
Social Marketing
in relatie tot de transitie

Astrid Madsen

Gemeente Rotterdam

Contact: aj.madsen@rotterdam.nl



Communicatie behoefte
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Overkoepelende communicatie 

Landelijk / iedereen:
- Algemene kennis
- Beeld waar we heen 

gaan & 
- wat we achterlaten

Inzicht in leven 
NA transitie

Lokale communicatie gebiedsaanpak

Inzicht in gevolgen 
TIJDENS transitie

Lokale partners: Lokale partners: 
- Maatwerk
- Details zoals:
o Wat & wanneer? 
o Hoe & door wie?
o Kosten (verdeling)?
-



Waarom social marketing bij energietransitie
Energietransitie leidt tot veranderingen in de huizen van 
bewoners en hun energievoorziening. Daarom is er 
inzicht nodig in: 

- Gedrag van bewoners bij veranderingen
- Attitude van bewoners t.o.v. alternatieven
- Potentiële uitwisselingen voor attitudeverandering

Doel: makkelijk meekrijgen van bewoners
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Wat is sociale marketing?
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marketingtechnieken

+

Gedragstheorieën 
psychologie

sociale marketing brengt gedragstheorieën uit de psychologie en 
marketingtechnieken bij elkaar met als doel positieve gedragsveranderingen



Innovatietheorie – social marketing
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Hoe werkt 
het? Create your

message
Communicate the  
message

Communication & message

Start with the question what is important for the client

Client focused Social Marketing approach

Understand
The client

Gaining new

‘insights ’
‘

A different approach



Kosten en baten

Laag of ver in de 
toekomstDirecte baten

Nu en hoog!In de (verre) 
toekomst



Voorbeeld: zolder isoleren

VERGROOT

VERKLEIN VERGROOT

VERKLEIN

“ongewenst”

‘goed’
Gedrag / keuze



Ken je doelgroep
Male, born in 1948, British, 2e marriage, well known
family …



Ken je doelgroep … echt
Male, born in 1948, British, 2e marriage, well known
family …



Feiten werken niet (altijd)

“ we don’t see things as they are, 

we see them as we are”

Charles Lord - 1979



En zelfs als je 
de feiten accepteert…



Lijm snuiven –
traditionele
boodschap

“je moet geen lijmsnuiven, dat is gevaarlijk!”

Verschrikkelijk, 
dat zou ik nooit
doen

Nou
en? Ohhhh

Dat is leuk… 
kan je dat
snuiven?!!

Ik ken 
betere

drugs, dit is 
voor

kinderen

Denk na over hoe je met wie communiceert…



Onderzocht gebied
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- Veel hoogbouw met collectieve verwarming
- Ook laagbouw aanwezig
- Combinatie particulier en corporaties
- Dichtbij het warmtenet
- Vervanging riolering



Waarom deze gebiedsaanpak?
 Verkrijgen inzicht in:

 Proces & aanpak (wat werkt en wat niet) 
 Technische (on)mogelijkheden
 Integrale kosten, tbv afweging maatschappelijke beste optie
 Behoeften en belemmeringen van de bewoners
 Randvoorwaarden (wat is er nodig voor realisatie) > lobby
 Moment van transitie en transitieperiode
 Gebiedsafspraken 
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Onderzochte scenario’s
1. Continueren aardgas
2. Alles op stadswarmte (met en zonder isolatie)
3. Alles all electric (Luchtwaterwarmtepomp en WKO)
4. Combi: Laaghangend fruit op stadswarmte, overig all electric / 

gas
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Aanpak
 Technische consequenties in beeld
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Aanpak
 Technische consequenties in beeld
 Financiële consequenties in beeld
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Reyerdijk – aanpak
 Technische consequenties in beeld
 Financiële consequenties in beeld
 Inzicht in behoeften en belemmeringen van bewoners
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Doel vooronderzoek
 Hoe gaan bewoners om met veranderingen?
 Wat vinden ze van hun buurt?
 Wat is de perceptie van bewoners van een elektrische oplossing 

en stadswarmte?
 Wat zijn belemmeringen van bewoners om over te gaan op een 

andere energiebron?
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Bekendheid stadswarmte / all electric
Stadswarmte 
- Meeste bewoners bekend mee
- Attitude stadswarmte hangt af van ervaringen vrienden of 

bekenden.
- Wordt verward met blokverwarming = lastig te regelen / 

controleren

All electric:
- vrijwel niet bekend
- ingewikkeld en duur
- technisch vooruitstrevend
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Aspecten die rol spelen bij transitie
- Kennis: veel is nog niet bekend bij bewoners (systemen, 

financieringsmogelijkheden, subsidies)
- Geld: verwachting is dat het veel geld gaat kosten en dat 

hebben ze niet
- Gedoe: speelt mee in hun overweging, zien er tegen op 

(rommel, mensen in je huis)
- Gewoonten: zijn lastig te doorbreken
- Milieu: bewoners vinden dat ze iets moeten doen voor het 

milieu, maar doen het niet
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Algemene noties resultaten vooronderzoek
- Waarom aardgasloos? Nr 1: de problemen in Groningen 
- “Als de overheid zegt dat we dit gaan doen, dan gaan we het 

gewoon doen.”
- De gasverslaafde aan het einde van het interview: “Ach ja, alles 

went.”
- Bekendheid met aardgasloos in de media werkt!
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