderen’ ook in 

actie komen, namelijk de overheid en de omgeving. Het is dus juist van belang om 

herkenbaar in beeld te komen om ook vanuit de kant van het Rotterdam Climate Initiative 

deze welwillendheid te tonen, namelijk door uit te stralen dat ‘Rotterdam’ zich inzet voor het 

klimaat.  

 

4. Inspelen op sociale omgeving 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de respondenten ongeacht leeftijd, etniciteit of 

geslacht het er over eens zijn dat het belangrijk is om rekening te houden met het klimaat. De 

eerste stap is er dus al. De vraag is daarom op welke manier deze groep mensen kan worden 

aangezet om ook daadwerkelijk hun gedrag daar op te gaan aanpassen. In termen van de 

theorie van beredeneerd handelen (Hoeken 1998) hebben de respondenten namelijk al 

overtuigingen en evaluaties die uitgaan van het belang van het terugdringen van de 

klimaatverandering. Zoals al vaker in dit onderzoeksverslag is gesteld, blijft de intentie tot 

handelen echter altijd nog verschillen van het daadwerkelijke gedrag. Dit blijkt ook uit het 

praktijkonderzoek. De publiekscommunicatie is namelijk op dit moment nog niet effectief 
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genoeg geweest, gezien het percentage personen dat bewuster is geworden of het gedrag heeft 

veranderd. Aangezien veel aspecten binnen het thema duurzaamheid en klimaat binnen het 

automatische gedrag vallen, zoals energiebesparing in huis,  is het van belang om ook andere 

mogelijkheden dus te proberen. Naast de eerder genoemde opmerkingen zijn er ook 

mogelijkheden met betrekking tot het inspelen op de omgeving als onbewust stimulans van 

automatisch gedrag (Griskevicius et.al. 2008). Uit het onderzoek blijkt dat respondenten 

binnen alle segmenten waarde hechten aan een (toekomstige) klimaatbewuste omgeving en 

dat ze ook zich meer willen inzetten voor het klimaat als Rotterdam als stad dit doet. Door de 

attitude en subjectieve norm aan te scherpen, bijvoorbeeld door ook de boodschap meer aan 

te passen aan de uitkomsten van de open vragen, worden mogelijkheden gecreëerd om de 

intentie om te zetten tot daadwerkelijk gedrag. Zoals de jongere generatie al aangeeft, is het 

bij hen voornamelijk gemakzucht waarom ze juist minder klimaatbewust zijn. Zo zijn 

bijvoorbeeld studenten van de Hogeschool Rotterdam die een energiezuinige auto maken een 

goed voorbeeld voor de jeugd. De vraag is echter of deze voorbeelden anderen aanzetten tot 

het omschakelen tot energiezuinig leven. Immers, als men gewend is om een half uur te 

douchen, zal diegene niet van de één op andere dag nog maar vijf minuten dit doen. Dit moet 

je ook niet verlangen. Hoewel acties zoals van de Rotterdamse studenten inspirerend zijn, 

bieden acties of initiatieven die herkenbaar zijn voor de inwoners en vooral ook uitvoerbaar 

zijn meer mogelijkheden. De insteek van het Rotterdam Climate Initiative om de 

publiekscommunicatie op steeds lokaler niveau in te zetten, wordt op basis van de 

uitkomsten van dit onderzoek dan ook ondersteund.   

 

5.2 Discussie 

Een aantal kanttekeningen moeten geplaatst worden bij dit onderzoek. Allereerst is er 

gebruik gemaakt van een kwantitatieve onderzoeksmethode. De conclusies en aanbevelingen 

die op basis hiervan zijn gedaan, zijn subjectief, omdat deze gegevens niet uit de data te halen 

zijn. Het is daarom goed mogelijk dat een ander onderzoek met andere respondenten op 

andere aanbevelingen zou komen. Daarnaast hebben er 154 personen meegedaan aan dit 

onderzoek. Hierbij zijn de verhoudingen binnen de Rotterdamse bevolking zo goed mogelijk 

aangehouden. In verhouding hebben er echter meer jongere respondenten tot en met 34 jaar 

meegedaan aan het onderzoek en juist minder respondenten van 35 jaar en ouder. Hetzelfde 

geldt voor de afkomst van de respondenten. Er hebben meer respondenten aan dit onderzoek 

meegewerkt die van Nederlandse komaf zijn dan een andere afkomst hebben. Daarnaast wil 

ik een algemene kanttekening plaatsen in de vergelijking van autochtone Rotterdammers en 

nieuwe Nederlanders. Persoonlijk blijf ik het een lastige vergelijking vinden, omdat 

respondenten die hun hele leven of een groot gedeelte van hun leven in Nederland wonen als 

‘nieuw’ worden beschouwd. Hoe ‘nieuw’ kan je deze mensen dan noemen en kan je daarom 

dan ook wel een vergelijking maken16. Uit de resultaten blijkt dat er wel degelijk een verschil 

                                                 

16 Overigens is in dit onderzoek bewust gekozen voor de term ‘nieuwe Nederlander’ in plaats van allochtoon. Naar 

mijn mening blijft ongeacht de woordkeuze de kern van deze discussie hetzelfde.  
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is in de reacties van de open vragen en het bereik van de campagne tussen deze twee 

segmenten. Ik vraag me daarom af of dit dan met andere cultuureigenschappen te maken 

heeft of dat er andere redenen voor zijn. Mijn eigen visie heb ik al in de conclusie en 

aanbevelingen genoemd, maar voor vervolgonderzoek zouden deze bevindingen ook een 

interessante invalshoek zijn. Tot slot heeft dit onderzoek zich voornamelijk gefocust op het 

bereik, waardering en intentie van een gehele campagne. Ik zou daarom in een 

vervolgonderzoek aanraden om dit kader te verbreden tot de uitingen zelf, bijvoorbeeld door 

de waardering van een website, tv-programma of billboard, te meten.  
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6. Begrippenlijst 

 

Chikwadraattoets  p. 58, 60, 65 

De faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht verwoordt deze toets 

als volgt: “Met behulp van de chikwadraattoets kunnen verschillen in aantal tussen 

groepen geanalyseerd worden.”  

