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ACHTERGROND

Beleidsdoelstelling
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.

Communicatiedoelstelling
Het agenderen van 4 en 5 mei en mensen stimuleren om iets te doen 
om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

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. De eerste doelgroep zijn Nederlanders van 13 tot en met 34 jaar. De 
tweede doelgroep zijn Nederlanders in de leeftijd van 35 jaar en ouder. Waar een 
vergelijking wordt gemaakt met voorgaande jaren betreft dit Nederlanders 18+.

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 de campagne te 
zitten, en de campagne-effecten zo goed mogelijk te kunnen meten.

CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE

WEEK 14 15 16 17 18 19 20

CAMPAGNE

METING

TV

RADIO

ONLINE RADIO

ONLINE VIDEO

SOCIAL
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE

De campagne “Geef vrijheid door” loopt al een groot aantal jaren. Sinds het begin van de huidige beleidsperiode in 
2016 ligt de nadruk van deze campagne op de relatie tussen de Tweede Wereldoorlog en het herdenken en vieren op 
4 en 5 mei vandaag de dag. De campagne heeft als doel het vergroten en hooghouden van het draagvlak voor de 
Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering Bevrijding op 5 mei. Met de campagne wil het comité 
bereiken dat algemeen publiek betrokken is bij herdenken en vieren en zich bewust is van de vrijheid waarin we nu 
leven versus de onvrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In 2021 werd, net als in 2020, een aangepaste coronaproof 4 en 5 mei-campagne ontwikkeld. Het doel hiervan was 
om awareness te creëren dat 4 en 5 mei eraan kwam, maar ook om handelingsperspectieven te bieden aan het 
brede publiek om op eigen wijze invulling te geven aan deze belangrijke dagen. 

De handelingsperspectieven waren dit jaar uitgebreid. De volgende specifieke handelingsperspectieven zijn centraal 
in de campagnemiddelen meegenomen: 2 minuten stilte, vlag uithangen, digitaal bloemen leggen, 
Vrijheidsmaaltijdsoep bereiden/eten en het Bevrijdingsfestival digitaal kijken (livestream volgen).

MEDIABUDGET (NETTO) MEDIADRUK MEDIABEREIK (GEREALISEERD)

WEEK 16 T/M 18

TV € 123.000

RADIO € 60.500

ONLINE RADIO € 4.000

ONLINE VIDEO € 22.853

SOCIAL € 28.145

WEEK 16 T/M 18

TV 72%

RADIO 70%

WEEK 16 T/M 18

TV 368 GRP’S

RADIO 750 GRP’S

ONLINE RADIO 60.070 IMPRESSIES

ONLINE VIDEO 5.348.515 IMPRESSIES

SOCIAL 15.311.579 IMPRESSIES
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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 die het meest 
representatief zijn voor de campagne. Deze uitingen ziet u op deze pagina. De uiting 
‘Vrijheidsmaaltijdsoep’ is enkel voorgelegd aan 35+ers en ‘Bevrijdingsfestivals’ aan 13 tot 
34 jarigen, omdat deze uitingen in de campagne ook gericht waren op deze 
leeftijdsgroepen. De online video van 15 seconden is niet voorgelegd, omdat dit een 
verkorte versie was van de online video van 30 seconden.

TVC/ONLINE VIDEO (‘30)

RADIO/ONLINE RADIO

ONLINE VIDEO/SOCIAL 

‘2 minuten stilte’

ONLINE VIDEO/SOCIAL 

‘Vlag uithangen’

ONLINE VIDEO/SOCIAL 

‘Bloem leggen’

ONLINE VIDEO/SOCIAL 

‘Bevrijdingsfestivals’

ONLINE VIDEO/SOCIAL 

‘Vrijheidsmaaltijdsoep’
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CAMPAGNEDOELSTELLINGEN

WETEN

1. De doelgroep weet dat op 4 mei Nationale Dodenherdenking 
plaatsvindt.

2. De doelgroep weet dat op 5 mei Bevrijdingsdag plaatsvindt.
3. De doelgroep kent de relatie tussen de onvrijheid in WOII en de 

vrijheid waarin we nu leven.

• Survey: Behoud % dat vraag 3.1 goed beantwoordt

• Survey: Behoud % dat vraag 3.2 goed beantwoordt
• Survey: Behoud % dat vraag 3.3 met WOII beantwoordt

VINDEN

1. De doelgroep vindt dat herdenken en vieren ook moet doorgaan 
als de eerste generatie oorlogsgetroffenen er niet meer is.

2. De doelgroep vindt dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. 

• Survey: Stijging top-2% korte en lange termijn op stellingen 
1&2 uit vraag 3.8

• Stijging % top-2 korte en lange termijn op stellingen 3&5 
uit vraag 3.8

VOELEN

1. De doelgroep erkent haar eigen rol en verantwoordelijkheid in 
het in stand houden en het doorgeven van vrijheid.

• Survey: Stijging % top-2 op vraag 3.9
• Survey: Daling korte en lange termijn op % dat aangeeft dit 

niet actief te doen bij vraag 3.10

PRATEN

1. De doelgroep spreekt met elkaar over 4 en 5 mei, met name 
over het (belang van het) doorgeven van vrijheid.

• Survey: Stijging % top-2 op vraag 3.5
• Survey: Stijging % op stelling 2 van uit 3.7

DOEN

1. De doelgroep herdenkt op 4 mei op verschillende manieren.
2. De doelgroep viert op 5 mei op verschillende manieren.

• Survey: Stijging ten opzichte van vorig jaar (NM): % ja bij 
vraag 3.12 en % dat minimaal 1 activiteit noemt bij 3.13

• Survey: Stijging ten opzichte van vorig jaar (NM): % dat 
minimaal 1 activiteit noemt bij 3.14

KPI’S

MEDIUM
MEDIA-

DOELSTELLING
KPI

TV BEREIK Herkenning 

(ONLINE)

RADIO
BEREIK Herkenning

ONLINE

VIDEO
BEREIK Herkenning

SOCIAL BEREIK Herkenning

DOELSTELLINGEN EN KPI’s
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

CAMPAGNE-EFFECTEN

De 4 en 5 mei campagne is er deels in geslaagd de doelstellingen te realiseren. We zien dat de 
campagne in staat is geweest de weten-doelstellingen te behalen. Na de campagne weten 
meer Nederlanders op welke data de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 
plaatsvinden, en is er een behoud van het aantal mensen dat weet dat WOII de basis is voor 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. De praten-doelstelling is ook behaald. Na de 
campagneperiode is het aantal personen dat over 4 en 5 mei en het (belang van het) 
doorgeven van vrijheid heeft gesproken voor beide doelgroepen toegenomen. Daarnaast zien 
we dat er dit jaar meer over het doorgeven van vrijheid is gesproken dan in 2020. 

