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ACHTERGROND

Beleidsdoelstelling
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft als taak richting, inhoud en vorm te 
geven aan herdenken en vieren en de herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog levend te houden. Het Comité draagt zorg voor de organisatie 
van de nationale activiteiten op 4 en 5 mei, educatieve projecten, 
publiekscampagnes en toegepast onderzoek. Daarbij werkt het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei samen met tal van lokale, provinciale en nationale 
partijen.

Communicatiedoelstelling
Het vergroten van de betrokkenheid door het publiek te activeren actief deel 
te nemen aan het herdenken van de oorlogsslachtoffers op 4 mei en het 
vieren van de vrijheid op 5 mei.

Doelgroepen
De campagne richtte zich op Nederlanders van de leeftijd 13 jaar en ouder. Voor het 
onderzoek wordt waar relevant onderscheid gemaakt tussen twee doelgroepen: 
Nederlanders van 13 tot en met 34 jaar en Nederlanders in de leeftijd van 35 jaar en 
ouder.

Meetperiode
De voormeting heeft vlak voor de start van de campagne plaatsgevonden. De nameting is 
van start gegaan op 6 mei om zo dicht mogelijk op het einde van de campagne te zitten, 
en de campagne-effecten zo goed mogelijk te kunnen meten.

CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft richting aan de zingeving van herdenken en vieren, en aan het levend houden van de herinnering aan 
de Tweede Wereldoorlog. Het comité organiseert de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei. Elk 
jaar wordt een 4 en 5 mei-campagnes ontwikkeld om awareness te creëren dat 4 en 5 mei eraan komt en betrokkenheid te vergroten door het 
publiek te activeren actief deel te nemen aan het herdenken van de oorlogsslachtoffers op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei.

De afgelopen 2 jaren zijn aangepaste coronaproof 4 en 5 mei-campagnes ontwikkeld. Hierin werden handelingsperspectieven geboden aan het 
brede publiek om op eigen wijze invulling te geven aan deze belangrijke dagen. Voor de komende jaren (3 jaren) is een campagne ontwikkeld, 
genaamd ‘Vrijheid deel je met elkaar’ waarbij wordt ingezet op het delen van familieverhalen. Aandacht ligt hierbij iets meer dan afgelopen 
jaren op de ervaringen vanuit de Tweede Wereldoorlog (en iets minder op Vrijheid in het algemeen). De campagne is erop gericht om de 
emoties die verbonden zijn met de verhalen van de oorlog en bevrijding tot leven te brengen. Met een aansporing om verhalen met elkaar te 
blijven delen op 4 en 5 mei, en zo het besef levend te houden dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Hoofdboodschappen zijn: Vrijheid deel je 
met elkaar / Houd de verhalen uit de oorlog levend. Deel ze.

De campagne is ingezet op TV en radio waarbij de nadruk ligt op het in leven houden van de verhalen uit de oorlog zodat we nooit vergeten 
hoe kwetsbaar onze vrijheid is en het beluisteren van de 2 minuten verhalen op 4en5mei.nl. Daarnaast is social media gericht ingezet op 13-34 
jarigen, waarbij de nadruk ligt op het beluisteren van de2 minutenverhalen op de website, het herdenken op 4 mei (op verschillende 
manieren) en het vieren van de vrijheid op 5 mei (op verschillende manieren).

MEDIABUDGET (NETTO) MEDIADRUK MEDIABEREIK (GEREALISEERD)
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OVERZICHT VAN DE UITINGEN

UITINGEN

Om zo goed mogelijk de herkenning van de uitingen én de campagne te bepalen, zijn 
in het onderzoek de uitingen met een awarenessdoelstelling voorgelegd (standaard 
maximaal 6) die het meest representatief zijn voor de campagne. Deze uitingen ziet u 
op deze pagina. 

Online video ‘Gerda’ Radio ‘Julia’TV ‘Wouter'

Social display ‘4 mei’

Social display ‘5 mei’

Social
display ‘Salo’
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

CAMPAGNE-EFFECTEN

De doelgroep vindt dat het vieren van 4 en 5 mei belangrijk is en dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. De 
campagne heeft een positieve invloed gehad op het gevoel van de doelgroep met betrekking tot dit 
onderwerp. De doelgroep voelt dat leven in vrijheid vraagt om verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

We zien dat de campagne minder effect laat zien met betrekking tot het luisteren en delen van de 
(persoonlijke) oorlogsverhalen. Maar een klein deel van de doelgroep luistert en deelt de oorlogsverhalen. 
Gezien dit een belangrijk en centraal onderdeel van de campagne was (kwam o.a. terug in de uitingen van tv, 
radio, YouTube, Facebook en Instagram) hadden er hogere resultaten verwacht mogen worden. Een 
overgrote meerderheid van de doelgroep is 2 minuten stil geweest op 4 mei. Ook heeft meer dan de helft van 
de doelgroep minimaal één van de andere activiteiten gedaan op 4 en 5 mei. Voor de verschillende 
activiteiten afzonderlijk waarmee 4 mei is herdacht en 5 mei is gevierd geldt dat deze niet zo vaak zijn 
ondernomen door de doelgroep. Hetzelfde patroon zagen we in 2021 terug. 

