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ACHTERGROND

Beleidsdoelstelling
Om het aantal coronabesmettingen terug te dringen, is het belangrijk 
dat zoveel mogelijk mensen thuiswerken als dat kan en dat ook het 
aantal uur thuiswerken omhoog gaat voor de mensen die het al doen.

Communicatiedoelstelling
Communicatie moet eraan bijdragen dat mensen vaker thuis gaan 
werken en thuis blijven werken, als dit mogelijk is. En dat ook het 
aantal uur thuiswerken omhoog gaat voor de mensen die het al doen.

Doelgroepen
Werkgevers en werknemers die aangeven (deels) vanuit huis te werken, of 
werkgevers en werknemers die in de gelegenheid zijn om thuis te werken, maar 
dit (nog) niet doen.

Meetperiode
De voormeting heeft plaatsgevonden in week 16 en 17 voorafgaand aan de 
campagne. Op 18 juni is in een persconferentie aangekondigd dat het 
thuiswerkadvies per 26 juni vervalt. De nameting heeft kort na deze aankondiging 
plaatsgevonden, in week 25 en 26.

CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE

WEEK 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

CAMPAGNE

METING VM NM

RADIO

ONLINE VIDEO

ONLINE DISPLAY

SOCIAL

PRINT

BRANDED CONTENT

SEARCH
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil dat werknemers gedurende de coronacrisis zoveel 
mogelijk thuiswerken als dat kan, om het aantal COVID-besmettingen terug te dringen. Daarnaast wil SZW stimuleren 
dat werknemers en werkgevers (ook na de coronacrisis) goede afspraken maken over vitaal thuiswerken. Zo worden 
fysieke en mentale klachten voorkomen. Daarom is een campagne ontwikkeld die werknemers moet stimuleren om 
vitaal thuis te (blijven) werken en inspireren om thuiswerken vol te houden.

De campagne sluit aan op de koepelcampagne over corona ‘Alleen Samen’. In de campagne worden werknemers en 
werkgevers getoond die op hun eigen manier vitaal thuis werken, om zo de doelgroepen te inspireren. Ook op de 
website staan ervaringen van werkgevers en werknemers over hoe zij omgaan met thuiswerken. De hoofdboodschap is: 
“Werk thuis als dat kan en ga als werkgever en werknemer in gesprek met elkaar over maatregelen om dit vol te 
houden”. De campagne verwijst werknemers voor meer informatie door naar hoewerktnederland.nl.

De campagne maakt gebruik van radio, advertenties in dagbladen, online video (op sociale media) en online display  om 
een groot publiek te bereiken. Betaalde artikelen (branded content) en de campagnewebsites geven inspiratie door 
verhalen van thuiswerkers te vertellen. En er worden tips gegeven om beter thuis te werken. Zoekwoorden (search) 
zorgen ervoor dat de doelgroep de informatie op de website makkelijk kan vinden. De campagne is eerder gestopt 
omdat het thuiswerkadvies per 26 juni werd aangepast naar 'werk maximaal de helft van je werktijd op kantoor'.

MEDIABUDGET (NETTO) MEDIADRUK MEDIABEREIK (GEREALISEERD)

WEEK 18 T/M 25

RADIO 649 (GRP)

ONLINE VIDEO 17.855.737 (IMPRESSIES)

PRINT 192 (GRP)

ONLINE DISPLAY 19.923.298 (IMPRESSIES)

SOCIAL 10.818.330 (IMPRESSIES)

BRANDED CONTENT 192.209 (ARTICLE READS)

WEEK 18 T/M 25

RADIO € 89.438,-

ONLINE VIDEO € 78.148,-

PRINT € 675.128,-

ONLINE DISPLAY € 59.391,-

SOCIAL € 52.176,-

BRANDED CONTENT € 200.000,-

WEEK 18 T/M 25

RADIO 78%
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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 awareness doelstelling voorgelegd die het 
meest representatief zijn voor de campagne. Deze uitingen ziet u op deze pagina. In 
deze campagne zijn de uitingen uitgesplitst op de twee verschillende doelgroepen, 
namelijk werknemers (WN) en werkgevers (WG).