De campagne is er in mindere mate in geslaagd om de vinden-, voelen- en doen-
doelstellingen te realiseren. Voor de vinden-doelstellingen zien we geen positieve 
ontwikkelingen op korte en lange termijn (met korte termijn ontwikkelingen worden 
ontwikkelingen binnen de 2021 campagne bedoeld en lange termijn ontwikkelingen zijn 
ontwikkelingen over de jaren heen vanaf 2016). Beide leeftijdsgroepen zijn grotendeels van 
mening dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat herdenken en vieren door moet gaan, ook 
als de eerste generatie oorlogsgetroffenen er niet meer is. Deze meningen zijn bij 13-34 
jarigen na de campagne echter minder aanwezig dan ervoor. Mogelijk heeft de wat meer 
ingetogen viering vanwege de corona maatregelen invloed gehad op deze afgenomen mening 
dat herdenken en vieren belangrijk is. Daarnaast zien we rond de voelen-doelstellingen 
wisselende resultaten. Onder 13-34 jarigen zien we na de campagne dat men minder het 
gevoel heeft verantwoordelijk te zijn om iets te doen om vrijheid in stand te houden en door 
te geven. Toch heeft deze groep na de campagne wel in toegenomen mate het idee dat ze er 
actief voor aan het zorgen zijn vrijheid door te geven en in stand te houden. Onder 35+ers 
zien we geen toename in de verantwoordelijkheid die men voelt. De doen-doelstelllingen zijn 
niet behaald: er is geen toename in het aantal activiteiten dat men dit jaar op 4 en 5 mei 
ondernam. Vergeleken met 2020 hebben minder 13-34 jarigen tenminste één actie (anders 
dan twee minuten stilte) ondernomen dit jaar. Voor de rest zien we stabiliteit vergeleken met 
2020. Dit jaar zijn evenveel mensen op 4 mei om acht uur ‘s avonds twee minuten stil 
geweest. Daarnaast hebben evenveel 35+ers op 4 mei tenminste één activiteit ondernomen 
en hebben evenveel mensen op 5 mei tenminste één activiteit ondernomen. Aangezien de 
campagne in 2020 groter was ingestoken vanwege het unieke lustrumjaar is deze stabiliteit 
noemenswaardig.

Associaties met vrijheid zijn meestal gerelateerd aan 4 en 5 mei. We zien bij mensen waarvan 
de perceptie van vrijheid is veranderd door corona geen andere resultaten op de 
doelstellingen dan bij mensen waarbij deze perceptie niet veranderd is. 

HERKENNING 

De campagne wordt minder goed herkend dan andere Rijksoverheidcampagnes. Dit kan deels 
verklaard worden door de relatief korte looptijd van de campagne (drie weken), en deels door 
de achterblijvende herkenning (berekend op basis van de inzet) van de video die op TV en als 
online video is ingezet. De (online) radiospot is daarentegen beter herkend dan mag worden 
verwacht op basis van de inzet. De korte online video’s die zijn ingezet op YouTube en social 
zijn voor een Rijksoverheidscampagne bovengemiddeld goed herkend door 13-34 jarigen en 
beneden gemiddeld door 35+ers.

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

Alle media-inzet wordt zeer positief gewaardeerd en over het algemeen zijn de boodschappen 
duidelijk overgebracht. Vooral de overkoepelende campagneboodschappen zijn zeer goed 
overgebracht. De boodschappen dat we op 4 en 5 mei stilstaan bij vrijheid en dat we op 4 mei 
twee minuten stil zijn, zijn namelijk door nagenoeg alle Nederlanders begrepen. 35+ers 
vonden het minder duidelijk uit de campagne-uitingen naar voren komen dat 
oorlogsslachtoffers herdacht kunnen worden door een bloem te leggen en dat de 
vrijheidsmaaltijdsoep gekookt kan worden. 

AANBEVELINGEN

Rond de vinden- en voelen-doelstellingen zien we vooral bij 13-34 jarigen achterblijvende 
resultaten. We zien echter in de associaties met vrijheid dat het onderwerp ‘4 en 5 mei’ wel 
leeft bij deze doelgroep. Aan te bevelen is om te onderzoeken hoe deze groep meer door de 
campagne geraakt kan worden, zodat het belang van herdenken en vieren verder vergroot kan 
worden middels de volgende campagne. Daarnaast is het aan te bevelen om te achterhalen wat 
de barrières zijn om vrijheid door te geven. Met deze informatie kan in de volgende campagne 
meer ingespeeld worden op 13-34 jarigen, zodat de achterblijvende resultaten bij deze 
doelgroep op de vinden- en voelen-doelstellingen kunnen worden rechtgetrokken.