(Bron:http://www.uu.nl/uupublish/defaculteit/organisatie/afdelingen/methodentec

hniek/methodentechniek/spss/statistischeanal/chikwadraattoets/42975main.html) 

 

CH4  p. 34 

De chemische formule voor methaan en is het belangrijkste onderdeel voor aardgas. 

 

Communicatie  p. 17-21 

Communicatie is het continue proces van actie en reactie die deelnemers doorlopen 

om elkaar bewust of onbewust boodschappen uit te wisselen (Oomkes 2000) 

 

CO2  p. 34 

De chemische formule voor koolstofdioxide. 

 

Duurzaamheid  p. 34-40 

Van Ingen e.a. 1999 definiëren duurzaamheid met een citaat van de World 

Commission on Environment and Development, namelijk:   

 

“ ‘Sustainable development is development which meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs’ 

(WCED 1987: 8).”  

Van Ingen, Dagevos & Beckers 2004, 144. 

 

Interactie-effect  p. 52, 61, 66, 67 

Een interactie-effect geeft aan dat er een gecombineerde invloed is van twee 

onafhankelijke variabelen op een afhankelijke variabele (Syllabus Methoden en 

Technieken voor Communicatiekundig Onderzoek 2006). 

 

IPCC  p. 34 

De IPCC verwoordt de organisatie als volgt: 

“The IPCC is a scientific intergovernmental body set up by the World Meteorological 

Organization (WMO) and by the United Nations Environment Programme (UNEP). Its 

constituency is made of : 
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• The governments: the IPCC is open to all member countries of WMO and UNEP. 

Governments of participate in plenary Sessions of the IPCC where main decisions 

about the IPCC workprogramme are taken and reports are accepted, adopted and 

approved. They also participate the review of IPCC Reports.  

• The scientists: hundreds of scientists all over the world contribute to the work of the 

IPCC as authors, contributors and reviewers.  

• The people: as United Nations body, the IPCC work aims at the promotion of the 

United Nations human development goals” 

(bron:  http://www.ipcc.ch/about/index.htm) 

 

Nieuwe Nederlander  p. 44, 45, 60-64 

Bij nieuwe Nederlanders wordt uitgegaan van de definitie van ‘allochtoon’ vanuit het 

Centraal Bureau voor de Statistiek, namelijk: 

 

‘Persoon die in Nederland woonachtig is en van wie ten minste één ouder in het 

buitenland is geboren. Wie zelf in het buitenland is geboren, hoort tot de eerste 

generatie, wie in Nederland is geboren, hoort tot de tweede generatie.’  (bron: 

www.cbs.nl)  

 

N2O  p. 34 

Ook bekend als lachgas en is na CO2 en methaan het belangrijkste broeikasgas. 

 

RIVM  p. 36, 37 

“Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM verzamelt wereldwijd 

kennis over deze thema’s, past die toe en verspreidt de knowhow onder 

beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en tegenwoordig ook onder het 

algemeen publiek. Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over 

volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en 

rampenbestrijding”. (bron: http://www.rivm.nl/over-rivm/) 

 

SCP p. 39, 40 

“Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig 

onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, 

rapporten uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere 

maatschappelijke en overheidsorganisaties. De rapporten worden gepubliceerd in 

boekvorm en zijn gratis beschikbaar op internet”. (bron: 

http://www.scp.nl/overhetscp/) 
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Tweewegsvariantie-analyse  p. 52 

Met behulp van deze toets kan het effect van twee onafhankelijke variabelen op een 

afhankelijke variabele worden getoetst. Bijvoorbeeld: Het effect van geslacht en 

leeftijd op de waardering van het klimaatprogramma. 

 

Variantie-analyse  p. 37 

De variantie-analyse is een toets die het effect kan meten van een onafhankelijke 

variabele op een afhankelijke variabele. De uitkomsten van deze toets kunnen leiden 

tot de verwerping van de H0 hypothese, namelijk als het significantieniveau lager is 

dan .05, of tot het behouden van de H0 hypothese. Bijvoorbeeld: Het effect van 

geslacht op de waardering van het klimaatprogramma. 
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Bijlage 1: Demografische gegevens Rotterdam17 

 
 
1. Verhouding man/vrouw in percentage: 
 
Geslacht Percentage bevolking Percentage in onderzoek 
Man 48,9 52,6 
Vrouw 51,1 47,4 
Man-vrouw verhouding onder Rotterdamse bevolking en in het onderzoek in percentages 
 
