Energie & Waterwordtnógbetergelezenengewaardeerd

De lezers van het blad Energie & Water
oordelen gunstigoverdeinhoud vandithuisaan-huis blad. De meerderheid {2h tot3A>)
vindt dat het blad prettig leesbaar is,dat het
betrouwbare informatie geeft en dat de
omslag uitnodigt tot lezen. De meerderheid
van de lezers stelt ontvangst van Energie
& Water op prijs. Personen in de leeftijdsgroep 35-65 jaar voelen zich het meest
aangetrokken tot Energie & Water.
Bij ouderen en vooral jongeren isdat in
mindere mate het geval. Dit blijkt uit een
lezersonderzoek dat dit jaar werd gehouden

H. A. J. M. VAN WESTEN
VEGIN Apeldoorn

aan de hand van de voorjaarsuitgave van het
blad Energie &Water. Ondanks de toename
van het aantal gratisbladen dat tegenwoordig
in de brievenbussen wordt gedeponeerd,
lezen nogevenveel mensen Energie &Water.
Relatief gesproken isdat een vooruitgang.
Ook waarderen de mensen het blad meer.
Het blad Energie & Water verschijnt viermaal
per jaar en wordt in een oplage van
4,7 miljoen huis-aan-huis bezorgd in
nagenoeg het gehele land. Het blad iseen
gezamenlijke uitgavevandenutsbedrijven en
heeft als doel de gebruiker voor te lichten
omtrent een verantwoord gebruik van gas,
elektriciteit en water en over de wijze,
waarop deze openbare nutsvoorzieningen
functioneren. Het blad telt 16pagina's,
waarvan de elektriciteitsbedrijven er 8
gebruiken, de waterleidingbedrijven en de
gasbedrijven elk 4. Elk nummer bevat
4 wisselpagina's (twee elektriciteitspagina's,
één water- en één gaspagina) die ter
beschikking staan van individuele bedrijven
of combinaties van bedrijven.
In 1981, 2jaar nadat Energie & Water
als landelijk huis-aan-huis-blad in de plaats
kwam van de bladen Stroom en Comfort in
huis, iseen eersteonderzoek gedaan naar het
lezen van het blad. Energie &Water iseen
zeer goedkoop voorlichtingsmiddel, de
kosten zijn circaƒ 1,-perjaar per aansluiting.
De oplage in aanmerking nemend ishet ook
bij deze relatief lage kosten zeer de moeite
waard om te weten in hoeverre met dit
middel effectief wordt voorgelicht. Uit het
onderzoekin 1981bleek dat het Nederlandse
publiek Energie & Water over het algemeen
voldoende positief beoordeelde en het op
prijs stelde het blad te ontvangen. Het
onderzoek gaf een goed inzicht in de mate
van interesse voor diverse soorten artikelen.

Begin dit jaar werd door de redactieraad van
het blad besloten tot een tweede onderzoek
om de inzichten en gegevens uit het onderzoek van 1981teactualiseren endaarbijnate
gaan in hoeverre sindsdien aangebrachte
verbeteringen hun vruchten hebben
afgeworpen.
Het onderzoek
Begin dit jaar heeft de redactieraad het
marktonderzoekbureau Research en
Marketing te Heerlen opdracht gegeven een
onderzoek uit te voeren, dat zou leiden tot
actualisering van de onderzoekgegevens van
1981. Dat waren gegevens over de mate
waarin het blad gelezen wordt, over de
belangstelling voordegeboden onderwerpen
en over de vraag in hoeverre men zich de
inhoud herinnert. Bovendien had het onderzoek tot doel inzicht te verschaffen in de
effectiviteit van de verspreiding van
Energie &Water. Ook ishet bureau verzocht
te onderzoeken hoe het publiek in het
algemeen omgaat met periodieken, die men
ongevraagd in de brievenbus aantreft.
In de periode van 18maart tot en met 1 mei
1985 is het onderzoek verricht aan de hand
van het voorjaarsnummer dat in die periode
verscheen.
In totaal zijn bijhetonderzoek 1632adressen
benaderd. Daarvan zijn 468 adressen
afgevallen wegens ziekte of om andere
redenen, waardoor een netto steekproef van
1164 adressen werd verkregen. Van de
steekproef was 27% onbruikbaar wegens
weigering mee te doen of omdat men niet
thuis was. Uiteindelijk bleven 848 huishoudens over, waar een vraaggesprek op
juiste wijze werd gehouden. De netto respons
bedraagt zodoende 7 3 % .Analyse van dit
resultaat gaf geen aanleiding te veronderstellen dat het onderzoek onvoldoende
representatief zou zijn voor het totaal
van lezers van 16jaar of ouder van
Energie & Water.
Effectiviteit van de verspreiding
Over de verspreiding leert het onderzoek op
basis van verspreidingscontrole, dat
Energie &Water bij 90% van de
huishoudens in Nederland de brievenbus
bereikt, dat isbij meer dan 4 miljoen
huishoudens. Het zogenaamde effectief
brievenbusbereik bedroeg 77%,wat betekent
dat men zich in 3.140.000 huishoudens de
ontvangst van het blad herinnerde. Deze
score isaanmerkelijk hoger dan bij een
onderzoek in 1982 vooreen soortgelijk blad.
Daarbij bedroeg het effectief brievenbusbereik 6 8 % .
Systematische onjuistheden inde verspreiding
zijn uit het onderzoek niet gebleken.
Wel verklaart in vergelijking met het landelijk
cijfer (21%) een aanmerkelijk groter deel