Dit jaar is er gecommuniceerd over de verschillende acties en activiteiten die gedaan konden 
worden op 4 en 5 mei. Desondanks zien we voornamelijk bij 35+ers dat deze activiteiten dit jaar 
niet meer zijn ondernomen dan in 2020. Mogelijk omdat 35+ers de online video’s waarin de 
handelsperspectieven worden genoemd beneden verwachting herkennen. Wanneer in de 
volgende campagne weer nadruk wordt gelegd op de activiteiten die ondernomen kunnen 
worden op 4 en 5 mei, zouden deze handelsperspectieven mogelijk ook benoemd kunnen 
worden via grotere bereikskanalen zoals TV en radio.
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NL 13+

ASSOCIATIES MET HET BEGRIP VRIJHEID
BIJ HET WOORD VRIJHEID ASSOCIËREN MENSEN VAAK WOORDEN DIE GERELATEERD ZIJN AAN 4 EN 5 MEI

NL 13 – 34 JARIGEN

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 

Associaties bij het woord vrijheid zijn vaak gerelateerd aan 4 en 5 mei, in zowel de voor- als nameting. 
Associaties die het meest zijn genoemd zijn: ‘gaan en staan waar je wilt’, ‘oorlog’, ‘vrijheid van meningsuiting’, 
‘5 mei’ en ‘democratie’. Een aantal mensen associeert vrijheid met ‘Bevrijdingsdag’. Daarnaast worden een 
aantal coronagerelateerde associaties met vrijheid genoemd (‘beperkingen’, ‘corona’ en ‘avondklok’). Deze 
associaties hebben geen effect gehad op de campagne; we zien bij alle resultaten van dit campagne-
effectonderzoek geen effecten van de groep mensen waarvan de perceptie van vrijheid is veranderd door 
corona. We zien geen verschillen in het aantal (positieve) associaties tussen de leeftijdsgroepen. 

NL 35+

voormeting nameting

Gemiddeld aantal 
associaties

2,62 2,51

Positief 84% 84%

NEUTRAAL 13% 13%

NEGATIEF 4% 3%

voormeting nameting

Gemiddeld aantal 
associaties

2,54 2,47

Positief 81% 81%

NEUTRAAL 14% 14%

NEGATIEF 4% 3%

voormeting nameting

Gemiddeld aantal 
associaties

2,70 2,55

Positief 86% 86%

NEUTRAAL 11% 10%

NEGATIEF 3% 3%

Vraag: Welke woorden, gedachten of gevoelens komen er bij u op als u denkt aan vrijheid? 
Zijn deze associaties positief dan wel negatief? 
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KENNIS DATA DODENHERDENKING EN BEVRIJDINGSDAG

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN  – NL 13+ 
NA DE CAMPAGNE WETEN MEER MENSEN OP WELKE DATA DODENHERDENKING EN BEVRIJDINGSDAG PLAATSVINDEN

BASIS VOOR DODENHERDENKING EN BEVRIJDINGSDAG

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 

Na de campagneperiode is het aandeel Nederlanders dat weet op welke data de Nationale 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag plaatsvinden in lijn met eerdere jaren. Tijdens de campagne 
neemt het aantal mensen dat de datum kent toe. Kennis over het feit dat de Tweede Wereldoorlog 
de basis vormt voor het bestaan van de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag ligt voor en na 
de campagne op een gelijk niveau. Het kennisniveau is hiermee ook vergelijkbaar met eerdere jaren.

81%

86%

92%

95%

Nationale
Dodenherdenking

op 4 mei

Bevrijdingsdag op
5 mei

VM (N=613) NM (N=606)

80%

80%

Tweede
wereldoorlog

VM (N=613) NM (N=606)

Vraag: Welke gebeurtenis(sen) vorm(t/en) de basis voor het bestaan van de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag? Vraag: Op welke datum vindt de Nationale Dodenherdenking altijd plaats?
Op welke datum vindt Bevrijdingsdag altijd plaats?
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN 1
HET OVERGROTE DEEL VAN DE NEDERLANDS VINDT DAT HET HERDENKEN EN VIEREN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG MOETEN 
BLIJVEN BESTAAN, OOK ALS DE GENERATIE OORLOGSGETROFFENEN ER NIET MEER IS

13-34 JARIGEN

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

35+ ERS

CONCLUSIE: 

Het overgrote deel van de Nederlanders vindt dat de Nationale Herdenking en het vieren van de vrijheid 
moeten blijven bestaan, ook als de generatie oorlogsgetroffenen er niet meer is. Bij de 13-34 jarigen zien 
we echter wel dat zij dit na de campagne minder sterk vinden dan voor de campagne. Mogelijk is dit te 
verklaren door de wat meer ingetogen viering dit jaar door de coronamaatregelen. 

83%

87%

86%

86%

De Nationale Herdenking
moet blijven bestaan, ook
wanneer de generatie die
de Tweede Wereldoorlog
heeft meegemaakt niet

meer in leven is

Het vieren van de vrijheid
moet blijven bestaan, ook
wanneer de generatie die
de Tweede Wereldoorlog
heeft meegemaakt niet

meer in leven is

VM (N=300) NM (N=297)

82%

83%

73%

75%

De Nationale Herdenking moet
blijven bestaan, ook wanneer de

generatie die de Tweede
Wereldoorlog heeft meegemaakt

niet meer in leven is

Het vieren van de vrijheid moet
blijven bestaan, ook wanneer de

generatie die de Tweede
Wereldoorlog heeft meegemaakt

niet meer in leven is

VM (N=313) NM (N=309)

% (helemaal) mee eens % (helemaal) mee eens
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN 2
HET OVERGROTE DEEL VAN DE NEDERLANDERS VINDT DAT VRIJHEID NIET VANZELFSPREKEND IS

13-34 JARIGEN

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

35+ ERS

CONCLUSIE: 

Het overgrote deel van de Nederlanders vindt dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Net als in eerdere 
jaren is het aandeel mensen dat dit vindt na de campagne niet verder toegenomen. Opvallend is de 
daling onder de 13-34 jarigen: deze groep vindt na de campagne minder vaak dat het belangrijk is 
dat mensen beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

89%

88%

88%

89%

Ik vind het belangrijk
dat (mijn) kinderen

beseffen dat vrijheid
niet vanzelfsprekend is

Ik vind het belangrijk
dat mensen uit mijn

omgeving beseffen dat
vrijheid niet

vanzelfsprekend is

VM (N=300) NM (N=297)

81%

84%

73%

73%

Ik vind het belangrijk
dat (mijn) kinderen

beseffen dat vrijheid
niet vanzelfsprekend is

Ik vind het belangrijk
dat mensen uit mijn

omgeving beseffen dat
vrijheid niet

vanzelfsprekend is

VM (N=313) NM (N=309)