De campagne is handelingsgericht ingestoken (het beluisteren van de oorlogsverhalen en het doen van 
activiteiten op 4 en 5 mei). Toch zien we dat deze handelingsgerichte boodschappen het minst overkomen. 
Hoewel de campagne op een aantal vlakken positieve effecten teweeg heeft gebracht met betrekking tot het 
belang van 4 en 5 mei en het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, hebben deze weinig met gedrag te 
maken. 

Verder is er duidelijk een verschil tussen beide doelgroepen te zien. Enerzijds lijken 35-plussers meer 
betrokken bij het onderwerp. Voor ouderen geldt een groter belang van 4 en 5 mei, vaker hebben ze het 
gevoel dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en hebben ze ook sterker het gevoel dat leven in vrijheid vraagt 
om verantwoordelijkheid van ons allemaal. Anderzijds lijkt de campagne juist een positieve invloed te 
hebben op het gedrag van jongeren. De jongeren luisteren vaker naar de oorlogsverhalen en hebben over het 
algemeen vaker iets van de verschillende activiteiten gedaan op 4 en 5 mei. Het succes van de gerichte online 
media-aanpak op de jongere doelgroep (13-34 jarigen) kan mogelijk verklaard worden door twee aspecten. 
Allereerst is het aannemelijk dat de stap kleiner is om de oorlogsverhalen te delen en te luisteren wanneer 
men online door middel van een link aan de oorlogsverhalen wordt blootgesteld dan wanneer men de 
uitingen op televisie ziet of op de radio hoort en vervolgens zelf actie moeten ondernemen om de 
oorlogsverhalen op te zoeken. Daarnaast werden alleen in uitingen die online ingezet zijn op de jongere 
doelgroep ook expliciet handelingsperspectieven onder de aandacht gebracht. Dit kan verklaren waarom de 
jongere doelgroep meer en vaker activiteiten heeft ondernomen op 4 en 5 mei.

HERKENNING EN WAARDERING 

De campagne wordt over het algemeen even goed herkend als andere Rijksoverheidcampagnes. Een 
merendeel heeft minimaal één van de campagne-uitingen herkend. 13-34 jarigen herkennen de televisie-
uiting minder goed. Dit kan verklaard worden doordat deze doelgroep over het algemeen minder televisie 
kijkt. Radio en social wordt minder goed herkend door 35 plussers. De lage herkenning van social is logisch te 
verklaren door de specifieke media-inzet van social op 13-34 jarigen. Net als voorgaande jaren wordt de 
campagne heel goed gewaardeerd. Dit geeft aan dat het nieuwe campagne-concept zeker potentie heeft. 

AANBEVELINGEN

Het overgrote deel van de Nederlanders had voorafgaand aan de campagne de intentie om op 4 en 5 mei 
activiteiten te ondernemen. We zien echter dat daadwerkelijk gedrag lager ligt. Voornamelijk onder 35 
plussers ligt op 5 mei het aantal mensen dat tenminste één activiteit heeft ondernomen lager dan het aantal 
mensen dat de intentie had om tenminste één activiteit te ondernemen. Dit is te verklaren doordat alleen in 
uitingen die ingezet zijn op de jongere doelgroep ook expliciet handelingsperspectieven onder de aandacht 
zijn gebracht. Om de intentie bij de oudere doelgroep ook waar te maken (dus gedrag te bewerkstelligen), zal 
het Nationaal Comité meer aandacht kunnen geven aan de handelingsperspectieven. Dit kan bijvoorbeeld 
door de handelingsperspectieven terug te laten komen in de tv- en radiocommercial of ook een gerichte 
online strategie op de 35 plussers in te zetten. 