Radio 

Thuiswerken 

Happy WG

Radio 

Thuiswerken 

Balans WN

Radio 

Thuiswerken 

Sociaal WN

Radio 

Thuiswerken 

Werkdruk 

WG+WN

Print 

WG

Print 

WN

Display 

WG+WN
OLV WN OLV WG
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CAMPAGNEDOELSTELLINGEN

WETEN

1. Werkgevers en werkenden weten in 
welke situaties het noodzakelijk is om 
thuis te werken

2. Werkgevers en werknemers weten dat 
zij inspiratie en hulp kunnen vinden op 
hoewerktnederland.nl

• Survey 2.2 + 2.3: Geef voor de volgende situaties aan of het 
advies van de Rijksoverheid is om thuis te werken of op 
kantoor (% juist).

• Survey 2.6: Bent u bekend met de volgende website? 
Hoewerktnederland.nl (% bekend met de website)

PRATEN

1. Werkgevers en werknemers praten met 
elkaar over maatregelen om vitaal thuis 
te werken 

• Survey 2.4:  Heeft u in de afgelopen maanden met uw 
werkgever/werknemer gesproken over thuiswerken? (%ja, 
enkele keer / ja meerdere keren)

• Survey 2.5: Kunt u aangeven over welk van onderstaande 
onderwerpen deze gesprekken gingen? (% vitaal thuiswerken)

DOEN

1. Werkenden die thuis kunnen werken, 
blijven of gaan dit meer uren doen.

2. Werkgevers en werknemers gebruiken     
de informatie op hoewerktnederland.nl 

• Survey 1.7: Hoeveel uur per week werkt u? 
• Survey 1.9: Hoeveel uur werkt u thuis per week? (% 

thuisgewerkte uren)

• Webstatistieken uit Piwik (% kwalitatief bezoek) + heeft u 
gebruik gemaakt van de website hoewerktnederland.nl

KPI’S

MEDIUM
MEDIA-

DOELSTELLING
KPI

RADIO BEREIK Herkenning 

ONLINE VIDEO BEREIK Herkenning

ONLINE   

DISPLAY
BEREIK Herkenning

SOCIAL BEREIK/ACTIVATIE

Herkenning; 
kwalitatief 
bezoek, tijd op 
pagina, bounce
rate

PRINT BEREIK Herkenning

BRANDED 

CONTENT
BEREIK Article reads

SEARCH ACTIVATIE

kwalitatief 
bezoek, tijd op 
pagina, bounce
rate

DOELSTELLINGEN EN KPI’s
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

CAMPAGNE-EFFECTEN

Op 18 juni werd aangekondigd dat het thuiswerkadvies per 26 juni wijzigt van 'werk 
zoveel mogelijk thuis' naar 'werk maximaal de helft van je uren op kantoor'. Dit kan van 
invloed zijn op de resultaten van de nameting. 

Vergeleken met de voormeting werken werkgevers en werknemers op dit moment meer 
uur vanuit huis. Op dit vlak is er (nog) geen effect te zien van de aangekondigde 
versoepelingen.

Er is een stijging zichtbaar in het gebruik en bekendheid van de website 
hoewerktnederland.nl onder werknemers. De helft van de werkgevers geeft aan de 
website bezocht te hebben. Daarnaast geven werkgevers na de campagne aan vaker met 
hun werknemers over thuiswerken te hebben gepraat ten opzichte van voor de 
campagne. Zowel werkgevers als werknemers geven na de campagne vaker aan dat ze 
over de maatregelen om vitaal thuis te werken hebben gesproken. Het meest is er 
gesproken over de balans tussen werk en privé.

Kijkend naar het websitebezoek is er een duidelijke stijging zichtbaar in het aantal 
bezoekers voor de website hoewerktnederland.nl. Dit ligt in lijn met de eerder 
gerapporteerde resultaten over de hogere bekendheid met de website 
hoewerktnederland.nl. De campagne is er in geslaagd om tot meer websitebezoek te 
leiden. Bezoekers komen vooral via de campagne en direct bezoek op de website terecht. 
De bounce rate is echter hoog voor deze bronnen. Verwijzende websites en 
zoekmachines zorgen in verhouding voor kwalitatief betere bezoekers aan de website. De 
pagina’s op hoewerktnederland.nl met tips voor werkenden en informatie voor 
werkgevers worden het meest bezocht.