% (helemaal) mee eens% (helemaal) mee eens
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GESPROKEN OVER 4 EN 5 MEI

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – PRATEN  – NL 13+ 
NEDERLANDERS HEBBEN NA DE CAMPAGNE VAKER GESPROKEN OVER HET BELANG OM VRIJHEID DOOR TE GEVEN DAN ERVOOR

GESPROKEN OVER HET BELANG OM VRIJHEID DOOR TE GEVEN

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 

Tweederde van de Nederlanders geeft na de campagne aan in de afgelopen weken over 4 en 5 mei 
gesproken te hebben. Ten opzichte van voor de campagne betekent dit een verdubbeling van het 
aantal mensen dat erover gesproken heeft. Dit is in lijn met wat we vorig jaar zagen. Na de campagne 
geeft ruim een kwart van de Nederlanders aan dat zij hebben gesproken over het belang om vrijheid 
door te geven. Mensen zijn door de campagne meer gaan praten over dit onderwerp. Ten opzichte van 
vorig jaar zien we dat er dit jaar significant meer is gesproken over het doorgeven van vrijheid.

9%

23%

24%

42%

33%

65%

VM
(N=613)

NM
(N=606)

Ja, meerdere keren Ja, een enkele keer

22%

27%

Het belang om onze vrijheid door te

geven aan anderen

VM (N=201) NM (N=396)

Vraag: Waar ging het gesprek/de gesprekken over? 
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HANDELINGEN VOOR IN STAND HOUDEN EN DOORGEVEN VRIJHEID

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VOELEN  – NL 13-34 JARIGEN
MINDER 13-34 JARIGEN VOELEN ZICH NA DE CAMPAGNE VERANTWOORDELIJK VRIJHEID IN STAND TE HOUDEN EN DOOR TE GEVEN 
DAN VOOR DE CAMPAGNE

VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL IN STAND HOUDEN EN 
DOORGEVEN VRIJHEID

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 

Minder mensen tussen de 13 en de 34 jaar geven na de campagne aan zich verantwoordelijk te voelen 
om vrijheid in stand te houden en door te geven. De meerderheid voelt deze verantwoordelijkheid 
echter nog wel. Wanneer we vragen op welke manieren men er zelf voor zorgt vrijheid door te geven en 
in stand te houden, zien we bovendien dat minder mensen na de campagne het idee hebben dit niet 
actief doen. We zien echter geen toename rond specifieke handelingen voor het in stand houden en het 
doorgeven van vrijheid onder deze doelgroep. 

70%

62%

Ik vind dat ik een
verantwoordelijkheid

heb in het in stand
houden en doorgeven
van onze vrijheid, op
welke wijze dan ook

VM (N=313) NM (N=309)

40%

26%

19%

13%

9%

9%

2%

24%

8%

42%

24%

18%

14%

12%

8%

2%

17%

8%

Praten met mensen uit de omgeving

Meedoen aan een activiteit op 5 mei

Door berichten te liken op internet

Door berichten te plaatsen op internet

Dragen van  fakkelspeldje of ander symbool

Zelf een activiteit te organiseren op 5 mei

Anders

Dat doe ik niet actief

Weet ik niet

VM (N=313) NM (N=309)

% (helemaal) mee eens

Vraag: Op welke manier zorgt u er zelf voor dat we onze vrijheid doorgeven en in stand houden? 
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HANDELINGEN VOOR IN STAND HOUDEN EN DOORGEVEN VRIJHEID

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VOELEN  – NL 35+ERS
DRIEKWART VAN DE 35+ERS VOELT ZICH VERANTWOORDELIJK OM VRIJHEID IN STAND TE HOUDEN EN DOOR TE GEVEN

VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL IN STAND HOUDEN EN 
DOORGEVEN VRIJHEID

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 

Driekwart van de 35+ers geeft aan een verantwoordelijkheid te voelen voor het in stand houden en 
doorgeven van de vrijheid. Ook op de lange termijn zien we een geleidelijke toename in de 
verantwoordelijkheid die men voelt. Evenveel 35+ers geven na de campagne aan actief de vrijheid in 
stand te houden en door te geven. We zien dat er dit jaar minder activiteiten zijn gedaan op 5 mei. Dit 
is een logisch gevolg van de corona maatregelen. 

41%

43%

21%

17%

10%

8%

3%

4%

22%

8%

37%

40%

14%

12%

8%

7%

2%

5%

26%

6%

Praten met mensen uit de omgeving

Praten met mijn kinderen

Meedoen aan een activiteit op 5 mei

Door berichten te liken op internet

Door berichten te plaatsen op internet

Dragen van  fakkelspeldje of ander symbool

Zelf een activiteit te organiseren op 5 mei

Anders

Dat doe ik niet actief

Weet ik niet

VM (N=300) NM (N=297)

77%

75%

Ik vind dat ik een
verantwoordelijkheid

heb in het in stand
houden en doorgeven
van onze vrijheid, op
welke wijze dan ook

VM (N=300) NM (N=297)

% (helemaal) mee eens

Vraag: Op welke manier zorgt u er zelf voor dat we onze vrijheid doorgeven en in stand houden? 
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2 MINUTEN STILTE – 13-34 JARIGEN

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN 4 MEI – 2 MINUTEN STILTE
EVENVEEL NEDERLANDERS ZIJN DIT JAAR OM ACHT UUR ‘S AVONDS TWEE MINUTEN STIL GEWEEST ALS IN 2020

2 MINUTEN STILTE – 35+

+ / - significant vs. 2020 (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 

In vergelijking tot 2020 is het aantal mensen dat op 4 mei om acht uur ‘s avonds twee minuten stil was 
gelijk gebleven. 