Om de luisteraantallen van de oorlogsverhalen te verhogen is het van belang om te onderzoeken waarom dit 
percentage zo laag ligt, bijvoorbeeld door in een vervolgonderzoek hiernaar te vragen. Mogelijk vindt de 
doelgroep de verhalen te lang of is het lastig dat je met oortjes of koptelefoon moet luisteren. Ook kan de 
stap van de uitingen op tv en radio naar de verhalen online luisteren te groot zijn. De specifieke online media-
inzet op jongeren heeft er wel voor gezorgd dat een kwart van deze doelgroep de verhalen heeft beluisterd. 
Dit is even hoog als het aantal mensen die de intentie hadden om dit te gaan doen. De campagne is er dus in 
geslaagd om deze groep ook daadwerkelijk tot actie te laten overgaan. Het is aan te bevelen om social en 
online video in het gevolg ook gericht in te zetten op 35 plussers om ook de luisteraantallen van deze groep 
te verhogen.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN: BELANG 4 EN 5 MEI
GROTE MEERDERHEID VINDT HERDENKEN EN VIEREN OP 4 EN 5 MEI BELANGRIJK

CONCLUSIE
De meerderheid van beide doelgroepen vindt dat herdenken en vieren op 4 en 5 mei belangrijk is. Het 
ervaren belang wordt wel groter ervaren bij 35 plussers. Bij deze groep zien we ook effect van de 
campagne. Mogelijk kan dit worden verklaard doordat het een onderwerp is dat vaker bij oudere 
doelgroepen speelt en doordat deze doelgroep een sterkere connectie heeft met de Tweede 
wereldoorlog, doordat bijvoorbeeld familieleden hier betrokken bij zijn geweest. Uit het onderzoek 
blijkt ook dat hoe ouder de doelgroep is hoe vaker ze het (helemaal) eens zijn met de stellingen. Zo 
vindt bijvoorbeeld 71% van de 13-34 jarigen het belangrijk om twee minuten stil te zijn, 88% van de 35-
50 jarigen, 90% van de 50-65 jarigen en 96% van de 66 plussers.

Significante toename of afname ten opzichte van voor de campagne  (95% betrouwbaarheid) | Significant verschil tussen de doelgroepen in de nameting.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN: VANZELFSPREKENDHEID VRIJHEID
NA DE CAMPAGNE IS HET GEVOEL DAT VRIJHEID NIET VANZELFSPREKEND IS NOG VERDER TOEGENOMEN ONDER 35 PLUSSERS

CONCLUSIE
Het overgrote deel van de Nederlanders vindt dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en vindt het 
belangrijk dat mensen uit hun omgeving beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. In tegenstelling 
tot voorgaande jaren is het aandeel 35 plussers dat dit vindt na de campagne nog verder toegenomen. 
Ook vinden 35 plussers vrijheid minder vanzelfsprekend en vinden zij het ook belangrijker dat mensen 
uit hun omgeving dat beseffen dan 13-34 jarigen. Uit het onderzoek blijkt dat 35 plussers de afgelopen 
weken vaker berichtgeving gezien of gehoord hebben over het conflict tussen Oekraïne en Rusland dan 
13-34 jarigen. Het volgen van de berichtgeving over de oorlog, heeft mogelijk invloed gehad op het 
gevoel van vrijheid. 

Significante toename of afname ten opzichte van voor de campagne  (95% betrouwbaarheid) | Significant verschil tussen de doelgroepen in de nameting.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN: OORLOGSVERHALEN VERTELLEN
MEN VINDT HET VOORAL BELANGRIJK DAT MENSEN UIT HUN OMGEVING VERHALEN UIT DE OORLOG BLIJVEN VERTELLEN

CONCLUSIE
Ongeveer de helft van beide doelgroepen vindt het belangrijk om verhalen uit de oorlog levend te 
houden door zelf verhalen uit de oorlog te blijven (na)vertellen. Beide groepen vinden het belangrijker 
dat mensen uit hun omgeving verhalen uit de omgeving blijven (na)vertelllen. Er zijn geen verschillen 
tussen de voor- en nameting en ook niet tussen de beide doelgroepen. 

Significante toename of afname ten opzichte van voor de campagne  (95% betrouwbaarheid) | Significant verschil tussen de doelgroepen in de nameting.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – GEVOELDE VERANTWOORDELIJKHEID
35 PLUSSERS VOELEN STERKER DAT IEDEREEN EN ZIJZELF VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR VRIJHEID DAN 13-34 JARIGEN

CONCLUSIE
Meer 13-34 jarigen en 35 plussers geven na de campagne aan dat leven in vrijheid een 
verantwoordelijkheid is van ons allemaal. 13-34 jarigen geven na de campagne ook vaker aan dat zij zelf 
verantwoordelijk zijn voor het behoud van hun vrijheid. Bij 35-plussers is hier geen stijging te zien, maar 
hier ligt het aandeel al erg hoog. Zo voelen 35-plussers sterker dat iedereen én zijzelf verantwoordelijk 
zijn voor vrijheid dan 13-34 jarigen. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat het 
verantwoordelijkheidsgevoel groeit naarmate men ouder wordt. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 
hoe ouder de doelgroep is hoe vaker ze het (helemaal) eens zijn met de stellingen. 