De kennis die werkgevers en werknemers hebben over de adviezen van de Rijksoverheid 
verandert op sommige vlakken vergeleken met de periode voor de campagne. Ongeveer 
de helft van de adviezen zijn na de campagne minder duidelijk voor zowel werknemers als 
werkgevers.

HERKENNING EN ACTIVATIE

Werkgevers herkennen de campagne en uitingen bovengemiddeld vergeleken met 
voorgaande rijksoverheidscampagnes zonder de inzet van TV. De herkenning van de 
campagne voor werknemers is gemiddeld. Het onderwerp thuiswerken is tijdens de 
campagneperiode veel in het nieuws geweest. De helft van de respondenten gaf aan 
nieuws over het onderwerp thuiswerken gezien te hebben, wat de herkenning van de 
campagne beïnvloed kan hebben. Van deze groep gaf vier op de tien mensen aan dat het 
nieuws wat zij over thuiswerken gezien hebben, positief was. Dit is mogelijk te verklaren 
door de aangekondigde versoepelingen. Met name social uitingen en search zorgen voor 
een grote bijdrage aan de activatie van de campagne, doordat zij in grote mate bijdragen 
aan het websitebezoek.

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

De campagne wordt ondergemiddeld gewaardeerd vergeleken met voorgaande 
Rijksoverheidscampagnes. Dit is in lijn met voorgaande corona-gerelateerde campagnes, 
die over het algemeen een stuk lager gewaardeerd worden. Ook de uitingen en overige 
waarderingsaspecten van de campagne worden ondergemiddeld beoordeeld. De 
boodschappen van de campagne worden nog niet door iedereen goed begrepen. 
Vergeleken met voorgaande rijksoverheidscampagnes is de boodschapoverdracht 
ondergemiddeld. Vooral de boodschap dat men voor tips terecht kan op 
hoewerktnederland.nl blijkt niet duidelijk over te komen. 

AANBEVELINGEN

De campagne wordt beter herkend door werkgevers dan werknemers. Ook de 
bekendheid met hoewerktnederland.nl ligt hoger voor werkgevers. Hier is nog ruimte 
voor verbetering voor de werknemersdoelgroep. Door meer focus te leggen op de 
werknemersdoelgroep, door middel van bijvoorbeeld specifieke uitingen, is het wellicht 
mogelijk om de doelstellingen onder de werknemersgroep het niveau van de 
werkgeversgroep te laten benaderen. Daarnaast dient er meer aandacht te komen voor 
de boodschapoverdracht van de campagne.
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[TITEL]

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN –DOEN
VERGELEKEN MET BEGIN MEI WERKEN BEGIN JULI ZOWEL WERKNEMERS ALS WERKGEVERS MEER UREN VANUIT HUIS

% Thuisgewerkte uren 

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

CONCLUSIE: 

Het aantal uur dat een werknemer vanuit huis werkte, is in de nameting hoger dan in de voormeting. 
Ook werkgevers geven aan meer vanuit huis te werken binnen hun organisatie. Thuiswerken lijkt de 
norm te zijn geworden en is in deze resultaten nog niet beïnvloed door de herziene maatregelen.

76%

65%

83%

72%

Werkgevers NM (n=383)

Werkgevers VM (n=349)

Werknemers NM (n=409)

Werknemers VM (n=385)

+

+
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PRATEN OVER THUISWERKEN - WERKNEMERS

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – PRATEN
WERKGEVERS HEBBEN NA DE CAMPAGNE VAKER MET HUN WERKNEMERS GEPRAAT OVER THUISWERKEN

PRATEN OVER THUISWERKEN - WERKGEVERS

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

CONCLUSIE: 

Vergeleken met voorafgaand aan de campagne, zijn er voor werknemers sinds de campagne geen 
veranderingen zichtbaar. Na de campagne hebben werkgevers vaker met hun werknemers 
gesproken over thuiswerken.

