Inzeshonderdduizend gezinnenmeerleestmenEnergie & Water

Inleiding
Uit een lezersonderzoek dat isgehoudenbij
de verschijning van het herfstnummer in 1987
van hetblad Energie & Water blijkt, dat het
aantal gezinnen waarin men het gratis huisaan-huis blad van de nutsbedrijven leest,is
gestegen van 2,5 miljoen tot3,1 miljoen.Dit
is één van debelangrijkste conclusies uit het
onderzoek dat isgehouden door het marktonderzoekbureau r+m, Research en
Marketing bvteHeerlen in opdracht van de
Redactieraad van Energie &Water. Deze
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Het blad Energie &Water verschijnt
vier keer per jaar en wordt in een oplage van
4,7 miljoen huis-aan-huis bezorgd in
nagenoeg het hele land. Het blad iseen
gezamenlijke uitgavevandenutsbedrijven en
heeft als doel degebruiker voor te lichten
omtrent een verstandig, veiligen efficiënt
gebruik van gas,elektriciteit enwateren over
de diensten diedeopenbare nutsvoorzieningen leveren om dit beoogde
verantwoorde gebruik tebevorderen zowel
als over de problemen die openbare nutsvoorzieningen hebben bij het vervullen van
die taak.
Het blad telt 16pagina's waarvan de
elektriciteitsbedrijven eracht gebruiken,de
waterleidingbedrijven ende gasbedrijven elk
vier. Elknummer bevat vier wisselpagina's
waarvan twee elektriciteitspagina's zijn, één
voor water en één voor gas.Deze wissel-