Significante toename of afname ten opzichte van voor de campagne  (95% betrouwbaarheid) | Significant verschil tussen de doelgroepen in de nameting.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN: CAMPAGNEVERHALEN
13-34 JARIGEN BELUISTEREN EN DELEN VAKER DE PERSOONLIJKE OORLOGSVERHALEN

Significante toename of afname ten opzichte van voor de campagne  (95% betrouwbaarheid) | Significant verschil tussen de doelgroepen in de nameting.

CONCLUSIE
De campagne is grotendeels gericht op de persoonlijke oorlogsverhalen. We zien dat 13-34 jarigen de oorlogsverhalen 
vaker beluisteren, delen en hierover praten dan 35 plussers. Mogelijk kan dit verklaard worden doordat de campagne 
op YouTube, Spotify en social media (Facebook, Instagram en TikTok) specifiek gericht was op 13-34 jarigen. Dit kan 
ervoor gezorgd hebben dat deze doelgroep vaker en op meer plekken is blootgesteld aan de campagne-uitingen, 
waardoor zij de oorlogsverhalen vaker zijn gaan beluisteren en delen. Echter kwamen de oorlogsverhalen ook voor in 
andere uitingen die gericht waren op de gehele doelgroep (zoals televisie). Het is aannemelijk dat de stap kleiner is om 
de oorlogsverhalen te delen en te luisteren wanneer men wordt blootgesteld aan de uitingen online met de link naar 
de oorlogsverhalen dan wanneer men de uitingen op televisie ziet of op de radio hoort en zij vervolgens zelf actie 
moeten ondernemen om de oorlogsverhalen op te zoeken. De oudere doelgroep geeft na de campagne aan dat zij 
minder vaak de verhalen hebben beluisterd, gedeeld of hier over hebben gepraat dan zij van plan waren. Dit kan 
verklaard worden omdat er een vergelijking wordt gemaakt tussen gedrags-intentie (wat is iemand van plan) en gedrag 
(wat doet iemand daadwerkelijk). Hier zit over het algemeen een groot verschil tussen. Voor 13-34 jarigen zit hier 
mogelijk minder een verschil tussen wat zij van plan waren en wat zij hebben gedaan door de gerichte media-inzet.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN: STIL ZIJN OP 4 MEI
DE GROTE MEERDERHEID WAS TWEE MINUTEN STIL OP 4 MEI

CONCLUSIE
De overgrote meerderheid van beide doelgroepen is stil geweest op 4 mei. Wel zien we dat 35 plussers 
vaker twee minuten stil zijn dan 13-34 jarigen. In vergelijking tot 2021 is het aantal mensen dat op 4 
mei om acht uur ‘s avonds twee minuten stil was gelijk gebleven. 

Significante toename of afname ten opzichte van voor de campagne  (95% betrouwbaarheid) | Significant verschil tussen de doelgroepen in de nameting.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN: ACTIVITEITEN OP 4 MEI
7 À 8 OP DE TIEN HEEFT MINIMAAL ÉÉN ACTIVITEIT GEDAAN OP 4 MEI

CONCLUSIE
Het overgrote deel van beide doelgroepen was van plan om op één van de manieren 4 mei te 
herdenken. Hoewel nog steeds veel mensen minimaal één activiteit hebben gedaan, ligt dit aandeel 
wel lager in beide doelgroepen dan het aandeel dat van plan was een activiteit te doen. Er is een 
duidelijk verschil te zien tussen de beide doelgroepen. 13-34 jarigen hebben vaker bepaalde 
activiteiten gedaan. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat vooral in de uitingen op sociale 
media de nadruk lag op de handelingsperspectieven en deze uitingen doelgericht zijn ingezet op 13-
34 jarigen. Waarschijnlijk zijn 35 plussers daardoor minder bekend met de activiteiten.

Vraag: Op welke (andere) manieren bent u van plan om te herdenken op 4 mei/ heeft u herdacht op 4 mei?