3%

31%

42%

23%

3%

27%

48%

22%

Weet ik niet

Nee, ik heb het nog niet eerder over thuiswerken
gehad

Ja, een enkele keer

Ja, meerdere keren

NM Werknemers VM Werknemers

2%

12%

48%

38%

1%

6%

50%

43%

Weet ik niet

Nee, ik heb het nog niet eerder over thuiswerken gehad

Ja, een enkele keer

Ja, meerdere keren

NM Werkgevers VM Werkgevers

-

+
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ONDERWERPEN GESPREKKEN - WERKNEMERS

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – PRATEN
WERKGEVERS EN WERKNEMERS GEVEN AAN VAKER TE HEBBEN GESPROKEN OVER MAATREGELEN OM VITAAL THUIS TE WERKEN

ONDERWERPEN GESPREKKEN - WERKGEVERS

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

Vraag: Kunt u aangeven over welk van onderstaande onderwerpen deze gesprekken gingen?  

CONCLUSIE: 

Zowel de werkgevers als werknemers spreken het meest over de balans tussen werk en privé. Ten 
opzichte van de voormeting wordt er meer gesproken door beide groepen over de maatregelen om 
vitaal thuis te werken. Ook de productiviteit tijdens het thuiswerken wordt in beide groepen meer 
besproken. Werkgevers geven aan meer te hebben gesproken over het aantal uur dat men thuis zou 
moeten werken.

-

36%

32%

42%

48%

24%

34%

47%

47%

53%

33%

Hoeveel uren men thuis moet werken

Productiviteit tijdens het thuiswerken

Missen van sociale contact met collega’s

De balans tussen werk en privé

Maatregelen om vitaal thuis te werken

NM Werknemers VM Werknemers

19%

31%

47%

46%

25%

32%

43%

45%

56%

38%

Hoeveel uren men thuis moet werken

Productiviteit tijdens het thuiswerken

Missen van sociale contact met collega’s

De balans tussen werk en privé

Maatregelen om vitaal thuis te werken

NM Werkgevers VM Werkgevers

+ +

+

+ +

+
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BEKENDHEID ADVIEZEN RIJKSOVERHEID % CORRECT

CONCLUSIE: 

Kijkend naar de bekendheid met de adviezen van de Rijksoverheid over wanneer men thuis en op 
kantoor dient te werken, daalt op een aantal punten het aandeel werknemers dat de correcte keuze 
aangevinkt heeft. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat op het moment van de nameting er al 
versoepelingen aangekondigd waren. Dit algemene advies kan voor verwarring gezorgd hebben. Er is 
een daling van kennis te zien op sommige punten, wat betekent dat er over het algemeen nog winst 
te behalen valt op de bekendheid van de adviezen van de Rijksoverheid. 

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN WERKNEMERS

WERKNEMERS DENKEN VAKER DAT MEN OP KANTOOR KAN WERKEN VERGELEKEN MET VOOR DE CAMPAGNE

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

43%

38%

35%

47%

54%

57%

57%

58%

51%

60%

51%

33%

33%

37%

42%

44%

46%

46%

54%

55%

59%

60%

Wanneer ik een nieuwe werknemer wil inwerken.
(Huis)

Wanneer mijn werknemer niet in staat is om thuis een
geschikte werkplek te creëren. (Huis)

Wanneer de werknemer ernstige mentale klachten
heeft (kantoor)

Wanneer mijn werknemer productiever is op kantoor.
(Huis)

Wanneer mijn werknemer de sociale aspecten van het
werk mist. (Huis)

Wanneer ik graag zicht wil hebben of mijn werknemer
diens werkzaamheden wel goed uitvoert. (Huis)

Wanneer mijn werknemer het belang van thuiswerken
niet inziet. (Huis)

Wanneer locatie gebonden software en hardware nodig
zijn (kantoor)

Wanneer bedrijfsvertrouwelijke informatie nodig is
(kantoor)

Wanneer het werk op locatie noodzakelijk is voor het
bedrijfsproces of een dringende sociale reden (kantoor)

Wanneer de thuiswerksituatie van de werknemer niet
passend is vanuit huis te kunnen werken (kantoor)