93%

87%

2020

2021

2020 2021

84%

82%

2020

2021

2020 2021

Vraag: Bent u dit jaar op 4 mei om acht uur ’s avonds twee minuten stil geweest?
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4 MEI – ACTIVITEITEN – 13-34 JARIGEN

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN 4 MEI – ACTIVITEITEN
DIT JAAR HEBBEN MINDER 13-34 JARIGEN EEN ACTIVITEIT ONDERNOMEN OP 4 MEI DAN IN 2020

4 MEI – ACTIVITEITEN – 35+ERS

+ / - significant vs. 2020 (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 

Ongeveer acht op de tien Nederlanders hebben ten minste één activiteit (anders dan 2 minuten stil) ondernomen op 4 mei. De meest ondernomen 
activiteit was in zowel 2020 als 2021 het kijken van een TV-programma over de Nationale Dodenherdenking. Mensen tussen de 13 en 34 jaar hebben in 
2021 minder activiteiten ondernomen op 4 mei dan in 2020. Onder andere de vlag halfstok hangen en digitale bloemen leggen waren 
handelsperspectieven die werden belicht in de campagne van 2021. Ondanks dat zien we bij beide doelgroepen dat de vlag dit jaar minder vaak halfstok is 
gehangen dan in 2020. Daarnaast zien we bij de 35+ers dat er dit jaar minder (digitale) bloemen zijn gelegd bij oorlogsmonumenten. Echter, de dalingen 
op deze activiteiten kunnen ook deels toegeschreven worden aan de extra hoge scores in 2020. Vorig jaar was het campagnebudget groter en was er meer 
aandacht voor 4 en 5 mei in PR vanwege het unieke lustrumjaar. Hierdoor heeft men in 2020 mogelijk meer activiteiten ondernomen op 4 mei.

* Deze activiteit is alleen in de meting van 2021 gemeten

85%

52%

25%

29%

16%

11%

5%

6%

5%

6%

4%

80%

61%

24%

18%

10%

6%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

Ten minste 1 activiteit

Tv-programma Nationale Herdenking bekeken

Tv-programma/speelfilm over de oorlog bekeken

De vlag halfstok gehangen

Na de 2 min. stilte het Wilhelmus gezongen

*Een herdenking (online) bezocht

Iets gedeeld of geliked op social media

De vrijheid-pin (fakkelspeldje) gedragen

Radioprogramma Nationale Herdenking geluisterd

(Digitale) bloemen gelegd bij oorlogsmonument

Anders

Om 19.58 uur de Taptoe meegespeeld

2020 (N=404) 2021 (N=297)

85%

52%

25%

29%

16%

11%

6%

5%

4%

5%

6%

77%

44%

19%

18%

11%

8%

7%

5%

5%

5%

4%

3%

Ten minste 1 activiteit

Tv-programma Nationale Herdenking bekeken

Tv-programma/speelfilm over de oorlog bekeken

De vlag halfstok gehangen

Na de 2 min. stilte het Wilhelmus gezongen

Iets gedeeld of geliked op social media

*Een herdenking (online) bezocht

Radioprogramma Nationale Herdenking geluisterd

(Digitale) bloemen gelegd bij oorlogsmonument

Om 19:58 uur de taptoe spelen

De vrijheid-pin (fakkelspeldje) gedragen

Anders

2020 (N=420) 2021 (N=309)

Vraag: Op welke (andere) manieren heeft u herdacht op 4 mei?
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5 MEI – ACTIVITEITEN – 13-34 JARIGEN

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN 5 MEI – ACTIVITEITEN
DIT JAAR HEBBEN NET ZOVEEL MENSEN EEN ACTIVITEIT ONDERNOMEN OP 5 MEI ALS IN 2020

+ / - significant vs. 2020 (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 

Ongeveer een derde van de Nederlanders heeft ten minste één activiteit ondernomen op 5 mei. In vergelijking tot 2020 is het aantal mensen dat op 5 mei 
tenminste één activiteit heeft ondernomen gelijk gebleven. 35+ers hebben de vlag op 5 mei minder vaak uitgehangen dan in 2021. De 13 tot en met 34 
jarigen daarentegen, hebben de vlag dit jaar wel vaker gehesen dan in 2021. Dit verschil tussen beide doelgroepen zou verklaard kunnen worden door de 
mate waarin de online video/social media uiting over het hijsen van de vlag is herkend door beide groepen (13-34 jarigen herkennen deze uiting stukken 
beter dan 35+ers). Daarnaast was het campagnebudget in 2020 groter en was er meer aandacht voor 4 en 5 mei in PR vanwege het unieke lustrumjaar. 
Hierdoor heeft men in 2020 mogelijk meer activiteiten, zoals het uithangen van de vlag, ondernomen op 5 mei dan in 2021.

* Deze activiteiten zijn alleen in de meting van 2021 gemeten

5 MEI – ACTIVITEITEN – 35+ERS

66%

18%

12%

12%

8%

11%

6%

6%

2%

70%

27%

19%

16%

12%

11%

10%

7%

6%

4%

3%

1%

Ten minste 1 activiteit

De vlag uitgehangen

TV-programma/speelfilm over bevrijding bekeken

Iets gedeeld of geliked op social media

*Tv-uitzending  5 mei-lezing bekeken

*Online Bevrijdingsfestivals bezocht

5 mei concert op tv bekeken

Tv-uitzending Vrijheidsvuur bekeken

Radioprogramma over 5 mei geluisterd

*Vrijheidsmaaltijdsoep gekookt/gegeten

De vrijheid-pin (fakkelspeldje) gedragen

Anders

2020 (N=420) 2021 (N=309)

67%

22%

30%

15%

7%

10%

5%

2%

5%

62%

20%

20%

16%

13%

11%

6%

5%

4%

3%

3%

1%

Ten minste 1 activiteit

TV-programma/speelfilm over bevrijding bekeken

De vlag uitgehangen

*Tv-uitzending  5 mei-lezing bekeken

5 mei concert op tv bekeken

Tv-uitzending Vrijheidsvuur bekeken

Iets gedeeld of geliked op social media

Radioprogramma over 5 mei geluisterd

Anders

*Online Bevrijdingsfestivals bezocht

De vrijheid-pin (fakkelspeldje) gedragen

*Vrijheidsmaaltijdsoep gekookt/gegeten

2020 (N=404) 2021 (N=297)

Vraag: Op welke manieren heeft u dit jaar stilgestaan bij Bevrijdingsdag op 5 mei?
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WETEN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM

