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üIntroductie
üMission statement
üOnderzoek
üSocial media
üWebsite
üActies
üUw deelname?
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Biomassafeiten
INTRODUCTIE
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• Beïnvloeding publieke opinie
• Beïnvloeding politieke bewustwording
• Tastbaar maken positieve bijdrage biomassa aan de energietransitie

Hoe gaan we dat doen?:
• Strategie bepalen -> mission statement
• Website opzetten met de feiten
• Via social media 

• Korte boodschappen brengen;
• Reageren op nieuws
• Media boodschappen voor politiek en publiek

• Social Proof Campagne

Nu al
18 bedrijven en 
organisaties



Strategie
REDEN VAN ONTSTAAN
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• Mission Statement
• Wie zijn wij?
• Wat willen we bereiken?
• Wat is het doel?

• Hoe gaan we ons doel bereiken?
• Frames met korte boodschappen
• Persoonlijk maken, de mensen achter de biomassa laten zien

• In gesprek blijven maar nu wel in de lead
• Pro-active campagne met meer aansprekende voorbeelden



Frame onderzoek
GEMAAKTE KEUZES EN FRAMES
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• 600 respondenten -> mening over biomassa
• 3 groepen -> CDA/VVD-CU/PVDA/D66/GL en anders of niet gestemd
• Intuïtief laten reageren
• 1e score is positief of negatief over de stelling
• 2e score is hoe heftig het gevoel hierbij is



Social media
SOCIAL KANALEN
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• Twitter @biomassafeiten
• LinkedIn @biomassafeiten
• Facebook @biomassafeiten



Social media
Wat is nu het bereik?
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Website
WWW.BIOMASSAFEITEN.NL
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• FEITEN, bio-grondstoffen, emissies, CO2, bossen, …
• Nieuws en korte reactie/uitleg
• Achtergrond van het nieuws
• Projecten (gebruik van biomassa)
• Filmpje (50 sec) over biomassamarkt
• Korte filmpjes (campagne) medewerkers, projecten, ect
• Blog van Rapid Response Groep (hoogleraren)

• Doel: overzichtelijk, begrijpelijk, informatief en actueel.

Dit weekend online!



Wat hebben we al bereikt
ACTIES
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• We vallen op! Partijen zien ons voorbij komen, reageren op onze berichten 
en uitnodigingen voor reacties komen binnen.

• Afstemming communicatie met EZK/RVO
• Uitnodiging Biomassa discussie politiek
• Blog Agro & Chemie
• Verzoek (betaalde) bijdrage in het FD gedurende de klimaatweken
• Nu actie, op basis van Mission Statement!
• Intensifiëring van acties 2e week oktober (na reactie overheid op SER 

rapport)



Kunt u ook bijdragen?
MET WEINIG MOEITE, VEEL BEREIKEN!
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• Volgen van social media kanalen (LinkedIn en Twitter)
• Deze ook breed uitzetten en promoten in uw netwerk

• Meer donateurs werven
• Alle bedrijven actief in de biomassa sector
• Inclusief biochemie
• Toeleveranciers
• Belangenorganisaties

• Bijdrage is afhankelijk van factoren

Voor meer informatie: info@biomassafeiten.nlTHANKS FOR YOUR SUPPORT!


