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Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

's-Gravenhage, 12 november 1991

Hierbij bied ik u de rapportage aan van het evaluatieonderzoek van de
milieuvoorlichtingscampagne, die mijn ministerie vanaf september
1990 voert.

De campagne, ook wel «draaggolfcampagne» genaamd, heeft tot doel
een bijdrage te leveren aan de «verinnerlijking» van milieuvriendelijke
waarden en normen. Tevens betreft het een paraplucampagne die
samenhang moet brengen tussen de thema–, actie– en doelgroepcam–
pagnes van mijn ministerie op het gebied van de milieuvoorlichting. Ook
de milieuvoorlichting van derden kan hiervan profiteren. De betere
afstemming van campagnes die hiermee wordt bereikt, is één van de
belangrijkste criteria voor efficiency, zoals voorgesteld in het rapport van
de werkgroep «Grote Efficiency Voorlichting».

Ten aanzien van het onderzoeksrapport wil ik in het bijzonder het
volgende onder de aandacht brengen:

De doelstelling van de campagne is niet zozeer de beïnvloeding van
specifieke milieu-gedragingen. Daarvoor zijn de actiecampagnes
gepland. De doelstellingen richten zich meer op het beïnvloeden van de
algemene voorwaarden voor een verantwoord milieu-gedrag, waardoor
specifieke actiecampagnes effectiever worden. De communicatiedoel–
stellingen betreffen de psychologische voorwaarden die de basis vormen
van milieu-(on)vriendelijk gedrag. Deze voorwaarden worden samengevat
in het begrip «verinnerlijking», een van de beleidsdoelstellingen.

Voor de interpretatie van de voorliggende resultaten is relevant dat ook
andere zaken op milieu-gebied invloed hebben: van andere campagnes
tot internationale gebeurtenissen, van de mogelijkheden die de burger
lokaal krijgt om bijvoorbeeld afval te scheiden tot nationale milieu–
maatregelen. De campagne is een van de beïnvloedende factoren, maar
daarmee niet onbelangrijk.

De campagne probeert de verinnerlijking van milieuvriendelijke normen
en waarden te vergroten door zich te richten op een aantal aspecten (de
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communicatiedoelstellingen): vergroten van de betrokkenheid bij het
milieu; vergroten van het idee dat mensen er niet alleen voor staan, maar
dat velen bereid zijn hun steentje bij te dragen (dit wordt het verkleinen
van het sociale dilemma genoemd); het vergroten van het idee dat
milieuvriendelijk gedrag de norm is; het vergroten van het inzicht in de
wijze waarop men zelf kan bijdragen aan een beter milieu; milieuvrien–
delijk gedrag steviger verankeren aan de fundamentele waarden
waardoor mensen zich laten leiden; vergroten van de inspanningsbe–
reidheid t.a.v. het milieu in het algemeen.

Het evaluatieonderzoek

Teneinde inzicht te krijgen in de resultaten van de draaggolfcampagne
is de campagne van meet af aan met onderzoek begeleid. In september
1990, enkele dagen voorafgaand aan de start van de campagne, werd de
zogenaamde 0-meting verricht. In december '90/januari '91 werd de
eerste effectmeting (de 1-meting) gehouden en in mei/juni 1991 de
2-meting. Doel van de metingen is het bereik van de campagne te
traceren en de ontwikkelingen na te gaan ten aanzien van de gestelde
communicatiedoelen.

Het onderzoek is afgenomen d.m.v. mondelinge en schriftelijke vragen–
lijsten onder een representatief deel van de Nederlandse bevolking van
18 jaar en ouder.

Resultaten over de hele campagneperiode

- De campagnebekendheid steeg tot 79 %. De bekendheid met het
logo is91%.

- De waardering voor de spots en de advertenties is goed: 64% voelt
zich aangesproken door de spots en 58 % door de advertenties.

- Betrokkenheid bij het milieu: een derde van de bevolking is sterk
betrokken bij het milieu. Ongeveer 20 % is weinig betrokken. In de
grootte van beide categorieën is geen verandering gekomen. Bij een
indeling van de bevolking in vier categorieën van betrokkenheid, van
sterk betrokken naar weinig betrokken, bedragen de percentages 34, 28,
18 en 20. In de meting voor de campagnestart bedroegen de percen–
tages nog 33, 21, 28 en 19. Hierbij dient bedacht te worden, dat de 15%
zeer sterk betrokkenen geen doelgroep van de campagne zijn: zij zijn de
echte voorlopers. Ook de 15 % zeer weinig betrokkenen zijn geen
doelgroep: zij veranderen slechts onder druk van de omstandigheden of
met handhaving. In de twee middengroepen («midden hoog» en «midden
laag») treedt een flinke verschuiving op naar een grotere betrokkenheid.
Tussen de 1- en de 2-meting zien we hier echter wel een stabilisatie of
lichte terugval. De intensiteit van de emoties die mensen bij het milieu
voelen is sterk gegroeid. De hoop t.a.v. een beter milieu is, na een
aanvankelijke daling, terug op een iets hoger niveau dan bij de aanvang
van de campagne.