1. De doelgroep weet dat op 4 mei 
Nationale Dodenherdenking plaatsvindt.

• Survey: Op welke datum vindt de Nationale Dodenherdenking 
altijd plaats? (spontaan antwoord: 4 mei)

93% 98% 93% 98% 95% 97% 93% 97% 84% 93% 82% 94%

2. De doelgroep weet dat op 5 mei 
Bevrijdingsdag plaatsvindt.

• Survey: Op welke datum vindt Bevrijdingsdag altijd plaats? 
(spontaan antwoord: 5 mei)

95% 97% 95% 97% 96% 96% 96% 94% 89% 94% 86% 96%

3. De doelgroep kent de relatie tussen de 
onvrijheid in WOII en de vrijheid waarin 
we nu leven.

• Survey: Welke gebeurtenis(sen) vorm(t/en) de basis voor het 
bestaan van de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag? 
(antwoord: WOII)

87% 87% 85% 88% 87% 83% 85% 90% 85% 85% 81% 80%

vinden

2016 2017 2018 2019 2020 2021

VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM

1. De doelgroep vindt dat herdenken en 
vieren ook moet doorgaan als de eerste 
generatie oorlogsgetroffenen er niet 
meer is.

• Survey: De Nationale Herdenking moet blijven bestaan, ook 
wanneer de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft 
meegemaakt niet meer in leven is. (antwoord: (helemaal) mee 
eens)

82% 86% 85% 89% 86% 89% 86% 88% 83% 87% 82% 81%

• Survey: Het vieren van de vrijheid moet blijven bestaan, ook 
wanneer de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft 
meegemaakt niet meer in leven is. (antwoord: (helemaal) mee 
eens)

84% 87% 84% 89% 87% 89% 85% 88% 84% 88% 85% 82%

2. De doelgroep vindt dat vrijheid niet 
vanzelfsprekend is.

• Survey: Ik vind het belangrijk dat (mijn) kinderen beseffen dat 
vrijheid niet vanzelfsprekend is. (antwoord: (helemaal) mee 
eens)

89% 88% 89% 92% 90% 91% 91% 92% 87% 86% 87% 82%

• Survey: Ik vind het belangrijk dat mensen uit mijn omgeving 
beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. (antwoord: 
(helemaal) mee eens)

88% 89% 87% 91% 92% 92% 90% 90% 88% 90% 87% 83%

DOELSTELLINGEN over de tijd – nederland 18+

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)



dvj-insights.com 21

voelen
2016 2017 2018 2019 2020 2021

VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM

1. De doelgroep erkent haar eigen rol en 
verantwoordelijkheid in het in stand 
houden en het doorgeven van vrijheid.

• Survey: Op welke manier zorgt u er zelf voor dat we onze 
vrijheid doorgeven en in stand houden? (antwoord: dat doe ik 
niet actief)

36% 30% 39% 31% 36% 28% 34% 30% 28% 20% 23% 24%

doen
2016 2017 2018 2019 2020 2021

VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM

1. De doelgroep herdenkt op 4 mei op 
verschillende manieren.

• Survey: Bent u van plan dit jaar op 4 mei om acht uur ‘s avonds 
twee minuten stil te zijn / Bent u dit jaar op 4 mei om acht uur ’s 
avonds twee minuten stil geweest? (antwoord: ja)

88% 90% 88% 93% 91% 92% 92% 87% 85% 90% 84% 85%

• Survey: Op welke (andere) manieren bent u van plan te 
herdenken op 4 mei? / Op welke (andere) manieren heeft u 
herdacht op 4 mei? (antwoord: tenminste 1 activiteit genoemd)

76% 78% 76% 79% 79% 80% 85% 74% 75% 82% 75% 75%

2. De doelgroep viert op 5 mei op 
verschillende manieren.

• Survey: Op welke manieren bent u dit jaar van plan deel te 
nemen aan Bevrijdingsdag op 5 mei/Op welke manieren heeft u 
dit jaar deelgenomen aan Bevrijdingsdag op 5 mei? (antwoord: 
tenminste 1 activiteit genoemd)

63% 61% 61% 53% 66% 57% 69% 52% 62% 64% 63% 59%

praten
2016 2017 2018 2019 2020 2021

VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM

1. De doelgroep spreekt met elkaar over 4 
en 5 mei, met name over het (belang van 
het) doorgeven van vrijheid.

• Survey: Heeft u in de afgelopen maand met anderen over 4 en 5 
mei gesproken? Dat kan in een persoonlijk gesprek zijn geweest 
maar ook via social media. (antwoord: ja)

36% 73% 31% 60%

• Survey: Waar ging het gesprek/de gesprekken over? (antwoord: 
Het belang om onze vrijheid door te geven aan anderen)

9% 21% 23% 29%

DOELSTELLINGEN over de tijd – nederland 18+

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)
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BEKENDHEID MET DE VRIJHEIDSMAALTIJDSOEP

VRIJHEIDSMAALTIJDSOEP
DE HELFT VINDT HET ETEN VAN DE VRIJHEIDSMAALTIJDSOEP EEN MOOIE MANIER OM SAMEN DE VRIJHEID TE VIEREN

EVALUATIE VAN DIEGENEN DIE DE SOEP AL EENS HEBBEN GEGETEN* 

* De steekproef van diegenen die de soep al eens hebben gegeten is N = 48, en hierdoor mogelijk minder betrouwbaar.

8% 30% 62%
Bent u bekend met deze
vrijheidsmaaltijdsoep?