Significante toename of afname ten opzichte van voor de campagne  (95% betrouwbaarheid) | Significant verschil tussen de doelgroepen in de nameting.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN: ACTIVITEITEN OP 5 MEI
DE VLAG UITHANGEN IS DE POPULAIRSTE MANIER OM 5 MEI TE VIEREN VOOR BEIDE DOELGROEPEN

CONCLUSIE
Het lijkt er op dat 5 mei iets meer leeft bij de doelgroep dan 4 mei. Voornamelijk 13-34 jarigen 
hebben vaker activiteiten gedaan op 5 mei dan op 4 mei. Verder hebben 13-34 jarigen sommige 5 
mei activiteiten vaker gedaan dan 35 plussers. Dit zijn voornamelijk de activiteiten die waren 
gecommuniceerd in de uitingen: bezoek een vrijheidsmaaltijd, bezoek een vrijheidsfestival, hang de 
vlag op en kook en deel de vrijheidssoep. De uitingen lijken hier dus een positieve invloed op 13-34 
jarigen te hebben gehad. Verder hebben 13-34 jarigen vaker iets gedeeld of geliked op sociale media 
na de campagne en vaker dan op 4 mei. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat 13-34 jarigen 
vaker sociale media gebruiken. 

Significante toename of afname ten opzichte van voor de campagne  (95% betrouwbaarheid) | Significant verschil tussen de doelgroepen in de nameting.

Vraag: Op welke manieren bent u dit jaar (van plan) stil te staan/heeft u dit jaar stil gestaan bij Bevrijdingsdag op

5 mei?
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – PRATEN OVER 4 EN 5 MEI
NA DE CAMPAGNE PRAAT MEN VAKER OVER 4 EN 5 MEI

CONCLUSIE
Bijna acht op de tien 13-34 jarigen geeft aan  na de campagne een enkele of meerdere keren gesproken 
te hebben over 4 en 5 mei. Dit ligt hoger dan bij 35-plussers. Van deze groep heeft ongeveer zes op de 
tien na de campagne een enkele of meerdere keren gesproken over 4 en 5 mei. Het verschil zit 
voornamelijk in het feit dat 13-34 jarigen vaker meerdere keren over 4 en 5 mei hebben gesproken. 
Mogelijk kan dit gekoppeld worden aan de activiteiten die deze doelgroep onderneemt, zoals het 
bezoeken van een vrijheidsfestival, waar vaak communicatie aan vooraf gaat. Beide doelgroepen geven 
na de campagne vaker aan dat zij de afgelopen maand met anderen over 4 en 5 mei hebben gesproken, 
de maand waarin 4 en 5 mei plaatsvond.

Significante toename of afname ten opzichte van voor de campagne  (95% betrouwbaarheid) | Significant verschil tussen de doelgroepen in de nameting.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – PRATEN: WELKE ONDERWERPEN
MAAR EEN KLEIN AANDEEL VAN BEIDE DOELGROEPEN HEEFT GESPROKEN OVER PERSOONLIJKE (FAMILIE) VERHALEN UIT DE OORLOG

CONCLUSIE
Na de campagne is het aandeel 13-34 jarigen dat aangeeft dat zij de afgelopen maand gesproken hebben over hoe 
je herdenkt op 4 mei groter dan voor de campagne. Dit komt mogelijk omdat zij met anderen hebben besproken 
wat zij wilden doen op 4 mei of na 4 mei hebben besproken wat zij hebben gedaan die dag. 35-plussers geven na 
de campagne vaker aan dan 13-34 jarigen dat zij praten over dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, dat we zelf 
(mede)verantwoordlijk zijn voor onze vrijheid en over een oorlog die momenteel plaatsvindt. Dit kan mogelijk 
verklaard worden doordat dit onderwerpen zijn waar oudere doelgroepen zich over het algemeen meer mee 
bezighouden. Dit blijkt ook uit het onderzoek: het gevoel dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat wij zelf (mede) 
verantwoordelijk zijn voor onze vrijheid groeit naarmate men ouder wordt.

Significante toename of afname ten opzichte van voor de campagne  (95% betrouwbaarheid) | Significant verschil tussen de doelgroepen in de nameting.