stijging van het aantal huishoudens istemeer
opvallend omdat juist de laatste paarjaar de
informatietoevloed via gratis huis-aan-huis
magazines enkabel-TV ongekend groot is.
pagina's staan ter beschikking van individuele
bedrijven ofgroepen van bedrijven.
Het besluit van de Redactieraad om dit
onderzoek eind 1987tehouden werd
genomen omdat met ingang van het
voorjaarsnummer 1987 het blad in zijn
redactionele opzet aanzienlijk was veranderd.
De Redactieraad had zich het jaar daarvoor
laten adviseren door een gezaghebbende
media-adviseur met het doel Energie &
Water nog aantrekkelijker, overzichtelijker
en beter leesbaar te maken dan voorheen.
De bedoeling van het onderzoek waste
meten in hoeverre hetbladerinderdaad inde
ogen van het publiek op was vooruitgegaan
na opvolging van deze adviezen.
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De veranderingen inhet blad
Mediaconsultant D. Hendrikse-helaas
kortgeleden overleden, waarmee een grote
autoriteit op dit gebied verloren isgegaan gaf aanwijzingen hoe het blad leesbaarderte
maken voor de zogenaamde primaire doelgroep, het gezin. Hij leerde de samenstellers
van hetblad niet in de eerste plaats vanuit de
nutsvoorzieningen te denken maar erveel
naar testreven attractief te zijn voor de
doelgroep. Inhetkort gezegd: de markt
moest voorrang krijgen boven de produkten
gas, water ofelektriciteit. Inde praktijk
leidde dit ertoe dat Energie &Water in de
nieuwe opzet moest beginnen met een
zogenaamde snuffelrubriek 'Bijpraten'.
Op depagina's 2en 3wordt daarmee alshet
ware de totale formule vanhetblad met korte
berichtjes neergezet. Ook moest ernaar
worden gestreefd de zwart-wit pagina's, die
beschikbaar zijn voordebedrijfsedities, meer
verspreid en logischer in het blad te plaatsen.
Daardoor werd een flexibeler indeling
mogelijk. Demakers van het blad hebben er
met hart en ziel aan gewerkt Energie &
Water voor meer verbruikers interessantte
maken. Vandaar dat de Redaktieraad na
twee uitgaven volgens deze nieuwe formule
het derde nummer Herfst 1987uitkoos voor
een onderzoek om tezien inhoeverrede
veranderde opzet tot resultaat had geleid.
Het onderzoek
Indemaand oktober 1987 werd het
zogenaamde 'veldwerk' ten behoeve van dit
onderzoek verricht. De vraaggesprekken zijn
gehouden inde tweeweken dievolgdenopde
week waarin verspreiding van Energie &
Water heeft plaatsgevonden. Erzijn intotaal
1.65 1adressen benaderd. Als gevolg van
natuurlijke uitval van panden die niet
bewoond waren ofwaarmendoorziekte niet
kon meedoen, zijn 257 adressen afgevallen.
Daardoor bleef een netto steekproef van
1.394 adressen over. Opbijna 300 adressen
wilde men niet meedoen; op ongeveer
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200 adressen was men drie maal niet thuis
zodat uiteindelijk met 879 adressen een
gesprek gerealiseerd werd. De response
bedroeg derhalve 63%. Analysevande netto
response gaf geen aanleiding te veronderstellen dat het onderzoek onvoldoende
representatief zou zijn voor het totaal van de
lezers van Energie &Water vanaf 16jaar.
Bij deze 879 huishoudens isin eerste
instantie onderzocht of men Energie &
Water had ontvangen. Waar dat niet het
geval was heeft controle op de verspreiding
plaatsgevonden opvierwillekeurige adressen
in dezelfde straat of in hetzelfde flatgebouw.
Uit dit deel van het onderzoek is gebleken
dat Energie &Water bij 93%van de huishoudens in Nederland (minus Amsterdam en
Rotterdam, want die verspreiden Energie&
Water niet) de brievenbus bereikt, dat isbij
4,4 miljoen huishoudens.Van die4,4 miljoen
huishoudens herinnerde 8 3 %zichdat men
het Herfstnummer had ontvangen. Dat komt
neer op 3,6 miljoen huishoudens.
Dit zogenaamde effectief brievenbusbereik
is 5% hoger dan in het voorgaande onderzoek in 1985.Vergeleken met 1985 ishet
aantal huishoudens waarin het blad wordt
opgemerkt dus groter. De attentiewaarde
van Energie & Water blijkt te zijn
toegenomen.
De lezers
Volgens het onderzoek meldde zich bij66%
van alle 4,7 miljoen huishoudens tenminste
één lezer. Dus in 3,1 miljoen gezinnen heeft
men het blad gelezen. Bij 93% van alle
huishoudens is Energie &Water daadwerkelijk verspreid, dat wilzeggen bij
4,4 miljoen. Het gezinsbereik van het
Herfstnummer bedraagt dan:
3,1 miljoen
x 100 = 7 1 %
4,4 miljoen
In 1985 bedroeg het bereik in de
huishoudens 6 1 % . Geconcludeerd kan
worden dat ten opzichte van 1985 dit bereik
met 10% isgestegen. Waren het bij het
vorige onderzoek 2,5 miljoen gezinnen waar
men Energie & Water las,vorigjaar waren
het er 3.1 miljoen.
Vrouwen lezen Energie &Water evenveelals
mannen. Ongeveer 2/3 (67%) in beide
groepen geeft aan het herfstnummer te
hebben gelezen. In het vorige onderzoek van
1985 was er nog verschil tussen het
percentage mannenlezers en vrouwen.
Duidelijk meer vrouwen (65%) lazen het
blad dan mannen (48%).
Ook hing het lezen van het herfstnummer
niet samen met de positie in het huishouden.
Van de hoofdkostwinners, huisvrouwen en
kinderen had een praktisch even groot deel
het herfstnummer gelezen. In 1985waren er
wat dit betreft nog verschillen. Van de huisvrouwen las toen volgens de respondenten
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7 4 % het onderzochte nummer, van de
hoofdkostwinners 55% en van de kinderen
2 8 % . In dit verband isde conclusie gerechtvaardigd dat Energie &Water zich verder
heeft ontwikkeld tot een blad voor het hele
gezin. In 1985 bleek dat Energie & Water
vooral werd gelezen door mensen van
middelbare leeftijd.
Thans blijkt, zoalsde tabel laatzien,het lezen
nauwelijks samen te hangen met leeftijd.
TABEL I— Het lezen van Energie & Waternaar
leeftijdsgroep.
Lezers Niet-lezers Totaal
%
%
% (N = x 1.00(1)
Jonger dan
20 jaar
20-24 jaar
25-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
65-74 jaar
75 jaar
en ouder