- Het sociale dilemma. De vraag «Sta ik er alleen voor of doen we er
met zijn allen wat aan?» wordt positiever beantwoord dan aan het begin
van de campagne. Op vragen over wat men verwacht van vrijwillige
medewerking van automobilisten, huishoudens, industrie en boeren t.a.v.
een vrijwillige drastische beperking van respectievelijk autogebruik,
energie, afvalstoffen en mest, is in de laatste meting resp. 16% positief
(een stijging van 3%t.o.v. de 0-meting), 27% ( + 3%), 22% ( + 2%) en
23% (+ 5%). De stijgingspercentages zijn niet spectaculair, maar geven
een duidelijke tendens aan.

- Milieuvriendelijk gedrag als norm. Het gevoel van sociale controle in
de directe omgeving is sterk gegroeid, maar stabiliseert zich bij de
2-meting. Het percentage mensen, dat het idee heeft dat milieu-onvrien–
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delijk gedrag door anderen wordt afgekeurd, ontwikkelt zich over de drie
metingen als volgt: 71, 78 en 79. Instanties en overheden boeten aan
betekenis in als normstellend Dit geldt met name voor instanties die wat
verder van de mensen afstaan: wetenschappers, nationale overheid e.d.
De percentages mensen die het idee hebben dat de nationale overheid
milieu-onvriendelijk gedrag zou afkeuren, zijn over de drie metingen
respectievelijk: 15, 20, 13. De gemeentelijke overheid daarentegen staat
veel dichter bij de burger. Respectievelijk 41%, 52%, 50% van de mensen
denkt dat de gemeentelijke overheid milieu-onvriendelijk gedrag zou
afkeuren.

- De mogelijkheden zien van een eigen bijdrage. In de tv-spots en in
de advertenties wordt door de bekende Nederlander altijd aangegeven
wat hij of zij zelf doet voor een beter milieu. Voor het publiek zijn dit
gedragstips. Van degenen die de spots hebben gezien weet 58 % zich
tips te herinneren. Voor de advertenties ligt dat een stuk lager: 23 %. Dat
is niet zo verwonderlijk, want in 1991 is er slechts in één korte periode
geadverteerd. In een speciaal interdepartementaal onderzoek (de milieu–
gedragsmonitor) wordt nauwkeuriger bekeken hoe milieuvriendelijk
gedrag precies tot stand komt en hoe zich dat ontwikkelt.

- Verankering van milieuvriendelijk gedrag in fundamentele waarden.
Door noodzakelijke aanpassingen in de vraagstelling tijdens de drie
metingen kan geen ontwikkeling worden geschetst. Wel is duidelijk, dat
men een aantal zeer fundamentele waarden afhankelijk acht van de
kwaliteit van het milieu. Dit betekent, dat het milieu nu al in hoge mate
een belangrijke drijfveer kan zijn voor mensen. De zes belangrijkste
fundamentele waarden die men afhankelijk acht van de kwaliteit van het
milieu zijn (tussen haakjes de percentages mensen die er zo over
denken): een mooie wereld (90%), geluk (53%), een wereld in vrede
(53%), een comfortabel leven (51%), plezier (42 %), nationale veiligheid
(38%). De eerste drie waarden behoren bij de waarden die men zonder
meer het belangrijkst acht.

- Inspanningsbereidheid. Na een aanvankelijke stijging van de inspan–
ningsbereidheid is die nu weer afgenomen tot iets boven het oorspronke–
lijke niveau. Zo is 72 % bereid welvaart in te leveren (was: resp. 70% en
75%).

- «Een beter milieu begint bij jezelf». Dit motto van de campagne
wordt door een steeds grotere groep onderschreven. Op dit moment is
90 % het daarmee eens (dit was: 84%, resp. 87%).

- Informatie-zoekgediag. De mate waarin mensen milieu-informatie in
kranten en op de tv opzoeken en de mate waarin men met anderen over
het milieu praat, is over de hele campagneperiode sterk toegenomen.
Hiervoor is één maat ontwikkeld, die «response involvement» wordt
genoemd. Het percentage mensen met een hoog response involvement
bedraagt resp. 31, 36 en 36. Bij de midden-categorie is dat resp. 49, 47
en 51. Bij de mensen met een laag response involvement is het resp. 20,
17en 12.