2. Leeftijdsgroepen in percentage: 
 
Leeftijdsgroep Percentage op de 

gehele bevolking 
Percentage voor 

onderzoek 
Percentage in 
onderzoek 

Onder 14 jaar 16,6 Niet meegerekend Niet van toepassing 
15-19 jaar 6,0   7,2 19,0 
20-34 jaar 24,0   28,8 34,7 
35-54 jaar 28,3    33,9 23,5 
55-64 jaar 10,8    12,9 11,8 
65-79 jaar 10,0   12,0 9,8 
80 jaar en ouder 4,3    5,2 1,3 
Leeftijdscategorieën onder Rotterdamse bevolking en in het onderzoek in percentages 
 
3. Verhouding etnische groepen in percentage: 
 
Segment Percentage bevolking Percentage in onderzoek 
Autochtonen 54,0 62,3 
Niet-westerse Nieuwe 
Nederlanders 

36,0 30,5 

Westerse Nieuwe 
Nederlanders 

10,0 7,1 

Etniciteit van de Rotterdamse bevolking en respondenten in het onderzoek in percentages 
 
4. Percentage en aantal respondenten per opleidingsniveau: 
 
Opleidingsniveau Aantal Percentage 

MAVO/VMBO 20 13,3 

HAVO/VWO 20 13,3 

MBO 38 25,3 

HBO/WO 72 48,0 

Totaal 150 100,0 

Opleidingsniveau respondenten in percentages 

 
 

                                                 

17 Bron: Centrum voor Onderzoek en Statistiek, Gemeente Rotterdam 

http://rotterdam.buurtmonitor.nl/quickstep/QsBasic.aspx; laatst geraadpleegd op 18 mei 2009.  
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Bijlage 2: Enquête 
 

 

Instructie 

 

Voor mijn afstudeerscriptie bij de Universiteit Utrecht voer ik een onderzoek uit. Het 

onderzoek gaat over de voorlichting door het Rotterdam Climate Initiative over klimaatbewust 

leven in Rotterdam. Het onderzoek zal ongeveer vijf minuten duren.  

 

Inleiding onderwerp 

Het klimaat is aan het veranderen. Het verbruik van energie en CO2-uitstoot zijn twee 

belangrijke redenen voor de klimaatverandering. In Rotterdam is begin 2006 het Rotterdam 

Climate Initiative opgezet. Dit initiatief heeft als doel om de CO2-uitstoot in Rotterdam met 50 

procent te verlagen om zo klimaatbewust om te gaan met Rotterdam en de omgeving van de 

stad. Om dit te bereiken zijn er allerlei projecten gestart. Zo heeft u waarschijnlijk vorig jaar 

een spaarlampen-pakket thuisbezorgd gekregen. 

 

Er zijn in het onderzoek geen goede of slechte antwoorden, alleen uw mening is belangrijk! 

 

De vragenlijsten worden anoniem verwerkt.  

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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De vragenlijst 

Graag het gewenste hokje aankruisen 

 
1. Heeft u wel eens van het Rotterdam Climate Initiative gehoord?  
 
�     Ja    
�     Nee  
 
2. Kent u de Spaarlampenactie van het Rotterdam Climate Initiative, waarbij ieder 
huishouden in Rotterdam twee spaarlampen cadeau kreeg? 
 
� Ja, die heb ik zelf ook thuis gekregen. 
� Ja, daar heb ik wel van gehoord. 
� Nee � ga door naar vraag 6 
 
3. Bent u door deze Spaarlampenactie ook bewuster gaan nadenken over de 
klimaatverandering? 
 

� Ja  
� Nee  

 
4. Heeft u uw gedrag door de Spaarlampenactie veranderd (als het gaat om 
klimaatbewustzijn)? 
 
� Ja � ga door naar vraag 5  
� Nee � ga door naar vraag 6 
 
5. Op welke manier heeft u uw gedrag veranderd? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Kent u de actie ‘Ik teken ervoor!’, waarbij iedere Rotterdammer kan tekenen voor 50 % 
minder CO2-uitstoot en zo kan laten zien dat hij/zij meedoet aan het Rotterdam Climate 
Initiative? 

 
� Ja  
� Nee � ga door naar vraag 10 

 

7. Bent u door deze Ik teken ervoor-actie ook bewuster gaan nadenken over de 
klimaatverandering? 
 

� Ja  
� Nee  

 
8. Heeft u uw gedrag door de Ik teken ervoor-actie veranderd (als het gaat om 
klimaatbewustzijn)? 
 
� Ja � ga door naar vraag 9  
� Nee � ga door naar vraag 10 
 
9. Op welke manier heeft u uw gedrag veranderd? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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De volgende vragen zijn schaalvragen. Door een bolletje aan te kruisen, geeft u uw mening.  

16. Vindt u het passen bij de stad Rotterdam om zich in te zetten voor een 

beter klimaat? 

 

 

Helemaal passend  0  0  0  0  0  Helemaal niet passend 

17. “Als Rotterdam zich als stad inzet voor een beter klimaat, wil ik daar zelf 

ook meer mijn best voor doen”. 

 

Helemaal mee eens  0  0  0  0  0  Helemaal niet mee eens 
 

18. “Ik vind het belangrijk om rekening te houden met het milieu en de 

klimaatverandering.” 

 

Helemaal mee eens  0  0  0  0  0  Helemaal niet mee eens 
 

19. Hoe waarschijnlijk is het dat u uw vervoersmiddel naar het werk of studie 

zou aanpassen ten behoeve van het klimaat?  