Vraag: Waar ging het gesprek/de gesprekken over?
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DOELSTELLINGEN OVER DE TIJD – NEDERLAND 13+ 

Significante toename of afname ten opzichte van de nameting van vorig jaar (95% betrouwbaarheid) | %/% Significante toename of afname ten opzichte van de voormeting 
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DOELSTELLINGEN OVER DE TIJD – NEDERLAND 13+ 

Significante toename of afname ten opzichte van de nameting van het jaar ervoor (95% betrouwbaarheid) | | %/% Significante toename of afname ten opzichte van de voormeting 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – CONTEXT - DATUM 4 EN 5 MEI
HOOG KENNISNIVEAU  OVER OP WELKE DATA NATIONALE DODENHERDENKING EN BEVRIJDINGSDAG IS

CONCLUSIE
De overgrote meerderheid van beide doelgroepen zijn op de hoogte van op welke data de Nationale 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag plaatsvindt. 35 plussers zijn vaker dan 13-34 jarigen op de 
hoogte van op welke data de Nationale Dodenherdenking plaatsvindt. Ook is dit aantal na de 
campagne nog hoger dan voor de campagne. Met betrekking tot 5 mei zijn er geen verschillen in 
kennisniveau voor- en na de campagne en tussen de twee doelgroepen. Op slide 21 is een 
vergelijking op totaalniveau met eerdere jaren terug te vinden. 

Significante toename of afname ten opzichte van voor de campagne  (95% betrouwbaarheid) | Significant verschil tussen de doelgroepen in de nameting.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – BELANG 4 EN 5 MEI
MEER 35 PLUSSERS DAN 13-34 JARIGEN ZIJN HET EENS MET DE STELLINGEN

Vraag: Bent u het eens met de volgende stellingen? % (helemaal) mee eens

Significante toename of afname ten opzichte van voor de campagne  (95% betrouwbaarheid) | Significant verschil tussen de doelgroepen in de nameting.

CONCLUSIE
35 plussers zijn het na de campagne vaker (helemaal) eens met de stellingen dan voor de campagne 
en zijn het vaker met alle stellingen eens dan 13-34 jarigen. Zoals eerder benoemd kan dit mogelijk 
verklaard worden doordat dit onderwerpen zijn waar oudere doelgroepen zich over het algemeen 
meer mee bezighouden. Dit blijkt ook uit het onderzoek: naarmate men ouder wordt is men het 
vaker (helemaal) eens met de stellingen.
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HERINNERING
EEN DEEL VAN DE BOODSCHAP WORDT CORRECT HERINNERD

CAMPAGNE EN NIEUWSHERINNERING SPONTANE BOODSCHAPHERINNERING

“Dat herdenken belangrijk is.”

“Vrijheid moet je koesteren en is niet vanzelfsprekend.”

“Laten we met z'n allen op 4 mei herdenken en op 5 mei vieren dat we in vrijheid leven.”

“Campagne wil bereiken dat algemeen publiek betrokken is bij herdenken en vieren en zich 
bewust is van de vrijheid waarin we nu leven tegenover de onvrijheid tijdens de Tweede 

Wereldoorlog.”

“Geef vrijheid want dit is niet vanzelfsprekend.”

“Twee minutenverhalen.”

“Belangrijk om te blijven herdenken en verhalen vertellen, vrijheid is niet vanzelfsprekend.”

“Er is een website waar je korte verhalen over de oorlog en vrijheid kunt beluisteren.”

Boodschapherinnering: Vertel wat de campagne je duidelijk probeert te maken. Vertel dit zoals je dat ook aan 
een vriend, familielid of bekende zou doen.

CONCLUSIE
Na de campagne herinnert men zich vaker een campagne van de Rijksoverheid te hebben gezien of 
gehoord over 4 en 5 mei. Men heeft ook vaker nieuws gezien of gehoord over 4 en 5 mei na de campagne. 
Het nieuws was minder positief dan voor de campagne. Voornamelijk 13-34 jarigen ervaren het nieuws 
minder positief. Vooral de boodschappen met betrekking tot herdenken op 4 mei, vieren op 5 mei, 
verhalen blijven (na)vertellen en de twee minuten verhalen worden correct herinnerd. De boodschap dat 
je ‘dingen’ kan doen op 4 en 5 mei, zoals de stok uithangen of een festival bezoeken worden minder goed 
herinnerd. Dit kan mogelijk de lage aantallen van de ondernomen activiteiten verklaren.
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BEKENDHEID CAMPAGNE ‘VRIJHEID DEEL JE MET ELKAAR’
CAMPAGNE HEEFT POSITIEVE INVLOED OP DE BEKENDHEID VAN ‘VRIJHEID DEEL JE MET ELKAAR’

CONCLUSIE
De campagne heeft een positieve invloed gehad op de bekendheid van het onderwerp van de 
campagne. Na de campagne zijn beide doelgroepen namelijk minder vaak niet bekend met de 
campagne. De campagne is meer bekend onder 13-34 jarigen dan 35 plussers. Echter is wel een 
groot deel van de 13-34 jarigen die bekend is met de campagne er niet van op de hoogte dat het een 
campagne van Het Nationaal Comité is. 35 plussers zijn vaker niet echt met de campagne bekend, 
ook als ze wel van de campagne hebben gehoord. 