64

36

11)11

65
67
67
69
68

35
33
33
31
32

100
100
100
100

( 817)
(1.138)
(1.5X6)
(2.797)
(2.163)
( 949)

61

39

100

( 296)

Totaal

67

63

100

(9.746)
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in alle leeftijdsgroepen zei circa 2/3 het herfstnummer te
hebben gelezen.

Was het in het vorige onderzoek van 1985
nogzodat demensen metdelagereen laagste
inkomens —deC- en D-groep —intermen van
marktonderzoekers het blad het slechtst
lazen, bij het herfstnummer 1987 isdat
veranderd.
Met name de lezersgroep met een inkomen
rond modaal (C-groep) isgestegen van 50%
naar 70%. In de zogenaamde D-groep isde
score 50% gebleven. Overigens iswellicht
hieruit te verklaren het feit dat het
zogenaamd effectief brievenbusbereik—
waar men zich ontvangst van het blad
herinnert —bij flats en etagewoningen waar
de D-groep sterk vertegenwoordigd is,sterk
achterblijft bij eengezinswoningen.

Het Herfstnummer
Van de lezers herinnerde 55% zich spontaan
onderwerpen uit het herfstnummer. Dit is
gelijk aan de score van 1985. Gemiddeld
werden twee onderwerpen per respondent
genoemd. De onderwerpen die men zich het
meest spontaan wist te herinneren zijn:
- klusjes in huis met betrekking tot energie
en water (45%);
- het artikel over de magnetron (34%);
- bijhouden gasverbruik (22%);
- recepten (15%);
- cvHR-ketel(13%);
Evenals in 1985 kan worden geconcludeerd
dat het vooral de praktijkgericht geschreven
artikelen zijn met tipsvoor de lezersdie men
zich het beste weet te herinneren. Behalve
tips over verbruik/besparing van energie en
water blijken voorts tips met betrekking tot
doe-het-zelf activiteiten en koken goed in de
herinnering te blijven.
Eveneens ruim de helft (56%) herinnerde
zich spontaan tipsen adviezen uit vorige
nummers. Ook daar zijn het vooral tips over
energieverbruik en over besparing en
praktische adviezen die het best worden
herinnerd.
De algemene waardering voor het blad lijkt
ten opzichte van 1981 te zijn toegenomen.
Dat blijkt minder alsalleen naar de totalen
wordt gekeken. In het laatste onderzoek
stelde 4 3 % het blad zeer op prijs. In 1985
was dat 40%.
Wordt echter naardeonderscheiden groepen
lezers gekeken, dan blijkt dat met name
onder de hoofdkostwinners ende inwonende
kinderen het op prijs stellen aanmerkelijk te
zijn toegenomen (met 8% respectievelijk 6%
ten opzichte van 1985). Dit bevestigt de
eerder getrokken conclusie dat Energie &
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teiten van de nutsbedrijven (5%), milieubeheer (5%), alternatieve energie (5%).
•J li>

Iedereenkannuklasseninhuis
Delekkerstereceptenuitdemagnetron
ZuMgz^ï'op •'••'.' n 'iwato"Kijk
'op'degameterenverdiengeht