van de huishoudens in twee provincies het
blad niet te hebben ontvangen. Het gaat
daarbij om Noord-Holland (32%) en
Limburg (31%).
Ook bij middelgrote en kleinere steden ligt
het percentage 'niet ontvangen' (30%) hoger
dan landelijk. In de stedelijke gebieden wijkt
het percentage nauwelijks af van het landelijke resultaat. Tevens valt het op dat
gezinnen die in een etagewoning wonen het
vaakst zeggen het blad niet te hebben
ontvangen (49%). Ook bewoners van boerderijen, bedrijfswoningen en woonboten
ontvangen naar hun zeggen het blad relatief
vaak (40%) niet.
De lezerskring
In 61% van de huishoudens, waarin het blad
is ontvangen, heeft ten minste één persoon
van 16jaar of ouder het blad gelezen.
Van het totaal aantal Nederlanders van
16jaar of ouder heeft 62% het betreffende
nummer ingezien of gelezen. Dat zijn dus
5,3 miljoen lezers!
De scores of resultaten zijn nagenoeg
hetzelfde alsin 1981, zij het dat toen het
bereik onder personen van 16jaar en ouder
aanzienlijk lager was (41%). Deze forse
toename moet echter voor een groot deel
worden toegeschreven aan een andere
berekeningswijze in 1981.
Op grond van deze cijfers kan gesteld worden
dat er sprake isvan een verdieping van het
bereik; dat wil zeggen dat binnen hetzelfde
aantal huishoudens het blad door meer
mensen wordt gelezen. Als men de lezerskring van Energie &Water nader bekijkt,
blijkt deze voor 59% te bestaan uit vrouwen
en 4 1 % uit mannen. In de leeftijdsgroep
tussen 35 en 49jaar zijn de lezers van
Energie & Water het sterkst vertegenwoordigd.
Tabel Ilaat zien dat oudste en jongste leeftijdsgroepen de minste lezers tellen. Dit iser
in vergelijking met het vorige onderzoek
slechter op geworden. In het algemeen
gesproken lezen de mensen met de lagere en
laagste inkomens - in marketing-termen:
de C & D-groep - het blad het slechtst.
De groep met de hogere inkomens (A- en
B-klassen) isoververtegenwoordigd onder
de lezersvan Energie &Water.Ook voorhet
voorjaarsnummer geldt dat er meer vrouwen
zijn die zeggen het blad te hebben gelezen
(68%) dan mannen (48%). Daarentegen
lezen de mannelijke hoofdkostwinners het
blad het meest intensief. Van hen leest4 5 %
de artikelen helemaal of gedeeltelijk, terwijl
bij de huisvrouwen het aantal intensieve
lezers niet boven de 30% uitkomt.
De inwonende kinderen lezen Energie
& Water nog steeds het slechtst. Deze
categorie levert niet alleen de meeste nietlezers op, maar ook hun leesintensiteit ishet
laagst (14%).
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Het voorjaarsnummer
Door middel van de vraag: 'Kunt uzich
bepaalde artikelen, onderwerpen, problemen
of tekeningen herinneren'? isde spontane
bekendheid met de inhoud van het voorjaarsnummer gemeten. Van de ondervraagde
lezers kan 57% zonder enige hulp onderwerpen noemen, zoals tabel II laat zien.
TABEL II — Spontane herinnering.

hoofdkostwinners
huisvrouwen
beide
kinderen

%

(n=)