Paraplu-functie

Er is grote behoefte geconstateerd aan de inhaakmogelijkheden die de
draaggolfcampagne biedt. Dit varieert van het gebruik door het bedrijfs–
leven van het motto en logo («een beter milieu begint bij jezelf») bij een
intern milieu-zorgprogramma tot het voeren van een meer algemene
campagne over de milieu-problematiek. Voorbeelden van dat laatste zijn:
de energiecampagne van het ministerie van Economische Zaken en de
energiebedrijven, de activiteiten van de Stichting Promotie Glasbak e.d.
Het ministerie van Economische Zaken gebruikt het logo in meer uitingen
die aan het milieu gerelateerd zijn.
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Een groeiend aantal bedrijven gebruikt voorts motto en logo voor de
bedrijfsinterne milieuzorg. Ook de Stichting EKO-controle hanteert het
motto/logo bij algemene informatie over het EKO-merk.

Regionale omroepen

In dit kader mag ook niet onvermeld blijven, dat inmiddels een belang–
rijke actie is ondernomen naar de Regionale Omroepen. Er is een
programmaconcept ontwikkeld waaraan 11 van de 13 omroepen mee
willen doen. Doel is in één kader, dat in samenwerking tussen DVEB en
de Regionale Omroepen tot stand is gekomen, elke week een op de regio
toegespitst radioprogramma uit te zenden op grond van een maandelijks
te kiezen thema. Begin oktober zijn de uitzendingen van start gegaan.

Conclusies

Duidelijk is dat een positieve ontwikkeling is te constateren in de mate
waarin de burgers zich iets aan het milieu gelegen laten liggen. Wat de
invloed van de draaggolfcampagne alléén is, is niet exact na te gaan.
Daarvoor zijn er teveel factoren op milieu-gebied die van invloed kunnen
zijn. Het is wel duidelijk, dat de campagne een zeer grote bekendheid
heeft en dat men de intentie van de campagne: «Een beter milieu begint
bij jezelf» in zeer sterke mate onderschrijft (90%). De campagne is voor
de effectiviteit van meer specifieke gedragscampagnesi onder meer op
het gebied van huishoudelijk afval, van groot belang omdat zij mikt op
een fundamentele verbetering van de psychologische voorwaarden die
het milieugedrag bepalen. Daarnaast is de draaggolfcampagne van groot
belang omdat zij aan zowel VROM-campagnes als aan voorlichting van
derden de mogelijkheid biedt om te komen tot een samenhangend
geheel. In het belang van de burger worden zo te zeer uiteenlopende
voorlichtingsuitingen op hetzelfde terrein vermeden. Het synergetisch
effect wordt op die manier sterk vergroot.

Vervolg

In de komende tijd zal het accent in de draaggolfcampagne steeds
verder verschuiven van algemeen normatieve boodschappen naar meer
gedragsgerichte boodschappen. Hierdoor wordt aansluiting gezocht bij
gedragsregulerende maatregelen, zoals de uitbreiding van de mogelijk–
heden van de burger om zijn huisvuil te scheiden en de daarbij
behorende voorlichting, zoals de themacampagne huishoudelijk afval en
een aantal actiecampagnes onder meer op het gebied van het scheiden
van huishoudelijk afval en het in te stellen milieukeur. De themacam–
pagne huishoudelijk afval gaat overigens vooral in op de mogelijkheden
van de burger om afval te voorkomen. De campagnes zullen door de
draaggolfcampagne worden «ingeleid».

Er zal verder een verbreding en verdieping van de campagne plaats
vinden, o.a. door ook de invalshoek van milieugedrag op de werkplek te
belichten. Deze benadering zal worden uitgewerkt doordat in spots en
advertenties met collectieven (een voetbalclub, een muziekband, de
burgemeesters van grote steden) bijvoorbeeld de collectieve verantwoor–
delijkheid, die we als burgers ook in een bredere context hebben, zal
worden benadrukt. Tevens zullen jongeren als speciale doelgroep
benaderd worden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 300 XI, nr. 42



De komende jaren zal ook andere organisaties, zoals gemeenten,
zoveel mogelijk ondersteuning geboden worden bij hun eigen voorlich–
tingsactiviteiten, teneinde lokale en regionale voorlichtingsactiviteiten te
stimuleren en de onderlinge samenhang van de milieuvoorlichting zo
groot mogelijk te houden.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. G. M. Alders
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