Water zich ontwikkelt tot een voorlichtingsblad voor het hele gezin.
Over het algemeen kan men op basis van de
cijfers stellen dat dewaarderingvoorhet blad
Energie & Water groeit. Bij de huisvrouwen
iseen stijging inwaarderingvan41naar42%
geconstateerd, bijde hoofdkostwinner van
46 naar 54% en bijde kinderen van 10naar
16%.
Met behulp van acht stellingen isde lezers
gevraagd in hoeverre men de betreffende
stellingen/meningen van toepassing achtte
op Energie &Water. Daarmee isgetracht
enig inzicht teverkrijgen inhet imagovan het
blad. Ten opzichte van 1985 bleek een
duidelijke verbetering van het imageprofiel
te constateren. Voor wat betreft de vorm en
inhoud vinden de lezers vooral de bruikbaarheid van de tips en de leesbaarheid van het
blad toegenomen. In 1985 vond 73%de tips
bruikbaar, thans geldt dat voor 80%. Bij het
vorig onderzoek vond 65%Energie &Water
prettig leesbaar, thans vindt dat 70%.
De huisvrouwen, maar vooral de kinderen,
vinden de leesbaarheid toegenomen. In deze
groepen isde waardering over dit punt
gestegen met respectievelijk 7en 18%.
Voorts ismen er in 1987 veel meer van
overtuigd dan bij het voorgaande onderzoek
dat men met de informatie uit Energie &
Water kan volstaan. In 1985vond42% datje
om echt iets te weten andere instanties moet
raadplegen, nu vindt eenderde dat nog.
In het algemeen gesproken vindt80% vande
lezers dat de meesteonderwerpen thuishoren
in het blad Energie &Water. Over de gehele
linie is een toename geconstateerd van
belangstelling in de gehanteerde onderwerpen. Opvallend was een groeiende belangstellingvoor kookrecepten (toename van
12%), doe-het-zelf adviezen (11%), activi-

Conclusies
De vernieuwingen die vorigjaar zijn
ingevoerd ten aanzien van de redactionele
formule van Energie & Water werpen hun
vruchten af, hetgeen betekent dat de redactie
moet doorgaan op de ingeslagen weg.
Praktische adviezen en tips ten aanzien van
verbruik en besparing van energie, doe-hetzelf tips, tips over veiligheid en informatie
daarover en informatie over apparaten
worden zeergewaardeerd. De snuffelrubriek
'Even bijpraten' iseen aanwinst. Het isvan
belang aandacht te besteden aan de niettraditionele huishoudens. Deze categorie
waar man en vrouw beiden werken en weinig
thuis zijn, neemt sterk toe. De makers van
het blad Energie &Water zullenzich moeten
beraden opde vraag hoemen dezegroepkan
bereiken.
Het isvan groot belangdatdemakersvan het
blad blijven zoeken naar middelen om
Energie &Water aantrekkelijk tehouden om
zodoende de verbruikers met de voorlichtingsboodschappen te bereiken. Dat de
voorlichting door middel van een blad als
Energie & Water aantrekkelijk is,blijkt wel
uit het feit dat vele ondernemingen deze

weg navolgen. Banken, warenhuizen en
verzekeringsmaatschappijen hebben de druk
op de markt van gratis huis-aan-huis
verspreide magazines vergroot. Een uitdagende taak voor de makers van Energie &
Water om aan deze druk weerstand te bieden.
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat
Energie & Water z'n mannetje weet te staan
in deze concurrentie. Een mooi en effectief
voorlichtingsmiddel en dat voorƒ 1,-per
aansluiting per jaar.
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Dr. Ir. J. W. van Lieshout bijafscheid geridderd
Bijzijn afscheid wegenshet bereiken vandepensioengerechtigde leeftijd isdedirecteurvande
Stichting Waterlaboratorium Oost in Doetinchem, dr. ir.J. W. van Lieshout, benoemd tot
ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem opgespeld door
burgemeester Fokkens van Doetinchem tijdens een afscheidsbijeenkomst in Schouwburg
Amphion. waar zeer lovende woorden werden gesproken aan het adres van de geridderde.
De velen dievervolgens tijdenseen receptie afscheid van hem kwamen nemen konden tegelijk
kennis maken met de nieuwe directeur van Waterlab Oost, dr. H. J. Kool.