% Correct NM % Correct VM

-

+

-

-

-

-
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BEKENDHEID ADVIEZEN RIJKSOVERHEID % CORRECT

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN WERKGEVERS
NET ALS WERKNEMERS DENKEN WERKGEVERS NA DE CAMPAGNE DAT HET ADVIES IS OM MEER OP KANTOOR TE WERKEN DAN 
VANUIT HUIS

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

51%

60%

37%

60%

61%

63%

57%

46%

69%

39%

48%

49%

50%

51%

52%

52%

56%

63%

Wanneer ik op kantoor rustiger kan werken vanwege
mijn thuiszittende kinderen en/of mede-thuiswerkende

partner/huisgenoot. (kantoor)

Wanneer ik productiever ben op kantoor. (Huis)

Wanneer ik mentale klachten ervaar van die zo erg zijn
dat ik mijn werkzaamheden graag (deels) op locatie wil

uitvoeren. (kantoor)

Wanneer ik het sociale contact mis van mijn
werkplaats. (Huis)

Wanneer ik prettiger op kantoor vergader. (Huis)

Wanneer ik afwisseling wil in mijn werkomgeving.
(Huis)

Wanneer mijn werkgever het belang van thuiswerken
niet inziet. (Huis)

Wanneer mijn werkplek thuis niet voldoet aan de arbo-
eisen of het internet relatief traag is. (kantoor)

Wanneer ik vanuit mijn functie veel klantcontact heb,
waarbij de fysieke locatie niet plaatsgebonden is. (Huis)

% Correct NM % Correct VM

CONCLUSIE: 

De bekendheid met de adviezen van de Rijksoverheid laten soortgelijke resultaten zien vergeleken 
met de resultaten van de werknemers. Op de stellingen waar het gewenste antwoord “vanuit huis” 
was, is een afname zichtbaar van het aantal werkgevers dat denkt dat het advies van de 
Rijksoverheid daadwerkelijk vanuit huis is. Ook hier spelen de versoepelingen mogelijk een rol in de 
veranderingen van de resultaten.

-

+

-

-

-

-

+
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2%

75%

14%

6%

2%

3%

59%

23%

12%

3%

Weet ik niet

Nee, deze website ken ik niet

Ik ken deze website alleen van naam

Ja, deze website heb ik weleens bezocht

Ja, deze website gebruik ik regelmatig

NM Werknemers VM Werknemers

BEKENDHEID HOEWERKTNEDERLAND.NL WERKNEMERS

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN WERKGEVERS/WERKGEVERS
DE MEERDERHEID VAN DE WERKGEVERS HEEFT DE WEBSITE HOEWERKTNEDERLAND.NL MINIMAAL ÉÉN KEER BEZOCHT

BEKENDHEID HOEWERKTNEDERLAND.NL WERKGEVERS *, **

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

CONCLUSIE: 

Meer werknemers geven aan dat zij de website hoewerktnederland.nl wel eens bezocht hebben. 
Daarnaast stijgt ook de naamsbekendheid van hoewerknederland.nl. Bijna twee op de tien 
werkgevers geven aan regelmatig de website van hoewerknederland.nl te gebruiken. Dit is een stuk 
hoger in dan de werknemersdoelgroep.

2%

21%

20%

39%

18%

Weet ik niet

Nee, deze website ken ik niet

Ik ken deze website alleen van naam

Ja, deze website heb ik weleens bezocht

Ja, deze website gebruik ik regelmatig

NM Werkgevers

+

* In de voormeting werden werkgevers gevraagd in hoeverre zij bekend waren met slimwerkgeven.nl. In de 
nameting is dit aangepast naar hoewerktnederland.nl omdat dit in de campagne gecommuniceerd werd.
** De website hoewerktnederland.nl wordt ook voor andere campagnes van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid gebruikt 

+

-
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN
TIPS VOOR WERKENDEN IS EEN VAN DE MEEST BEZOCHTE PAGINA’S GELINKT AAN DE CAMPAGNE. 

