
Bijlage 1: Fasering publiekscampagne Duurzame Energie (#2317061) 
 
Doelstelling opdracht voor uitvraag  
De opdracht is het opstellen van een communicatie-strategie en –aanpak om de inwoners van 
Flevoland eerst bewust te laten worden van de energietransitie, om ze daarna te kunnen activeren 
om daar ook daadwerkelijk op te handelen. 
De bewustwording moet worden gecreëerd op een hoger abstractieniveau, waarbij het van belang 
is om de nut en noodzaak van de transitie goed over te brengen (waarom doen we dit?) 
Hiervoor moet ook goed worden geïnventariseerd welke doelgroepen er te onderscheiden zijn op 
basis van kennis, houding en gedrag en op welke wijze zij het meest effectief kunnen worden 
bereikt. 
 
De middelen en aanpak worden bepaald in overleg met het bureau. Van belang is dat alle 
Flevolanders in aanraking kunnen komen met deze campagne. De middelenmix zal dan ook breed 
moeten worden opgezet, van artikelen in huis-aan-huisbladen tot aan uitgebreide online-acties. De 
provincie zou wel graag zien dat er ook gedacht wordt over ludieke acties om het thema breed op 
de kaart te zetten. Denk bijvoorbeeld aan een dag lang geen stroom op alle Flevolandse 
basisscholen. Of kleine zonnecollectoren in de publieke ruimte, waar telefoons gratis opgeladen 
kunnen worden. 
 
Fase 1 
Het doel in deze fase is om een algemene bewustwordingscampagne te creëren, waarin wij niet in 
het vaarwater van de gemeenten en andere partners gaan zitten, maar juist hun inspanningen die 
al geleverd worden te versterken. De versterking moet komen vanuit de gezamenlijkheid waarmee 
we het verhaal van de energietransitie kunnen vertellen. Het waarom van de transitie kan verteld 
worden namens alle partijen, waarna het wat en het hoe gerichter gecommuniceerd kan worden 
door de partijen die het dichtst bij de inwoners staan bijvoorbeeld de gemeenten, het 
Energieloket, woningstichtingen en energiebedrijven/-coöperaties.  
 
Looptijd: 2019-2020 
 
In fase 1 richten we ons op de bewustwording bij de Flevolanders rondom het thema 
energietransitie. Hierbij willen we de volgende principes hanteren: 

- Positieve insteek; er komt een verandering, wij gaan u helpen daarmee om te gaan 
- Complementair aan bestaande en toekomstige campagnes; landelijk en 

gemeentelijk/lokaal 
- Zenden vanuit de Flevolandse Energie Agenda; de boodschap wordt sterker door de mix 

van partners in de FEA 
- Middelen sluiten aan bij het onderwerp; duurzaam en energiezuinig 
- Laagdrempelig; toegankelijk voor jong en oud, laag- en hoogopgeleid 
- Multimediaal en gebruik maken van de publieke ruimte 
- Flevolands; herkenbaarheid voor alle inwoners 
- Flexibel; zodat we in kunnen springen op actuele ontwikkelingen en thema’s 

Deze principes gelden ook voor de latere fases van de campagne.  
 
Parallel aan de start van de campagne wordt het Energieloket versterkt, omdat de campagne de 
vraag aan het loket groter zal worden. Het subsidiebedrag voor het Energieloket wordt besteed aan 
extra eerstelijnsvoorlichting.  Dit gaat over de digitale, telefonische vraagbaak en informatie via de 
website. Dit bedrag maakt het volgende mogelijk: 
 

• 30 uur per week digitaal en telefonisch advies  
• 12 uur per week spreekuur op centrale locatie Flevoland 
• Training en opleiding medewerkers 
• Specifieke informatiemiddelen (folders, onderhoud website, etc.)  

 
De verdere uitbouw van de energieloketten in de verschillende gemeenten is onderwerp van 
gesprek en komt in fase 2 tot uitvoering. In de eerste fase gaat het dus om algemene en 
provinciebrede versterking van het Energieloket. 
 



Fase 2  
In de tweede fase gaan we over op het bieden van een concreet handelingsperspectief. Ook willen 
we de campagne toespitsen op specifieke onderwerpen die complementair zijn aan de inzet van de 
gemeenten en andere partners. Over welke vorm dit krijgt en welke kosten daarbij kunnen komen 
kijken, zullen we u op een later moment informeren. 
 
Looptijd: 2020 - verder 
 
In deze fase is de verwachting dat de informatiebehoefte rondom dit onderwerp flink zal 
toenemen, waarbij het gros van de vragen zal gaan over wat er van hen verwacht wordt en hoe ze 
dit kunnen aanpakken. Om deze vragen goed en tijdig te kunnen beantwoorden is het ook van 
belang om de bestaande informatiestructuren te versterken om aan de verwachte 
informatiebehoefte te kunnen voldoen. 
 
Fase 3 
Fase 3 wordt uitgewerkt samen met de partners in de FEA. 
 
 
 
 