Ja, ik heb de soep al wel eens gekookt of gegeten
Ja, maar ik heb de soep nog nooit gekookt of gegeten
Nee

25%

27%

37%

28%

20%

24%

8%

10%

8%

2%

2%

9%

Volgend jaar wil ik het weer koken/eten

Het is een mooie manier om samen de vrijheid
te vieren

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet

EVALUATIE VAN DIEGENEN DIE DE SOEP NOG NIET HEBBEN GEGETEN 

9%

13%

25%

35%

36%

35%

13%

7%

6%

4%

11%

6%

Volgend jaar wil ik het wel koken/eten

Het is een mooie manier om samen de vrijheid te
vieren

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet

34%

48%

55%

62%
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HERKENNING

HERKENNING

onder / boven benchmark

TOTAAL 13-34 JAAR 35+ JAAR BM***

CAMPAGNE 67% 72% 78%

MEDIUMTYPEN BINNEN 

CAMPAGNE
13-34 JAAR 35+ JAAR BM***

TV/ONLINE VIDEO** 53% 56% 63%

(ONLINE) RADIO 56% 45%* 46%

ONLINE VIDEO/SOCIAL 47% 29%* 39%

• OLV 2 minuten stilte 41% 24%

• OLV vlag uithangen 36% 17%

• OLV leg een bloem 34% 14%

• OLV vrijheidsmaaltijdsoep 15%

• OLV festivals 42%

*  Significant verschil t.o.v. de leeftijdsgroep 13-34 jaar
*** De benchmarks zijn specifiek voor het mediumtype. Voor TV en radio zijn deze gebaseerd op het mediumbereik en voor online display op de grootte van de inzet van het medium. 

CONCLUSIE: 

De campagne wordt in zijn geheel minder goed herkend dan andere Rijksoverheidcampagnes. Dit kan 
deels verklaard worden door de relatief korte looptijd van de campagne (drie weken), en deels door de 
achterblijvende herkenning (berekend op basis van de inzet) van de video die op TV en als online video 
is ingezet. De (online) radiospot is daarentegen beter herkend dan mag worden verwacht op basis van 
de inzet. De korte online video’s die zijn ingezet op YouTube en social zijn bovengemiddeld herkend 
door de leeftijdsgroep 13-34 jarigen en beneden gemiddeld door de 35+ers. Vooral de online video 
vrijheidsmaaltijdsoep die speciaal is gericht op 35+ers werd niet goed herkend. 

**WAAR HEEFT U DEZE VIDEO GEZIEN?

65%

24%

11%

13-34 jaar

79%

5%

16%

35+ jaar

Ik heb de video op TV
gezien

Ik heb de video op het
internet (online) gezien

Weet ik niet meer
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IMPACT

CONCLUSIE: 

Bij de leeftijdsgroep 13 tot en met 34 jarigen dragen de radiospot en de video die is ingezet als TV 
commercial en online video van 30 seconden het sterkst bij aan de herinnering van de campagne. Dit 
is naar verwachting aangezien dit de grootste bereiksmedia zijn. 

IMPACTANALYSE – 13-34 JAAR

HERKENNING UITINGEN

.43

TOELICHTING IMPACTANALYSE

Om beter inzicht te krijgen in de relatieve bijdrage van de individuele uitingen op de herinnering van de 
campagne, hebben we een regressieanalyse uitgevoerd. Hoe hoger de waarde, des te sterker de 
invloed op de herinnering van de campagne. De waarde wordt alleen weergegeven als deze statistisch 
significant is. Een waarde kleiner dan 0,2 wordt als matig beschouwd, tussen 0,2 en 0,4 als gemiddeld 
en groter dan 0,4 als sterk. De sterkte van de impact is ook te zien aan de dikte van de pijl.

.44

geen impact / impact (95% betrouwbaarheid)

CAMPAGNE-

HERINNERING

56%

53%

42%

41%

36%

34%

Radio/Online radio

TV/OLV

OLV festivals

OLV 2 minuten stilte

OLV vlag uithangen

OLV leg een bloem
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IMPACT

CONCLUSIE: 

Bij de 35+ers draagt de video die is ingezet als TV-commercial en online video van 30 seconden in 
zeer sterke mate bij aan de herinnering van de campagne. De online video ‘2 minuten stilte’ heeft bij 
deze groep ook bijgedragen aan de herinnering van de campagne.

IMPACTANALYSE – 35+ JAAR

HERKENNING UITINGEN

.38

TOELICHTING IMPACTANALYSE

Om beter inzicht te krijgen in de relatieve bijdrage van de individuele uitingen op de herinnering van de 
campagne, hebben we een regressieanalyse uitgevoerd. Hoe hoger de waarde, des te sterker de 
invloed op de herinnering van de campagne. De waarde wordt alleen weergegeven als deze statistisch 
significant is. Een waarde kleiner dan 0,2 wordt als matig beschouwd, tussen 0,2 en 0,4 als gemiddeld 
en groter dan 0,4 als sterk. De sterkte van de impact is ook te zien aan de dikte van de pijl.

.65

geen impact / impact (95% betrouwbaarheid)

CAMPAGNE-

HERINNERING

56%

53%

24%

17%

15%

14%

Radio/Online radio

TV/OLV

OLV 2 minuten stilte

OLV vlag uithangen

OLV vrijheidsmaaltijdsoep

OLV leg een bloem
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OVERALL WAARDERING 13-34 JAAR 35+ JAAR BM*

RAPPORTCIJFER (1-10) 7.6 7.9 7.7

WAARDERING OP ASPECTEN (1-5) 13-34 JAAR 35+ JAAR BM*

DUIDELIJK 4.2 4.4 4.2

GELOOFWAARDIG 4.1 4.4 4.2

GEEFT NIEUWE INFORMATIE  3.2 3.4 3.7

OPVALLEND 3.8 3.9 3.8

LEUK 3.5 3.4 3.5

NIET IRRITANT 4.1 4.3 3.9

GEMAKKELIJK TE BEGRIJPEN 4.2 4.4

RELEVANT 4.2 4.4

WAARDERING

CAMPAGNE 

WAARDERING 13-34 JAAR 35+ JAAR BM*

TV/ONLINE VIDEO 8.0 8.3 7.7

(ONLINE) RADIO 7.7 8.0 7.5

ONLINE VIDEO/SOCIAL 7.4 8.0 7.6

• OLV 2 minuten stilte
7.6 8.0

• OLV vlag uithangen
7.7 8.0

• OLV leg een bloem
7.4 8.1

• OLV vrijheidsmaaltijdsoep
7.8

• OLV festivals 
7.1

MEDIUM EN UITINGEN

onder / boven benchmark

* De benchmark is het gemiddelde voor Rijksoverheidcampagnes met de inzet van tv.

