Consumentenvoorlichtingviatijdschriften:

'Lustu waswater in uw koffie?'

'Houdt u de douchekop weleens onder
water, wanneer u in bad zit en niet dat
spattende hete water tegen u aan wil
hebben? Of steekt u de waterslang
weleens in een af'voerputje, terwijl de
kraan openstaat? Weet u dat uw buren
daardoor uw waswater in de koffie zouden
kunnen krijgen?' Dit stukje, dat de titel
'Lust u waswater in uw koffie?' draagt, is
afkomstig uit één van de eerste nummers
van het consumentenblad 'Comfort in
Huis', uit 1966. Dit blad, een uitgave van
de gezamenlijke gas- en waterleidingbedrijven, was de voorloper van het blad
Energie en Water; dat nu in een oplage
van ongeveer 5 miljoen exemplaren huisaan-huis wordt verspreid.
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Bijna dertig jaar lang communiceren de
energie- en waterleidingbedrijven met
hun consumenten via eigen tijdschriften.
Vanaf de allereerste uitgave van 'Comfort
in Huis' waren onderwerpen als verantwoord watergebruik, de kwaliteit van het
Nederlandse drinkwater, de toenemende
vervuiling van de drinkwaterbronnen, de
hardheid van het drinkwater en de prijs
van ons produkt vaste onderwerpen in het
tijdschrift, dat vier maal per jaar verscheen. Zo waarschuwt ir. G. Wijnstra, de
toenmalige secretaris van de VEWIN, in
het eerste nummer van Comfort in Huis:
'De beschikbare voorraad grondwater,
waaruit de bedrijven kunnen putten, is
beperkt en het beschikbare oppervlaktewater gaat in kwaliteit achteruit door de
voortdurende verder opdringende verzuring van de kuststrook en de steeds
verdergaande vervuiling.'
Lezersonderzoeken
In al die jaren is er niet zoveel veranderd

in de keuze van onderwerpen wat drinkwater betreft. Wat wel veranderde, is de
titel van het blad. Eind jaren zeventig
ontstond 'Energie en Water' als gezamenlijke uitgave van de gas-, elektriciteits- en
waterleidingbedrijven (VEGIN, VEEN en
VEWIN).
Sinds 1985 worden regelmatig lezersonderzoeken gehouden naar de waardering voor Energie en Water en de
herkenbaarheid. Uit deze onderzoeken
blijkt, dat het tijdschrift een goed middel
is voor de energie- en waterleidingbedrijven om hun consumenten voor te
lichten over hun produkten.
In november 1994 voerde het bureau voor
research en marketing R+Al het meest
recente lezersonderzoek uit in opdracht
van EnergieNed en de VEWIN.
Goed gewaardeerd
Het percentage consumenten dat bekend
is met het blad is gestegen naar 91%. In
bijna 80% van de huishoudens wordt
Energie en Water gelezen. Voorts blijkt uit
het onderzoek dat ruim 80% van de lezers
het aardig vindt om het blad in de bus te
krijgen. En volgens 75%van de ondervraagden geeft Energie en Water nuttige
informatie. Driekwart van de lezers vindt
het terecht dat er in het blad veel aandacht