* Alle benoemde pagina’s beginnen met de url: www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/

CONCLUSIE: 

De meest bezochte onderwerpen van de thuiswerkpagina’s op hoewerktnederland.nl zijn de pagina’s 
waar tips voor werkenden te vinden zijn, informatie voor werkgevers, het belang van sociaal contact 
en hoe men het contact met een collega kan verbeteren. Ook voor de kwalitatieve bezoeker van de 
website (langer dan 10 seconden op de pagina), zijn dit de meest bezochte pagina’s. 

URL MEEST BEZOCHTE 

PAGINA’S > 10 SECONDEN*
AANTAL 

SESSIES

BOUNCE 

RATIO*

TIJD OP 

PAGINA

THUISWERKEN 139.760 90% 37SEC

TIPS-WERKENDEN 12.790 75% 56SEC

INFORMATIE-WERKGEVERS 1.389 20% 1MIN 06SEC

SOCIAAL-CONTACT 1.058 11% 1MIN 11SEC

TIPS-WERKENDEN/HOE-

VERBETER-JE-HET-CONTACT-

MET-COLLEGA’S/AMBER

1.023 11% 2MIN 18SEC

MEEST BEZOCHTE PAGINA’S HOEWERKTNEDERLAND.NL

URL MEEST KWALITATIEVE 

PAGINA’S > 10 SECONDEN*
AANTAL 

SESSIES

BOUNCE 

RATIO*

TIJD OP 

PAGINA

THUISWERKEN 35.993 59% 2MIN 12SEC

TIPS-WERKENDEN 8.749 63% 1MIN 18SEC

INFORMATIE-WERKGEVERS 1.306 15% 1MIN 11SEC

TIPS-WERKENDEN/HOE-

VERBETER-JE-HET-CONTACT-

MET-COLLEGA’S/AMBER
1.005 6% 1MIN 15SEC

SOCIAAL-CONTACT
993 6% 1MIN 20SEC
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46%

60%

Nieuwsherinnering

Werknemers (N=418) Werkgevers (n=389)

29%

52%

Campagneherinnering

Werknemers (N=418) Werkgevers (n=389)

HERINNERING

Nieuwsherinnering: Heeft u in de afgelopen weken nieuws gezien of gehoord over de Thuiswerkcampagne? 
Dit nieuws kunt u bijvoorbeeld gehoord of gezien hebben via nieuwssites, social media (zoals twitter), 
televisie, radio of krant. Sentiment: was dit meer positief, negatief of neutraal?

CONCLUSIE

Werkgevers herinneren zich de campagne vaker spontaan dan werknemers. Ook geven werkgevers 
aan vaker nieuws te hebben gehoord over het onderwerp thuiswerken. Het nieuws over thuiswerken 
wordt door beide groepen in grotere mate positief beleefd dan negatief. Dit is mogelijk te verklaren 
door de aangekondigde versoepelingen voorafgaand aan de nameting.

Campagneherinnering: Heeft u de afgelopen weken een campagne van de Rijksoverheid gezien of gehoord over 
Thuiswerken?

*Significant t.o.v. werknemersdoelgroep (95% betrouwbaarheid)

“Werk zoveel mogelijk thuis alleen zo komen we door de crisis”

“Ze gaven tips voor mentale gezondheid en je fysieke gezondheid en dat als je er aan houdt 
dat thuis werken minder lastig is voor je.”

“Thuis werken indien mogelijk.”

“We werken zoveel mogelijk vanuit huis en gaan naar kantoor als het moet.”

“werk thuis. Bel met collega. Maak thuis onderscheid tussen werkplek en thuisplek.”

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

CAMPAGNE EN NIEUWSHERINNERING SPONTANE BOODSCHAPHERINNERING

+

+
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HERKENNING

HERKENNING

* De benchmarks zijn specifiek voor het mediumtype. Voor radio is deze gecorrigeerd voor het mediumbereik. 

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes. Radio: onder / gelijk aan / boven norm (95% 
betrouwbaarheid)

CONCLUSIE

Onder zowel werkgevers als werknemers ligt de herkenning van de campagne hoog. Werkgevers 
hebben vaker dan werknemers ten minste één van de uitingen herkend. De totale herkenning van de 
campagne door werkgevers is ruim boven het gemiddelde van Rijksoverheidscampagnes zonder de 
inzet van televisie. Alle uitingen worden door de werkgeversgroep bovengemiddeld goed herkend. 
Voor werknemers wordt radio minder goed herkend. De overige uitingen laten een gemiddelde 
herkenning zien ten opzichte van overige Rijksoverheidscampagnes zonder de inzet van televisie.