 

Zeer waarschijnlijk 0  0  0  0  0 Helemaal niet waarschijnlijk 
 

20. Hoe waarschijnlijk is het dat u rekening houdt met het besparen van 

energie in huis, bijvoorbeeld door spaarlampen in huis of elektronische 

apparaten uit te zetten om zo ook minder CO2 te verbruiken? 

Zeer waarschijnlijk  0  0  0  0  0  Helemaal niet waarschijnlijk 
 

Ik vind de klimaatcampagne van het Rotterdam 

Climate Initiative: 
10. Duidelijk     0  0  0  0  0      Niet duidelijk 

 

11. Informatief             0  0  0  0  0             Niet informatief  
 

 

12. Geloofwaardig  0  0  0  0  0      Niet geloofwaardig 
 

 

13. Het spreekt me aan 0  0  0  0  0      Het spreekt me niet aan 
 

 

14. Opvallend   0  0  0  0  0      Niet opvallend 
 

 

15. Nuttig   0  0  0  0  0      Niet nuttig 
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21. Hoe belangrijk vindt u het dat uw omgeving ook klimaatbewust is of dat 

wordt? 

Heel belangrijk  0  0  0  0  0  Helemaal niet belangrijk 
 

22. Hoe belangrijk vindt u het gebruik van duurzame energie in huis, 

bijvoorbeeld groene stroom of duurzame energie? 

Heel belangrijk  0  0  0  0  0  Helemaal niet belangrijk 
 

23. Hoe klimaatbewust zou u uzelf noemen?  
Heel klimaatbewust   0  0  0  0  0  Helemaal niet klimaatbewust 
 

24. Hoe waarschijnlijk is het dat u klimaatbewuster zou leven, als uw omgeving 

dit ook zou doen? 

 

Zeer waarschijnlijk  0  0  0  0  0  Helemaal niet waarschijnlijk 

25. Als u uw huis zou gaan verbouwen, zou u dat energiezuinig doen, als dat 

het klimaat ten goede zou komen? 

Zeer waarschijnlijk  0  0  0  0  0  Helemaal niet waarschijnlijk 

26. Hoe vaak komt het voor dat u niet de auto kiest als vervoersmiddel maar 

de fiets/lopend/openbaar vervoer om rekening te houden met het klimaat? 

Vaak 0  0  0  0  0 Nooit  

 
27. Wat zouden voor u belangrijke redenen zijn om klimaatbewuster te leven? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
28. Welke redenen heeft u om juist niet klimaatbewuster te leven? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

29. Wat denkt u zelf aan het klimaat te kunnen doen? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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30. Hoe zou u informatie over energiebesparing/klimaatbewust leven willen krijgen?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

 
� Regionale televisie 
� Regionale radio 
� Huis-aan-huis-bladen 
� Regionale krant 
� Telefoon 
� Brochure thuisgestuurd 
� Internet 
� Anders, namelijk……………………………………………………………………………….. 
� Geen interesse in informatie 

 
 
 
Tot slot: 

Leeftijd:  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Geslacht:  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Woonplaats:  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Opleidingsniveau: 
  
………………………………………………………………………………………………………. 
Nationaliteit: 
 
……………………………………………………………………………………………….……… 
Nationaliteit ouders: 
 
……………………………………………………………………………………………….……… 
 
 
Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
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Bijlage 3: Uitwerking uitkomsten open vragen18 
 
1. Uitkomsten gehele respondentengroep 
 
Vraag 27: Belangrijke redenen om klimaat bewuster te leven (n=132) 
 
Reden Aantal Percentage 
De natuur 13 9,8 
Gezondheid 22 16,7 
Betere wereld/klimaat 32 24,2 
Toekomst van jezelf, kinderen, 
kleinkinderen 

43 32,6 

Als iedereen zich inzet voor het 
milieu/klimaat 

2 1,5 

Kosten/goedkoper 18 13,6 
Energiebesparing 2 1,5 
Als de gevolgen zichtbaar worden 10 7,6 
Goed gevoel 2 1,5 
Anders 9 6,8 
Weet niet/geen 2 1,5 
Leeft al klimaatbewust 1 0,8 
 
Vraag 28: Redenen om juist niet klimaatbewuster te leven (n=104) 
 
Reden Aantal Percentage 
Comfort levensstijl/Praktisch 8 7,7 
Het is (te) duur 14 13,5 
Anders 19 18,3 
Geen 35 33,7 
Gemakzucht 23 22,1 
Het kost tijd om te veranderen/er over na te 
denken 

4 3,8 

Weet niet 6 5,8 
Te weinig informatie beschikbaar 1 1,0 
 
Vraag 29: Eigen aanpak van het klimaat (n=127) 
 
 Aantal Percentage 

Duurzaam kopen 4 3,1 
Recycling en afvalscheiding 15 11,8 
Alternatief vervoer 30 23,6 
Duurzaam wonen 34 26,8 
Bewust zijn met zuinig/duurzaam leven 37 29,9 
Anders 11 8,7 
Geen/weet niet 10 7,9 
Niet veel/weinig 13 10,2 
Kennis verkrijgen/bewustwording 3 2,4 
 
 

                                                 

18 NB: Veel respondenten noemden meerdere redenen op om al dan niet klimaatbewuster te leven. Deze 
redenen zijn doorberekend in de tabellen. Om deze reden kan het voorkomen dat de genoemde percentages 
niet uitkomen op 100 procent.  
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2. Uitkomsten vergelijking mannen en vrouwen 
 