56
59
59
42

149
216
46
33
445

Onder de huisvrouwen, maar ook onder de
personen, die huisvrouw èn hoofdkostwinner
zijn, isdat aandeel relatief groot, bijna 60%.
De respondenten wisten zich gemiddeld per
persoon twee onderwerpen te herinneren.
Het artikel dat men zichhet beste herinnerde
ging over isolatie en besparing. Tweede en
derde waren het artikel over het aansluiten
van leidingen en het omslagartikel over het
verbouwen van de keuken, die bij het
centrale thema van het nummer hoorden en
het meest intensief zijn gelezen. Evenals in
1981 kan uit het onderzoek worden
geconcludeerd dat vooral de praktijkgerichte
artikelen met tips het beste door de lezer
herinnerd worden. Ruim de helft van de
lezers herinnert zich spontaan ook tipsen
adviezen uit vorige nummers:overisolatieen
besparing, verbruik van apparaten, enz.
Het isechter zeer de vraag of de tips die zijn
blijven hangen, uitsluitend afkomstig zijn uit
Energie & Water; de mensen hebben

TABEL I- Samenstelling lezerskring.
1981

Lezersk ring
1985

Nederlandse
bevolking

%

%

%

Versch

Geslacht
Man
Vrouw

40
60

41
59

49
51

- 8
+ 8

Leeftijd
24 jaar of jonger
25 - 34 jaar
35 - 49 jaar
5 0 - 6 4 jaar
65 jaar of ouder

II
25
32
18
15

9
20
35
25
10

19
21
26
19
13

- 10
- 1
+ 9
+ 6
- 3

natuurlijk ook andere bronnen voor tips.
De mening van lezers over het blad Energie
& Water, isalgemeen gunstig.Tabel III laat
zien in hoeverre de lezers het eens zijn met
een aantal uitspraken. Voor de redactie
vormen de uitkomsten een uitdaging; met
name de4 % die hetbladsaaivindtzalzijnog
willen reduceren. Van de ondervraagden liet
slechts 1% weten geen prijs te stellen op de
ontvangst van het blad.
Hoewel de lezers algemeen gunstig oordelen
over het blad zou het niet verstandig zijn
ervan uit tegaan dat voorlichting door middel
van Energie & Water voor de nutsbedrijven
voldoende is.De verschijningsfrequentie
(éénmaal per3maanden) isdaarvoor telaag.
Wel ishet zinvol in het blad regelmatig te
verwijzen naar de andere voorlichtingsactiviteiten van de nutsbedrijven.
Conclusies
Ten opzichte van het vorige onderzoek iser
weinigveranderd indewensen,diemen heeft
omtrent de inhoud. Uit andere onderzoeken
is bekend dat de belangstelling voor
onderwerpen, die in het algemeen met

energiebeleid te maken hebben, dalend is.
Opvallend isin het onderzoek dat de belangstelling voor doe-het-zelf-onderwerpen
daarentegen isgestegen. De conclusie uit het
onderzoek van 1981 kan worden gehandhaafd, namelijk dat het blad vooral wordt
gelezen om het praktisch nut; tips en
adviezen zijn dan ook belangrijk.
Dat het aantal lezers nagenoeg hetzelfde is
gebleven kan worden gezien alseen relatieve
stijging. Juist na heteersteonderzoek immers
is het verschijnsel sponsored magazine sterk
toegenomen. Er ismeer concurrentie in de
vraag om aandacht. Daarom ook ishet van
belang regelmatig te onderzoeken wat de
positie isvan Energie &Water indestrijd om
de aandacht van de lezer.
Het isop zich een plezierige zaak dat de
cijfers bemoedigend zijn. Vast staat,
dat de nutsbedrijven hun gulden voor
Energie & Water op een goede manier
besteden. Voor de redactieraad ishet een
stimulans te blijven streven naar verdere
verbeteringen.
• • •

TABEL III - Percentage van delezersdiehethelemaal eenszijn met uitspraken over Energie &Water.

% helemaalvan toepassing

% helemaal van toepassing
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ENERGIES WATER
geeft nuttige enbruikbare tips
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20.
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Lezen ENERGIE SWATER
nodigt uittot lezen andere
bladen
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100.

Iill&l&8ll865
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InENERGIE SWATER staat
alleswatje overgas, elektriciteit
enwater moet weten

60.

40.

Omslag ENERGIE SWATER
nodigt uittot lezen
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20.

100.

Omecht ietsteweten naast
ENERGIE SWATER
andere bronnen raadplegen