wordt besteed aan veilig en zuinig gebruik
van gas, water en elektriciteit.
Een ruime meerderheid vindt het blad
prettig leesbaar.
NUON Magazine
Een jaar geleden verdween de exclusiviteit
van het blad Energie en Water. Het
energiebedrijf NUON, dat Gelderland,
Eriesland en Flevoland van energie voorziet, zegde een jaar geleden haar deelname
aan Energie en Water op om een eigen
consumentenblad uit te geven. De directe
aanleiding hiervoor was, dat het bedrijf de
behoefte had zich meer te profileren. Door
de uitgave van 'NUON-Magazine' was het
voor enkele waterleidingbedrijven niet
meer mogelijk met hun afnemers te
communiceren via Energie en Water.
Deze bedrijven verzochten de VEWIN
een alternatief te ontwikkelen. In de eerste
week van januari 1995 werd 'De Waterkrant' in een oplage van ongeveer twee
miljoen exemplaren verspreid in de
provincies Friesland, Gelderland,
Groningen, Drenthe, Flevoland, Limburg
en in Heemstede en Den Haag en
omstreken.
Profileren
De Waterkrant, dat net als Energie en
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pagina. Bovendien kunnen de deelnemende waterleidingbedrijven elke
pagina tot vijftig procent vullen met eigen
bedrijfsinformatie. Bij de titelkeuze van de
Waterkrant is erop gelet, dat ook de regionale water- en zuiveringsschappen met
het deelnemende waterleidingbedrijf deel
zouden kunnen nemen aan de Waterkrant.
In Limburg zijn hierover gesprekken
gaande tussen de Waterleiding Maatschappij Limburg en de Limburgse wateren zuiveringsschappen.
In zijn algemeenheid kan gesteld worden
dat in de gebieden waar de Waterkrant
verschijnt, Energie en Water niet meer
wordt uitgegeven of verschijnt in een
aangepaste vorm, waarin alle waterpagina's zijn vervangen door artikelen
over energie. Op deze wijze wordt voorkomen dat de consument geconfronteerd
wordt met dubbele informatie.
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Water vier maal per jaar verschijnt, heeft
een omvang van vier pagina's en is fullcolor uitgevoerd. Het periodiek geeft
informatie over allerlei zaken die te maken
hebben met drinkwater en de consument,
zoals waterbesparing, de kwaliteit van het
water, drinkwater en milieu en speciale
consumentenacties. Bij de ontwikkeling
van de Waterkrant is erop gelet dat de
deelnemende waterleidingbedrijven
mogelijkheden hebben om het eigen
bedrijf te profileren. Zo kan het eigen logo
in de kop op de voorpagina worden afgedrukt en in het colofon op de achter-
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Brochure 'Van collega tot
collega' verschenen
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Stormachtige ontwikkeling
Het laatste jaar heeft de consumentenvoorlichting via tijdschriften een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn
nu vijf consumentenmagazines in omloop.
De schaalvergroting in de nutssector heeft
er onvermijdelijk toe geleid dat steeds
meer bedrijven de behoefte hebben zich te
profileren. Een logische ontwikkeling,
maar dit mag er niet toe leiden dat de
consument straks door de uitgave van
diverse consumentenmagzines door de
bomen het bos niet meer ziet. Goede
afspraken met de uitgevers van de tijdschriften moeten dit probleem voorkomen.
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blad is een kwartaaluitgave van Enercom;
de koepelorganisatie van mono-gasbedrijven. Het blad wordt verspreid in een
oplage van ruim een miljoen exemplaren
in diverse plaatsen in het land. Het blad
wil informatie verstrekken over verantwoord omgaan met gas, maar ook met
elektriciteit en water. 'Comfort' wordt
verspreid in de gebieden waar Energie en
Water en de Waterkrant ook verschijnen.

Positief gewaardeerd
Dat de consument geïnteresseerd is in
informatie over drinkwater, bleek uit de
enorme respons die de voorlichters van de
deelnemende waterleidingbedrijven
kregen naar aanleiding van het verschijnen van het eerste nummer van de
Waterkrant. Daaruit bleek dat de consument de krant positief waardeerde en
het blad kennelijk goed had gelezen. Veel
consumenten gaven een reactie op meerdere onderwerpen uit het eerste nummer.
Ongeveer gelijktijdig met het verschijnen
van het eerste nummer van de Waterkrant, verscheen nog een consumentenmagazine onder de naam 'Comfort'. Het
wanuuiKic Koiiitrn vuui. Kjy u c g c v u n u c n

Onlangs heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met de Unie van Waterschappen
en de VEWIN de brochure 'Van collega
tot collega. De waterdeskundige' uitgebracht.
Een sterk lokaal bestuur wereldwijd is een
doelstelling van de VNG. Om dit te
bereiken heeft de VNG de uitvoering van
het programma Gemeentelijke Samenwerking met Ontwikkelingslanden (GSO) op
zich genomen. Binnen dit programma
vinden uitzendingen plaats van experts uit
Nederlandse gemeenten, waterschappen
en openbare nutsbedrijven naar ontwikkelingslanden en enkele Oosteuropese
landen. OOk worden er stages verzorgd in
Nederlandse gemeenten en worden er
langdurige samenwerkingsprojecten
gefinancierd. De leden van de Unie van
Waterschappen en de VEWIN kunnen bij
de onderdelen van het GSO-programma
een grote rol spelen. De brochure 'Van
collega tot collega' geeft hierover meer
informatie.
Nadere inlichtingen: VNG, mevrouw
E. Gijsbers (algemene voorlichting over
GSO-programma), Postbus 30435,
2500 GK Den Haag, telefoon
070-373 8594.