Vraag 27: Belangrijke redenen om klimaat bewuster te leven (n=132) 

 

Man (n=70) Vrouw (n=62) 

Reden Aantal Percentage Aantal Percentage 
De natuur 5 7,1 8 12,9 
Gezondheid 10 14,3 12 19,4 
Betere wereld/klimaat 14 20,0 18 29,0 
Toekomst van jezelf, kinderen, 
kleinkinderen 

21 30,0 22 35,5 

Als iedereen zich inzet voor het 
milieu/klimaat 

1 1,4 1 1,6 

Kosten/goedkoper 11 15,7 7 11,3 
Energiebesparing 1 1,4 1 1,6 
Als de gevolgen zichtbaar worden 4 5,7 1 1,6 
Goed gevoel 1 1,4 7 11,3 
Anders 7 10,0 2 3,2 
Weet niet/geen 1 1,4 1 1,6 
Leeft al klimaatbewust 1 1,4 0 0 
 
 
Vraag 28: Redenen om juist niet klimaatbewuster te leven (n=104) 
 

Man (n=58) Vrouw (n=46) 
Reden Aantal Percentage Aantal Percentage 

Comfort levensstijl/Praktisch 4 6,9 4 8,7 
Het is (te) duur 5 8,6 9 19,6 
Anders 13 22,4 6 13,0 
Geen 21 36,2 14 30,4 
Gemakzucht 13 22,4 10 21,7 
Het kost tijd om te veranderen/er over na 
te denken 

0 0 4 8,7 

Weet niet 4 6,9 2 4,3 
Te weinig informatie beschikbaar 1 1,7 0 0 
  
Vraag 29: Eigen aanpak van het klimaat (n=127) 
 
 

Man (n=69) Vrouw (n=58) 
 Aantal Percentage Aantal Percentage 

Duurzaam kopen 2 2,9 2 3,1 
Recycling en afvalscheiding 7 10,1 3 11,8 
Alternatief vervoer 9 13,0 8 23,6 
Duurzaam wonen 14 20,3 6 26,8 
Bewust zijn met zuinig/duurzaam leven 20 29,0 17 29,9 
Anders 7 10,1 4 8,7 
Geen/weet niet 7 10,1 3 7,9 
Niet veel/weinig 9 13,0 4 10,2 
Kennis verkrijgen/bewustwording 2 2,9 1 2,4 
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3. Uitkomsten autochtone- Nieuwe Nederlanders 
 
Vraag 27: Belangrijke redenen om klimaat bewuster te leven (n=132); aantal in tabel tussen 
haakjes 
 

Autochtoon 
(n=83) 

W-NL-er 
(n=9) 

NW-NL-er 
(n=40) 

Reden Percentage Percentage Percentage 
De natuur 4,3 (7) 22,2 (2) 2,5 (1) 
Gezondheid 4,3 (7) 11,1 (1) 30,0 (12) 
Betere wereld/klimaat 18,1 (15) 22,2 (2) 17,5 (7) 
Toekomst van jezelf, kinderen, 
kleinkinderen 

30,1 (25) 22,2 (2) 20,0 (8) 

Als iedereen zich inzet voor het 
milieu/klimaat 

2,4 (2) 0 0 

Kosten/goedkoper 15,7 (13) 0 7,5 (3) 
Energiebesparing 1,2 (1) 0 2,5 (1) 
Als de gevolgen zichtbaar worden 4,3 (7) 0 7,5 (3) 
Goed gevoel 0 11,1 (1) 0 
Anders 4,8 (4) 11,1 (1) 10,0 (4) 
Weet niet/geen 2,4 (2) 0 0 
Leeft al klimaatbewust 0 0 2,5 (1) 
 
Vraag 28: Redenen om juist niet klimaatbewuster te leven (n=104) 
 

Autochtoon (n=69) Nieuwe NL-er (n=35) 
Reden Aantal Percentage Aantal Percentage 

Comfort levensstijl/Praktisch 4 5,8 3 8,6 
Het is (te) duur 8 11,6 3 8,6 
Anders 10 14,5 8 22,9 
Geen 24 34,8 11 31,4 
Gemakzucht 16 23,2 6 17,1 
Het kost tijd om te veranderen/er over na 
te denken 

3 4,3 1 2,9 

Weet niet 4 5,8 2 5,7 
Te weinig informatie beschikbaar 0 0 1 2,9 
  
Vraag 29: Eigen aanpak van het klimaat (n=127) 
 
 

Autochtoon (n=75) Nieuwe NL-er (n=52) 
 Aantal Percentage Aantal Percentage 

Duurzaam kopen 2 2,7 1 1,9 
Recycling en afvalscheiding 7 9,3 4 7,7 
Alternatief vervoer 11 14,7 9 17,3 
Duurzaam wonen 15 20,0 13 25,0 
Bewust zijn met zuinig/duurzaam leven 20 26,7 17 32,7 
Anders 7 9,3 3 5,8 
Geen/weet niet 4 5,3 6 11,5 
Niet veel/weinig 7 9,3 6 11,5 
Kennis verkrijgen/bewustwording 2 2,7 1 1,9 
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4. Uitkomsten jong – midden – oud 
 

Vraag 27: Belangrijke redenen om klimaat bewuster te leven (n=132); aantal in tabel tussen 
haakjes 

Jong 
(n=72) 