TOTAAL
HERKENNING 

WERKNEMER

HERKENNING 

WERKGEVER
BENCHMARK

CAMPAGNE 65% 86% 52%

MEDIUMTYPEN
HERKENNING 

WERKNEMER

HERKENNING 

WERKGEVER
BENCHMARK

Radio 54% 81% 63%

Online video 46% 74% 40%

Online display 37% 66% 36%

Print 34% 64% 34%
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WAARDERING

CAMPAGNE 

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes.

CONCLUSIE

De campagne wordt door zowel werkgevers als werknemers met een zeven beoordeeld. Dit is onder 
het gemiddelde van Rijksoverheidscampagnes. Op bijna alle waarderingsaspecten scoort de 
campagne ondergemiddeld. Zowel werknemers als werkgevers geven aan dat de campagne geen 
nieuwe informatie geeft, en dat ze de campagne te vaak gezien of gehoord hebben. Deze 
waarderingen zijn in lijn met overige corona-gerelateerde campagnes.

OVERALL WAARDERING
WAARDERING 

WERKNEMERS

WAARDERING 

WERKGEVERS
BENCHMARK

RAPPORTCIJFER (1-10) 7.0 6.9 7.6

WAARDERING OP 

ASPECTEN (1-5)

WAARDERING 

WERKNEMERS

WAARDERING 

WERKGEVERS
BENCHMARK

DUIDELIJK 4.0 3.8 4.2

GELOOFWAARDIG 3.8 3.6 4.1

GEEFT NIEUWE INFORMATIE  3.1 3.3 3.7

OPVALLEND 3.4 3.4 3.8

LEUK 3.3 3.4 3.5

NIET IRRITANT 3.5 3.5 3.9

NIET TE VAAK 

GEZIEN/GEHOORD
3.4 3.3 3.7
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WAARDERING

Medium & Uitingen Werknemers

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes.

CONCLUSIE

In lijn met de campagnewaardering, worden ook de uitingen ondergemiddeld gewaardeerd 
vergeleken met overige Rijksoverheidscampagnes zonder televisie. Ook dit komt overeen met 
voorgaande corona-gerelateerde campagnes. 

Medium & Uitingen Werkgevers

WAARDERING WERKNEMERS
WAARDERING 

WERKNEMERS
BENCHMARK

Radio 7.1 7.6

Radiospot Thuiswerken 

'Werkdruk'
7.3

Radiospot Thuiswerken 'Sociaal' 7.1

Radiospot Thuiswerken 'Balans' 7.2

Print 'werknemer' 7.1 7.6

OLV 7.3 7.7

OLV 'Balans-Gitaar' 7.3

OLV 'Sociaal-Hond' 7.4

Display 7.0 7.5

WAARDERING WERKGEVERS
WAARDERING 

WERKGEVERS
BENCHMARK

Radio 7.1 7.6

Radiospot Thuiswerken 

'Werkdruk'
7.2

Radiospot Thuiswerken 'Happy' 7.1

Print 'werkgever' 7.1 7.6

OLV 7.1 7.7

OLV 'Werkdruk-Bureaustoel' 7.3

OLV 'Happy-Vader 7.0

Display 6.9 7.5
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Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat... 

Werkgevers:
1… je thuis moet werken als dat kan 
2… je met je werknemers moet praten over maatregelen om thuiswerken vol te houden
4... je inspiratie en tips kunt vinden op hoewerktnederland.nl

Werknemers:
1… je thuis moet werken als dat kan 
3… je met je werkgever moet praten over maatregelen om thuiswerken vol te houden
4... je inspiratie en tips kunt vinden op hoewerktnederland.nl

BOODSCHAPOVERDRACHT

CONCLUSIE: 

Voor zes op de tien werknemers slaagt de campagne erin om over te brengen dat men thuis moet 
werken als dat kan. Dit is slechts voor de helft van de werkgevers duidelijk. Het is de campagne niet 
gelukt om alle boodschappen duidelijk over te brengen. Vooral de link met hoewerktnederland.nl 
wordt nog niet door alle werknemers en werkgevers gelegd. De link wordt iets beter gelegd door 
werkgevers, wat in lijn is met de bekendheid van hoewerktnederland.nl bij werkgevers.  