Significante toename of afname ten opzichte van voor de campagne  (95% betrouwbaarheid) | Significant verschil tussen de doelgroepen in de nameting.
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HERKENNING
DE GEHELE CAMPAGNE WORDT EVEN GOED HERKEND ALS ANDERE CAMPAGNES

HERKENNING

CONCLUSIE
De campagne wordt in zijn geheel even goed herkend als andere Rijksoverheidcampagnes. 
Televisie wordt minder goed herkend door 13-34 jarigen. Dit kan verklaard worden doordat 
deze doelgroep over het algemeen minder televisie kijkt. Radio en social worden minder goed 
herkend door 35 plussers. De lage herkenning van de social door 35 plussers kan verklaard 
worden doordat deze advertentie gericht is ingezet op 13-34 jarigen. 
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WAARDERING
DE CAMPAGNE WORDT VOORNAMELIJK POSITIEF GEWAARDEERD DOOR 35 PLUSSERS

CAMPAGNE MEDIUM EN UITINGEN

CONCLUSIE
De totale campagne wordt in vergelijking met andere Rijksoverheidcampagnes positiever 
gewaardeerd door beide doelgroepen. 35 plussers waarderen de verschillende aspecten meer dan 
andere Rijksoverheidcampagnes en meer dan 13-34 jarigen.  Dit komt overeen met vorig jaar. Toen 
waardeerden 35 plussers de campagne ook hoger op duidelijkheid, geloofwaardigheid en 35 plussers 
vonden de campagne vaker niet irritant dan andere rijksoverheidscampagnes. De lage score van 35 
plussers op ‘leuk’ kan verklaard worden doordat het campagne-onderwerp niet leuk is. De radio-
uiting wordt door beide doelgroepen positiever gewaardeerd dan andere radio-uitingen van de 
Rijksoverheid. Hoewel de social uitingen voornamelijk gericht zijn ingezet op 13-34 jarigen, 
waarderen 35 plussers deze uitingen hoger dan 13-34 jarigen en dan andere andere social-uitingen.  
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BOODSCHAPOVERDRACHT – 4 EN 5 MEI
HET IN LEVEN HOUDEN VAN OORLOOGSVERHALEN EN DE KWETSBAARHEID VAN VRIJHEID IS HET BESTE OVERGEBRACHT

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1…we op de oorlogsslachtoffers herdenken en we 2 minuten stil zijn
2…we op 5 mei de Bevrijding vieren en stilstaan bij het belang van vrijheid
3…het belangrijk is om de verhalen uit de oorlog levend te houden zodat we niet vergeten hoe 
kwetsbaar vrijheid is
4…je verschillende 'dingen' kunt doen op 4 mei, zoals het bezoeken van een herdenking, de vlag 
halfstok hangen, leggen van een bloem bij een monument
5... je verschillende 'dingen' kunt doen op 5 mei, zoals het bezoeken van een Vrijheidsmaaltijd of 
Bevrijdingsfestival, uithangen van de vlag of bezoeken van een lokale viering

BEST GELUKT

CONCLUSIE
De vijf boodschappen die in de campagne centraal staan, zijn duidelijk overgebracht. De doelgroep 
vindt de overdracht van de hoofdboodschap ‘dat het belangrijk is om de verhalen uit de oorlog 
levend te houden zodat we niet vergeten hoe kwetsbaar vrijheid is’ het beste gelukt. Dit is ook terug 
te zien in de spontane boodschapsherinnering. De boodschap ‘dat je verschillende ‘dingen’ kunt 
doen op 4 en 5 mei’ wordt het minst goed overgebracht. Dit kan mogelijk de lage aantallen van de 
ondernomen activiteiten verklaren.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – BEKENDHEID WEBSITE
BEKENDHEID MET WEBSITE WWW.4EN5MEI.NL IS LAAG IN BEIDE DOELGROEPEN

CONCLUSIE
Weinig mensen uit de doelgroep zijn bekend met de website en hebben de website bezocht. Dit aantal 
is ook lager voor 35-plussers dan voor 13-34 jarigen. Echter heeft een groter aandeel - iets minder dan 
de helft van beide doelgroepen - wel van de website gehoord. Mogelijk kan dit verklaard worden 
doordat de website niet (prominent) genoeg is gecommuniceerd in de campagne-uitingen.