Midden 
(n=44) 

Oud 
(n=16) 

Reden Percentage Percentage Percentage 
De natuur 9,3 (7) 6,7 (3) 0 
Gezondheid 17,3 (13) 13,3 (6) 8,3 (1) 
Betere wereld/klimaat 13,3 (10) 22,2 (10) 33,3 (4) 
Toekomst van jezelf, kinderen, 
kleinkinderen 

17,3 (13) 37,8 (17) 41,7 (5) 

Als iedereen zich inzet voor het 
milieu/klimaat 

1,3 (1) 2,2 (1) 0 

Kosten/goedkoper 17,3 (13) 6,7 (3) 0 
Energiebesparing 2,6 (2) 0 0 
Als de gevolgen zichtbaar worden 10,7 (8) 2,2 (1) 8,3 (1) 
Goed gevoel 1,3 (1) 0 0 
Anders 8,0 (6) 6,7 (3) 0 
Weet niet/geen 1,3 (1) 0 8,3 (1) 
Leeft al klimaatbewust 0 2,2 (1) 0 
 
Vraag 28: Redenen om juist niet klimaatbewuster te leven (n=104); aantal in tabel tussen 
haakjes 

Jong  
(n=63) 

Midden (n=34) Oud 
(n=7) 

Reden Percentage Percentage Percentage 

Comfort levensstijl/Praktisch 4,8 (3) 11,8 (4) 0 
Het is (te) duur 17,5 (11) 0 0 
Anders 20,6 (13) 14,7 (5) 0 
Geen 19,0 (12) 50,0 (17) 85,7 (6) 
Gemakzucht 27,0 (17) 14,7 (5) 0 
Het kost tijd om te veranderen/er 
over na te denken 

4,8 (3) 2,9 (1) 0 

Weet niet 4,8 (3) 5,9 (2) 14,3 (1) 
Te weinig informatie beschikbaar 1,6 (1) 0 0 

  
Vraag 29: Eigen aanpak van het klimaat (n=127); aantal in tabel tussen haakjes 
 
 Jong 

(n=74) 
Midden 
(n=45) 

Oud 

(n=8) 
 Percentage Percentage Percentage 

Duurzaam kopen 1,4 (1) 4,4 (2) 0 

Recycling en afvalscheiding 10,8 (8) 6,7 (3) 0 

Alternatief vervoer 17,6 (13) 11,1 (5) 25,0 (2) 
Duurzaam wonen 27,0 (20) 17,8 (8) 0 
Bewust zijn met zuinig/duurzaam 
leven 

13,5 (10) 35,6 (16) 37,5 (3) 

Anders 6,8 (5) 6,7 (3) 25,0 (2) 
Geen/weet niet 8,1 (6) 8,9 (4) 0 
Niet veel/weinig 14,9 (11) 4,4 (2) 0 
Kennis verkrijgen/bewustwording 0 4,4 (2) 12,5 (1) 
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5. Uitkomsten ‘bewust’ en ‘onbewust’ 
 

Vraag 27: Belangrijke redenen om klimaat bewuster te leven (n=96) 

 

Bewust (n=33) Onbewust (n=63) 

Reden Aantal Percentage Aantal Percentage 
De natuur 3 9,1 4 6,3 
Gezondheid 5 15,2 11 17,5 
Betere wereld/klimaat 8 24,2 11 17,5 
Toekomst van jezelf, kinderen, 
kleinkinderen 

12 36,4 16 25,4 

Als iedereen zich inzet voor het 
milieu/klimaat 

0 0 2 3,2 

Kosten/goedkoper 1 3,0 9 14,3 
Energiebesparing 1 3,0 0 0 
Als de gevolgen zichtbaar worden 2 6,1 5 7,9 
Goed gevoel 0 0 0 0 
Anders 0 0 5 7,9 
Weet niet/geen 1 3,0 0 0 
Leeft al klimaatbewust 0 0 0 0 
 
Vraag 28: Redenen om juist niet klimaatbewuster te leven (n=74) 
 

Bewust (n=26) Onbewust (n=48) 
Reden Aantal Percentage Aantal Percentage 

Comfort levensstijl/Praktisch 1 3,8 3 6,3 
Het is (te) duur 0 0 8 16,7 
Anders 4 15,4 8 16,7 
Geen 11 42,3 16 33,3 
Gemakzucht 4 15,4 11 22,9 
Het kost tijd om te veranderen/er over na 
te denken 

2 7,7 1 2,1 

Weet niet 4 15,4 1 2,1 
Te weinig informatie beschikbaar 0 0 0 0 

  
Vraag 29: Eigen aanpak van het klimaat (n=91) 
 
 

Bewust (n=32) Onbewust (n=59) 
 Aantal Percentage Aantal Percentage 

Duurzaam kopen 1 3,1 2 3,4 
Recycling en afvalscheiding 1 3,1 7 11,9 
Alternatief vervoer 6 18,8 7 11,9 
Duurzaam wonen 5 15,6 9 15,3 
Bewust zijn met zuinig/duurzaam leven 11 34,4 11 18,6 
Anders 3 9,4 7 11,9 
Geen/weet niet 2 6,3 6 10,2 
Niet veel/weinig 1 3,1 9 15,3 
Kennis verkrijgen/bewustwording 2 6,3 1 1,7 
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Bijlage 4: Uitwerking waardering campagne 
 