52% 50%
40%

40% 44%

49%

8% 6%
11%
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Verwijzende websites Direct bezoek Campagnes (betaalde media) Zoekmachines

FLIGHT

WEBSITEBEZOEK HOEWERKTNEDERLAND.NL

GEDURENDE DE CAMPAGNEPERIODE IS ER EEN DUIDELIJKE STIJGING VAN HET AANTAL WEBSITEBEZOEKERS TE ZIEN

AANTAL 

SESSIES

BOUNCE 

RATIO*

10+ SEC. 

BEZOEK**

TIJD OP 

PAGINA

TOTAAL 139.760 90% 26% 37SEC

VERWIJZENDE 

WEBSITES
1.082 44% 80%

2MIN 

47SEC

DIRECT BEZOEK 2.967 53% 66% 54SEC

ONLINE CAMPAGNE 

TOTAAL
134.338 92% 24% 35SEC

o DISPLAY 

(MATTERKIND) 
99.835 91% 22% 38SEC

o DISPLAY (ADFORM) 17.543 89% 21% 26SEC

o SOCIAL (FACEBOOK) 9.264 94% 24% 20SEC

o SOCIAL (LINKEDIN) 7.488 80% 44% 29SEC

ZOEKMACHINES 1.828 36% 92% 47SEC

* De bounce ratio is het percentage van de bezoekers dat slechts één pagina heeft bezocht op de website. Dit 
betekent dat de bezoeker de website direct verliet nadat deze binnenkwam op de landingspagina.
** 10+ sec. bezoek  is het percentage bezoekers dat de website langer dan 10 seconden heeft bezocht. Dit 
percentage bezoekers wordt als kwalitatief beschouwd.
*** Cijfers baseerd op resultaten uit Piwik: 1 mei t/m 26 juni.

ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK HOEWERKTNEDERLAND.NL

CONCLUSIE

De meeste bezoekers van de website hoewerktnederland.nl komen via uitingen op de website 
terecht gedurende de campagneperiode. Vooral display uitingen (matterkind en adform) zorgen voor 
veel toestroom richting de website. Ook via socials komen veel mensen op de website terecht. De 
bounce rate van de bezoekers die via de campagne-uitingen en direct bezoek op de website terecht 
komen ligt wel hoger dan voor bezoekers die via verwijzende website en zoekmachines op de 
website terechtkomen. In verhouding zorgen zoekmachines en verwijzende websites voor de meest 
kwalitatieve bezoekers. Eén op de vier bezoekers die via de campagne op de website terechtkomt, 
bezoekt deze langer dan 10 seconden.
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

METHODE, STEEKPROEF & WEGING

In dit onderzoek is er sprake van een onderzoeksopzet met een voor- en nameting die 
bestaan uit onafhankelijke steekproeven  onder het algemeen publiek (VM N=837 en 
NM N=807) om ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen vast te stellen. Door 
middel van screeningsvragen zijn de respondenten opgedeeld in twee subgroepen: 
werknemers (VM N=437; NM N=418) en werkgevers (VM N=400; NM N=389) die 
aangeven (deels) vanuit huis te werken, of die in de gelegenheid zijn om thuis te werken.

De data zijn voor zowel de voor- als nameting(en) gewogen naar de Gouden Standaard
op de kenmerken bedrijfsgrootte, sector en niveau binnen de organisatie. 

SIGNIFICANTIES & BENCHMARKS

Om te kunnen constateren of de ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen niet 
op toeval berusten hebben we significantietoetsen uitgevoerd tussen de voor- en 
nameting onder werkgevers en werknemers die aangeven een gedeelte van de tijd 
vanuit huis te werken, of in de gelegenheid te zijn thuis te kunnen werken, maar dit 
(nog) niet doen. 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 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 groende 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 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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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. 

BEGRIPPENLIJST
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