Significante toename of afname ten opzichte van voor de campagne  (95% betrouwbaarheid) | Significant verschil tussen de doelgroepen in de nameting.
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ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK WWW.4EN5MEI.NL/2MINUTENVERHALEN
DE MEESTE BEZOEKEN KWAMEN DOOR GRATIS VERKEER VIA ZOEKMACHINES 

WEBSITEBEZOEK WWW.4EN5MEI.NL/2MINUTENVERHALEN

CONCLUSIE
In totaal hebben ongeveer honderdduizend mensen www.4en5mei.nl/2minutenverhalen bezocht, 
honderdvijftigduizend mensen de verhalen bekeken, veertigduizend mensen de verhalen geluisterd 
en bijna duizend mensen de verhalen gedeeld. De meeste mensen deden dit op of rond 4 mei. De 
meeste bezoeken kwamen door gratis verkeer via zoekmachines. Daarnaast kwam er ook een groot 
aantal via direct bezoek en de campagne op sociale media. Via sociale media kwamen de meeste 
bezoekers via Facebook. Het verhaal van Julia heeft op Facebook en Instagram voor het meeste 
verkeer gezorgd.
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

METHODE
In dit onderzoek is er sprake van een onderzoeksopzet met een voor- en nameting die 
bestaan uit onafhankelijke steekproeven onder 13-34 jarigen en 35 plussers om 
ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen vast te stellen. De metingen zijn voor 
en na de grootste inzet van de campagnemiddelen uitgevoerd. 

STEEKPROEF
In dit onderzoek zijn 13-34 jarigen en 35 plussers bevraagd. De onderzoeksdoelgroep is 
benaderd op basis van een willekeurige steekproef uit verschillende DVJ panels. Iedere 
bron is opgezet rond de beloning voor deelname (zoals: sparen voor een goed doel, 
meewerken aan een doel van de sportclub, eigen beloning, meedingen naar een prijs, 
extra onderzoek zelf uitvoeren, etc) en daarmee sluit DVJ aan bij de unieke motivatie van 
panelleden. Dit verbetert de representativiteit van de steekproef. Het panelmanagement 
is gecertificeerd met de ISO 26362 voor het werven, beheer en kwaliteitsmanagement 
voor onderzoekspanels.

Op basis van leeftijd (mensen jonger dan 13 jaar) is de onderzoeksdoelgroep gescreend. 
Van alle respondenten die met de vragenlijst zijn begonnen, is er 95% door de screener 
gekomen en hiervan heeft 65% de vragenlijst afgerond. In totaal zijn er 1.263 
respondenten bevraagd. Waarvan 645 13-34 jarigen (voormeting = 320/nameting = 325) 
en 618 35 plussers (voormeting = 307/ nameting = 311) wat voldoende is om 
betrouwbare uitspraken te doen over deze doelgroepen.

WEGING
Om ervoor te zorgen dat de steekproeven representatief en overeenkomstig zijn op 
belangrijke achtergrondkenmerken, zijn de data van de steekproeven gewogen naar de 
Gouden Standaard op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en Nielsen regio. De 
steekproef wordt gestratificeerd en gequoteerd om de weegfactoren beperkt (maximaal 
3) te houden. Hierbij wordt rekening gehouden met te verwachten verschillen in respons 
tussen (doel)groepen.

SIGNIFICANTIES 
Om te kunnen constateren of ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen en 
eventuele verschillen tussen groepen niet op toeval berusten, worden 
significantietoetsen uitgevoerd tussen de metingen en groepen. Een verschil met een 
overschrijdingskans van p<0.05 (95% betrouwbaarheid) wordt als statistisch 
betekenisvol beschouwd.

BENCHMARKS
De benchmarks in dit rapport vormen het gemiddelde van de onderzochte 
Rijksoverheidcampagnes die vanaf 2019 zijn uitgevoerd. 

Door de uitkomsten van de huidige campagne af te zetten tegen de benchmark wordt 
het mogelijk om de uitkomsten van het onderzoek in het juiste perspectief te zetten. 
Uitschieters worden in dit rapport gemarkeerd met een rode of groene kleur. Dit 
betekent dat een score (resp.) tot de 10% hoogste of laagste scores behoort van alle 
Rijksoverheidscampagnes die vanaf 2019 zijn gemeten. Voor de herkenning van tv en 
radio wordt gecorrigeerd voor het gerealiseerde mediumbereik (1+) en vervolgens 
getoetst of deze significant (95% betrouwbaarheid) verschilt van de betreffende norm. 
De norm voor tv is 82% van het mediumbereik en voor radio is dit 63% van het 
mediumbereik.
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