 
1. Gehele respondentengroep: 
 

Waardering campagne 

Vraag Gemiddelde scores 

V10: Duidelijkheid 3,3 (1,3) 

V11: Informatief 3,1 (1,2) 

V12: Geloofwaardig 2,9 (1,8) 

V13: Aansprekend 2,8 (1,4) 

V14: Opvallend 3,7 (1,1) 

V15: Nuttig 2,1 (1,1) 

 
2. Man-vrouw verhouding 
 
 

Man Vrouw 

Vraag Gemiddelde scores Gemiddelde scores 

V10: Duidelijkheid 3,3 (1,4) 3,4 (1,2) 

V11: Informatief 3,1 (1,2) 3,0 (1,2) 

V12: Geloofwaardig 2,9 (1,3) 2,8 (1,0) 

V13: Aansprekend 3,0 (1,4) 2,5 (1,3) 

V14: Opvallend 3,7 (1,2) 3,7 (1,0) 

V15: Nuttig 2,3 (1,2) 1,8 (0,9) 

 

3. Autochtone-nieuwe Nederlanders 
 

Autochtoon Nieuwe NL-er 

Vraag Gemiddelde scores Gemiddelde scores 

V10: Duidelijkheid 3,4 (1,3) 3,3 (1,4) 

V11: Informatief 3,1 (1,2) 3,0 (1,3) 

V12: Geloofwaardig 2,9 (1,2) 2,8 (1,3) 

V13: Aansprekend 2,7 (1,4) 3,0 (1,4) 

V14: Opvallend 3,7 (1,2) 3,7 (1,1) 

V15: Nuttig 2,0 (1,1) 2,2 (1,2) 

 
 
4. Jong-midden-oud 
 
 

Jong Midden Oud 

Vraag Gemiddelde scores Gemiddelde scores Gemiddelde scores 

V10: Duidelijkheid 3,3 (1,4) 3,3 (1,2) 3,7 (1,2) 

V11: Informatief 3,0 (1,2) 3,0 (1,1) 3,6 (1,3) 

V12: Geloofwaardig 2,7 (1,1) 3,0 (1,1) 3,0 (1,4) 

V13: Aansprekend 3,0 (1,4) 2,4 (1,3) 2,7 (1,5) 

V14: Opvallend 3,8 (1,1) 3,4 (1,2) 4,0 (1,0) 

V15: Nuttig 2,1 (1,1) 2,1 (1,1) 1,9 (1,2) 
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5. Bewuste respondenten versus niet-bewuste respondenten 
 

 
Bewust Niet-bewust 

Vraag Gemiddelde scores Gemiddelde scores 

V10: Duidelijkheid 2,7 (1,3) 3,7 (1,2) 

V11: Informatief 2,6 (1,3) 3,3 (1,1) 

V12: Geloofwaardig 2,6 (1,1) 3,0 (1,2) 

V13: Aansprekend 2,3 (1,3) 3,1 (1,3) 

V14: Opvallend 3,3 (1,2) 3,9 (1,1) 

V15: Nuttig 1,8 (0,9) 2,3 (1,2) 

  
 
6. Gedragsverandering versus geen gedragsverandering 

 

Verandering Geen verandering 

Vraag Gemiddelde scores Gemiddelde scores 

V10: Duidelijkheid 2,6 (1,4) 3,6 (1,2) 

V11: Informatief 2,6 (1,4) 3,2 (1,1) 

V12: Geloofwaardig 2,2 (1,1) 3,1 (1,1) 

V13: Aansprekend 2,0 (1,1) 3,0 (1,3) 

V14: Opvallend 3,3 (1,2) 3,8 (1,1) 

V15: Nuttig 1,8 (0,9) 2,2 (1,2) 
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Bijlage 5: Uitwerking gedragsintentie en bereidheid 
 
 
1. Gehele respondentengroep 

 

Gedragsintentie en bereidheid 

Vraag Gemiddelde scores 

V16: Rotterdam en klimaat 1,7 (0,8) 

V17: Eigen intentie klimaat en Rotterdam 2,1 (1,0) 

V18: Belang milieu en klimaat 1,8 (0,9) 

V19: Waarschijnlijkheid alternatief vervoer 3,2 (1,3) 

V20: Waarschijnlijkheid energiebesparing 2,1 (1,0) 

V21: Belang klimaatbewuste omgeving 2,0 (0,9) 

V22: Belang duurzame energie 2,3 (1,1) 

V23: Klimaatbewustzijn 2,8 (1,0) 

V24: Waarschijnlijkheid omgeving 2,3 (1,0) 

V25: Waarschijnlijkheid energiezuinig verbouwen 2,4 (1,1) 

 
2. Man-vrouw verhouding 
 
 

Man Vrouw 

Vraag Gemiddelde 

scores 

Gemiddelde 

scores 

V16: Rotterdam en klimaat 1,8 (0,9) 1,6 (0,8) 

V17: Eigen intentie klimaat en Rotterdam 2,1 (0,9) 2,0 (1,1) 

V18: Belang milieu en klimaat 2,0 (1,0) 1,7 (0,8) 

V19: Waarschijnlijkheid alternatief vervoer 3,4 (1,3) 3,0 (1,3) 

V20: Waarschijnlijkheid energiebesparing 2,3 (1,1) 1,9 (0,9) 

V21: Belang klimaatbewuste omgeving 2,2 (1,0) 1,8 (0,8) 

V22: Belang duurzame energie 2,4 (1,1) 2,2 (1,2) 