CONCLUSIE

De volledige campagne wordt zeer positief gewaardeerd door beide leeftijdsgroepen. De campagne 
is op bijna alle evaluatiestatements gelijk aan andere Rijksoverheidscampagnes en overstijgt het 
gemiddelde op een aantal statements. Men vindt de campagne niet irritant, en 35+ers vinden de 
campagne bovengemiddeld duidelijk en geloofwaardig. Het enige waar de campagne op achterblijft 
vergeleken met andere Rijksoverheidscampagnes is de mate waarin deze als informatief wordt 
ervaren. 
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BOODSCHAPOVERDRACHT

% (DEELS) GELUKT 13-34 JAAR 35+ JAAR BM*

we op 4 en 5 mei stilstaan bij vrijheid 98% 99% 95% 

u op 4en5mei.nl kunt ontdekken wat u kunt doen 
om te herdenken en de bevrijding te vieren 

93% 95% 95% 

we op 4 mei om 20:00 uur twee minuten stil zijn 97% 99% 95% 

u de oorlogsslachtoffers kunt herdenken door een 
bloem te leggen bij een monument

96% 91% 95% 

op 4 mei de vlag halfstok wordt gehangen en op 5 
mei de vlag in de top wordt gehangen

96% 95% 95% 

op 5 mei het bevrijdingsfestival online plaatsvindt 94% N/A 95% 

u op 5 mei de vrijheidsmaaltijdsoep kunt koken en  
delen met buren of vrienden

N/A 83% 95% 

CONCLUSIE

Over het algemeen zijn de boodschappen duidelijk overgebracht. Vooral de 
boodschappen dat we op 4 en 5 mei stilstaan bij vrijheid en dat we op 4 mei twee 
minuten stil zijn, zijn door nagenoeg alle Nederlanders begrepen. Bij de 35+ers komen 
twee boodschappen minder duidelijk over: dat oorlogslachtoffers herdacht kunnen 
worden door een bloem te leggen en dat de vrijheidsmaaltijdsoep gekookt en gedeeld 
kan worden.

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

onder / boven benchmark
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING 1

METHODE, STEEKPROEF & WEGING

In dit onderzoek is er sprake van een onderzoeksopzet met een voor- en nameting die 
bestaan uit onafhankelijke steekproeven (N=613 en N=606) om effecten op de 
doelstellingen van de campagne vast te stellen. Er wordt waar relevant onderscheid 
gemaakt tussen twee doelgroepen: de 13 tot 34 jarigen (N=313 en N=309) en de 35+ers 
(N=300 en N=297).

De data voor de doelgroep Nederlanders 13-34 zijn voor zowel de voor- als nameting(en) 
gewogen naar de Gouden Standaard op de kenmerken geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau en Nielsen regio. 
De data voor de doelgroep Nederlanders 35+ zijn voor zowel de voor- als nameting(en) 
gewogen naar de Gouden Standaard op de kenmerken geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau en Nielsen regio. 
De data voor de doelgroep Nederlanders 18+ voor de vergelijking met voorgaande jaren 
zijn voor zowel de voor- als nameting(en) gewogen naar de verhouding in geslacht, 
leeftijd, opleidingsniveau en Nielsen regio van de data in 2020, om hier een goede 
vergelijking mee te kunnen maken. 

SIGNIFICANTIES & BENCHMARKS

Om te kunnen constateren of de campagne de beoogde effecten heeft gerealiseerd 
hebben we significantietoetsen uitgevoerd tussen de voor- en nameting (F1) onder het 
algemeen publiek. Een verschil met een overschrijdingskans van p<0,05 (95% 
betrouwbaarheidsinterval) wordt als significant beschouwd.  De benchmarks in dit 
rapport vormen het gemiddelde van de Rijksoverheidcampagnes die in 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. 
Daarnaast kunnen we ook een flexibele benchmark hanteren zoals een top 20% norm, 
de eigen historie of een vergelijking met soortgelijke campagnes. In deze rapportage 
vergelijken we tenslotte de resultaten – waar relevant - ook met de meest recente 
vergelijkbare overheidscampagne over een maatschappelijk onderwerp.



31

Bereik (netto bereik) 
Het percentage kijkers, luisteraars of bezoekers dat minimaal één keer (voor een bepaalde tijd naar) een zender/programma/campagne/website heeft gekeken, geluisterd of bezocht. 
Bereik is uit te drukken in een percentage of in een absoluut aantal kijkers, luisteraars of bezoekers. Naast 1+ bereik kan ook 2+ bereik (het aantal personen dat minimaal twee keer in 
aanraking is gekomen met de campagne), 3+, etc. van een campagne worden berekend.

Click-Through-Ratio (CTR)
De doorklikratio  uitgedrukt in procenten. De doorklikratio geeft de verhouding weer van het aantal mensen dat een advertentie of zoekmachine resultaat ziet en het aantal mensen dat 
ook daadwerkelijk naar de website doorklikt.

GRP (Gross Rating Point) en Gemiddelde contactfrequentie (GCF)
1 GRP staat voor één reclamecontact met één procent van de doelgroep, met andere woorden: 1 GRP is één procent kijk- of luisterdichtheid binnen de doelgroep. GRP’s kunnen 
berekend worden door het netto bereik te vermenigvuldigen met de Gemiddelde Contact Frequentie. De Gemiddelde Contact Frequentie van een televisie-, radio- of digital campagne is 
het aantal keer dat een bereikte kijker/luisteraar de spot gemiddeld heeft gezien/gehoord. De Gemiddelde Contact Frequentie is te berekenen door de ingezette GRP’s (ofwel bruto 
bereik) te delen door het netto campagnebereik (in %).

Impressie
Een impressie staat voor één opgevraagde webpagina of één bekeken digital uiting (op basis van opgevraagde pagina’s). Het aantal impressies van een campagne is te berekenen door 
het absolute campagnebereik te vermenigvuldigen met de Gemiddelde Contact Frequentie. 
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