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Marktonderzoek bij 1000 Vlamingen

• 53% van de Vlamingen kent het begrip ‘energietransitie’ niet

• Volgens 1 op 2 zijn we nog maar net begonnen

• 68% heeft geen, of enkel een vaag idee van de lange termijnvisie

• 3 op 4 Vlamingen heeft al dubbel glas en ledverlichting, en ook dak-
muur- en vloerisolatie zijn in opmars 

• Voor 6 op 10 zijn woningaanpassingen technisch mogelijk, maar 
financieel iets minder

• Slechts 55% van de Vlamingen weet wat de ‘digitale meter’ kan



Waarom willen we wél aan de slag?

Zowel milieu- als financiële motivatie

91%

Een gezondere 
leefomgeving

89%

Het voortbestaan 
van de planeet voor 
mijn (klein)kinderen

89%

De financiële 
voordelen



Communicatiecampagne 
centrale boodschap

‘ De energietransitie is haalbaar 
als we er ook allemaal samen 
onze schouders onder zetten. 

Elke zet telt voor een groot effect. ’



Aanpak

• Geen eendagsvlieg, wel campagne in meerdere fasen
met potentieel om ook in 2022-2024 op verder te bouwen

• Parapluconcept

• Biedt mogelijkheid voor vervolgcommunicatie rond specifieke thema’s

• Laat partners toe om in te haken



Eerste twee golven al voorbereid

Breed concept energietransitie
• gestart op 21 oktober 2021

Digitale meter
• start begin 2022
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• TV-spots: https://youtu.be/7CTDz0doAAQ
• digitale advertenties in stations
• advertenties via YouTube, social media en websites
• https://www.facebook.com/Meemetdestroom.be/
• #meemetdestroom
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https://youtu.be/7CTDz0doAAQ
https://www.facebook.com/Meemetdestroom.be/


Slagzin en kernwoorden

Mee met de stroom

• Consistent gebruik van de
kernwoorden 
‘zuiniger, slimmer en groener’
als deel van de campagneslagzin



Website

www.meemetdestroom.be 
centrale plek voor alle info

• Wat en waarom energietransitie

• Specifieke aandacht voor praktische tips

• Links naar website van partners 
voor meer informatie



Toekomst voorspellen? Aanpak kennen we:



De goedkoopste energie is de energie die we niet gebruiken: om de energietransitie betaalbaar te houden, springen 
we zo spaarzaam mogelijk met energie om.

De toekomst is elektrisch: we vervangen fossiele brandstoffen (stookolie, aardgas, benzine en diesel) stap voor 
stap door efficiënte elektrische alternatieven met meer comfort. Ons elektriciteitsgebruik slim spreiden wordt de 
sleutel, en technologie zal ons hier bij helpen. We investeren ook in opslag, onder andere met thuis- en 
wijkbatterijen. Zo houden we de kosten voor een betrouwbaar elektriciteitsnet én onze factuur beheersbaar.

SLIMMER

ZUINIGER

GROENER
We investeren vooral in lokale groene energie: hoe meer groene energie, hoe beter. Het aanbod groene stroom én 
groene warmte is enorm. We kunnen energie halen uit de zon, de wind, de bodem, het grondwater ... We kijken ook 
naar andere klimaatvriendelijke brandstoffen. Zonnepanelen en windturbines op land zijn vandaag trouwens al de 
goedkoopste oplossing.



Wat kan u doen?



Overal hetzelfde verhaal

• Uitgangspunt campagne = 
iedereen in Vlaanderen meenemen in de energietransitie 
door laagdrempelige en consistente communicatie

• Belang van burger en bedrijven staat voorop: 
met hoe meer partijen we een gemeenschappelijk verhaal brengen, 
hoe toegankelijk de info wordt en hoe groter het draagvlak

• Daarom: oproep bij brede groep organisaties om boodschap mee uit 
te dragen. 



Onze partners 



Partners hebben voorbeeldfunctie

• Ze ondersteunen de optimale energie-efficiëntie, de elektrificatie, de 
afbouw van fossiele brandstoffen en de omslag naar groene en 
andere klimaatvriendelijke energiebronnen

• Ze engageren zich om als organisatie duurzamer met energie om te 
gaan en sensibiliseren hun medewerkers, leden of klanten daarover

• Ze informeren via eigen communicatie over de energietransitie
• wat de transitie inhoudt, 

• het maatschappelijk belang ervan,

• als de manier waarop iedereen de transitie mee kan helpen realiseren 
volgens de principes 'zuiniger, slimmer en groener'.



https://www.energiesparen.be/energiekaart