V23: Klimaatbewustzijn 3,0 (1,1) 2,7 (1,0) 

V24: Waarschijnlijkheid omgeving 2,4 (1,1) 2,2 (1,0) 

V25: Waarschijnlijkheid energiezuinig 

verbouwen 

2,6 (1,2) 2,2 (1,0) 
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3. Autochtone-nieuwe Nederlanders 
 
 

Autochtoon Nieuwe NL-ers 

Vraag Gemiddelde 

scores 

Gemiddelde 

scores 

V16: Rotterdam en klimaat 1,7 (0,8) 1,8 (0,9) 

V17: Eigen intentie klimaat en Rotterdam 2,1 (1,1) 2,0 (0,9) 

V18: Belang milieu en klimaat 1,9 (1,0) 1,8 (0,9) 

V19: Waarschijnlijkheid alternatief vervoer 3,3 (1,4) 3,2 (1,2) 

V20: Waarschijnlijkheid energiebesparing 2,2 (1,1) 1,8 (0,9) 

V21: Belang klimaatbewuste omgeving 2,0 (1,0) 2,0 (0,8) 

V22: Belang duurzame energie 2,4 (1,3) 2,2 (0,9) 

V23: Klimaatbewustzijn 2,8 (1,0) 2,9 (1,0) 

V24: Waarschijnlijkheid omgeving 2,4 (1,0) 2,2 (1,1) 

V25: Waarschijnlijkheid energiezuinig 

verbouwen 

2,5 (1,2) 2,4 (1,0) 

 
4. Jong-midden-oud verhouding 
 
 

Jong Midden Oud 

Vraag Gemiddelde 

scores 

Gemiddelde 

scores 

Gemiddelde 

scores 

V16: Rotterdam en klimaat 1,8 (0,8) 1,7 (0,8) 1,6 (0,9) 

V17: Eigen intentie klimaat en Rotterdam 2,2 (1,0) 1,8 (0,8) 2,2 (1,3) 

V18: Belang milieu en klimaat 2,1 (1,0) 1,6 (0,7) 1,6 (0,7) 

V19: Waarschijnlijkheid alternatief vervoer 3,5 (1,3) 3,0 (1,3) 3,0 (1,4) 

V20: Waarschijnlijkheid energiebesparing 2,2 (1,1) 1,9 (0,8) 2,0 (1,1) 

V21: Belang klimaatbewuste omgeving 2,4 (1,0) 1,7 (0,7) 1,6 (0,7) 

V22: Belang duurzame energie 2,5 (1,1) 2,2 (1,2) 2,0 (1,3) 

V23: Klimaatbewustzijn 3,0 (1,0) 2,8 (1,0) 2,6 (1,1) 

V24: Waarschijnlijkheid omgeving 2,5 (1,0) 2,0 (0,9) 2,3 (1,1) 

V25: Waarschijnlijkheid energiezuinig 

verbouwen 

2,7 (1,2) 2,1 (0,9) 2,4 (1,3) 
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5. Verschil bewuste en niet-bewuste respondenten 
 
 

Bewust Niet-bewust 

Vraag Gemiddelde 

scores 

Gemiddelde 

scores 

V16: Rotterdam en klimaat 1,6 (0,7) 1,8 (0,9) 

V17: Eigen intentie klimaat en Rotterdam 1,9 (0,9) 2,2 (1,0) 

V18: Belang milieu en klimaat 1,5 (0,7) 2,0 (0,9) 

V19: Waarschijnlijkheid alternatief vervoer 2,9 (1,3) 3,4 (1,4) 

V20: Waarschijnlijkheid energiebesparing 1,7 (0,7) 2,2 (1,0) 

V21: Belang klimaatbewuste omgeving 1,7 (0,8) 2,1 (0,9) 

V22: Belang duurzame energie 2,5 (0,9) 2,9 (1,0) 

V23: Klimaatbewustzijn 1,9 (0,8) 2,9 (1,0) 

V24: Waarschijnlijkheid omgeving 1,9 (0,8) 2,5 (1,0) 

V25: Waarschijnlijkheid energiezuinig 

verbouwen 

2,0 (0,8) 2,7 (1,2) 

 
 
 
 
6. Verschil gedragsverandering en geen gedragsverandering 
 
 

Verandering  Geen verandering 

Vraag Gemiddelde 

scores 

Gemiddelde scores 

V16: Rotterdam en klimaat 1,6 (0,7) 1,8 (0,9) 

V17: Eigen intentie klimaat en Rotterdam 1,6 (0,8) 2,2 (1,0) 

V18: Belang milieu en klimaat 1,5 (0,9) 1,9 (0,9) 

V19: Waarschijnlijkheid alternatief vervoer 2,7 (1,3) 3,4 (1,3) 

V20: Waarschijnlijkheid energiebesparing 1,6 (1,1) 2,1 (1,0) 

V21: Belang klimaatbewuste omgeving 1,6 (0,8) 2,1 (0,9) 

V22: Belang duurzame energie 1,9 (1,1) 2,4 (1,1) 

V23: Klimaatbewustzijn 2,2 (0,8) 3,0 (1,0) 

V24: Waarschijnlijkheid omgeving 2,0 (1,0) 2,4 (0,9) 

V25: Waarschijnlijkheid energiezuinig 

verbouwen 

1,9 (0,9) 2,6 (1,2) 

 
 

 


