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ACHTERGROND

Beleidsdoelstelling
Jongeren voelen zich vrij om eigen keuzes 
te maken in relaties en seksualiteit om 
uiteindelijk onbedoelde zwangerschappen, 
soa's en negatieve ervaringen met seksueel 
gedrag te voorkomen.

Communicatiedoelstelling
Jongeren motiveren tot het voeren van een 
gesprek met hun (seks)partner over eigen 
seksuele wensen en grenzen, zodat zij dit 
als normaal gaan ervaren.

Doelgroepen
De campagne richt zich op jongeren tussen 17 en 24 jaar. Dit is tevens de onderzoeksdoelgroep. Waar relevant 
(significante verschillen) worden in dit rapport de resultaten van de subdoelgroepen weergegeven of genoemd: 
laagopgeleide jongeren, religieuze jongeren waarbij het geloof invloed heeft op de keuzes omtrent intimiteit, seks 
en relaties, jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond en jongeren die lesbisch, homo of bi zijn (LHB-
jongeren). In dit onderzoek zijn vragen gesteld voor twee contexten: bij intiem contact (zoals flirten, samen dansen, 
knuffelen en zoenen) en bij seksueel contact (zoals met elkaar naar bed gaan). De vragen in de context ‘seksueel 
contact’ zijn enkel beantwoord door diegenen die al eens seks hebben gehad. Omdat dit een te kleine groep binnen 
de steekproef is, zijn verschillen tussen subdoelgroepen enkel gerapporteerd voor de context ‘bij intiem contact’.

Meetperiode
De voormeting (VM) vond voorafgaand aan de campagne plaats en de nameting (NM) heeft direct na de piek in 
media-inzet plaatsgevonden.

CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE [1/2]

De seksuele gezondheid van jongere mensen in Nederland is over het algemeen goed. Maar sommige jongeren lopen 
seksuele risico’s en zijn extra kwetsbaar. Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s), onbedoelde zwangerschappen, 
en negatieve ervaringen met seksueel gedrag komen nog te veel voor. Ook voelen niet alle jongeren zich vrij om eigen 
keuzes te maken in relaties en seksualiteit. Of ze kunnen goede informatie en hulpverlening niet goed vinden. Daarom 
heeft ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een meerjarige campagne ontwikkeld over seksuele 
gezondheid die in deelcampagnes ingaat op verschillende onderwerpen om bij te dragen aan goede seksuele vorming 
van jongeren.

De vorige deelcampagne (maart 2021) ging in op het vergroten van de kennis met betrekking tot voorbehoedsmiddelen 
om te voorkomen dat jongeren onbedoeld zwanger raken of soa’s oplopen. Het doel van de huidige deelcampagne 
‘Wensen en grenzen’ is dat jongeren zich vrij voelen om eigen keuzes te maken in relaties en seksualiteit en hier met 
hun (seks)partner over praten. Om zo uiteindelijk onbedoelde zwangerschappen, soa's en negatieve ervaringen met 
seksueel gedrag te voorkomen.

Het ministerie van VWS lanceert in samenwerking met Sense.info “Zin? Lekker? Fijn?”. Deze deelcampagne richt zich op 
jongeren van 17 t/m 24 jaar en gaat over het praten over wensen en grenzen voor, tijdens en na intiem contact. De 
campagne motiveert jongeren tot het voeren van een gesprek met hun (seks)partner over eigen seksuele wensen en 
grenzen, zodat zij dit als normaal gaan ervaren. In de eerste fase van de campagne werd het mantra geïntroduceerd als 
hulpmiddel voor jezelf om het gesprek aan te gaan. In de tweede fase werd de campagne uitgebreid met verhalen van 
jongeren over hoe zij het gesprek zijn aangegaan. De hoofdboodschap van de campagne is: “Zin? Lekker? Fijn? Praat met 
elkaar over wat je wel en niet wil. Check Sense.info.”

De introductie van het mantra “Zin? Lekker? Fijn?” als ook ervaringsverhalen van jongeren vormen de basis van deze 
campagne en worden als korte video’s ingezet middels online advertising, (online) radio, advertenties op datingapp 
Happ’n en social media (Facebook, Instagram, Snapchat). Ook een samenwerking met influencers en een 
postercampagne op scholen en in het uitgaansleven maakt onderdeel uit van de mediacampagne. 



dvj-insights.com 5

BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE [2/2]

MEDIABUDGET (NETTO) MEDIADRUK MEDIABEREIK (GEREALISEERD)

WEEK 35 T/M 39

RADIO 323* (GRP)

ONLINE RADIO 1.786.024 (IMPRESSIES)

ONLINE VIDEO 5.018.755 (IMPRESSIES)

ONLINE DISPLAY 541.247 (IMPRESSIES)

SOCIAL 4.755.540 (IMPRESSIES)

OUT-OF-HOME (OOH) N/A

INFLUENCERS 2.608.642 (IMPRESSIES)

SEARCH 7.933 (IMPRESSIES)

WEEK 35 T/M 39

RADIO € 30.568

ONLINE RADIO € 12.796

ONLINE VIDEO € 52.582

ONLINE DISPLAY € 16.117

SOCIAL € 18.299

OUT-OF-HOME (OOH) € 62.216

INFLUENCERS € 37.000 

SEARCH € 323

WEEK 35 T/M 39

RADIO 35%*

* Dit is een prognose van de GRP’s en het bereik. Definitieve luistercijfers bij opmaak rapportage nog niet bekend. 
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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 herkenning van de content van de 
influencers is uitgevraagd in de survey op deze manier: “Heb je een post op YouTube, Instagram of 
TikTok gezien over het bespreken van wensen en grenzen bij intiem contact (praten over wat je wel 
en niet wil) van één of meerdere van onderstaande influencers?” Van alle mediumtypen waren er 
naast de uitingen die we aan de respondenten hebben voorgelegd ook nog andere varianten. 
Vanwege de lengte van de vragenlijst zijn deze niet in dit onderzoek meegenomen.

Online video ‘Mantra Intro’ Radio ‘Mantra Intro’

Online display ‘Banners'

Radio ‘Nienke’Online video ‘Nienke’

OOH ‘Posters’

Social ‘Poll'
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CAMPAGNEDOELSTELLINGEN

WETEN

Jongeren weten in intieme situaties hoe ze 
een gesprek kunnen voeren met de ander 
over wensen en grenzen.

• Survey: Ik weet hoe ik kan praten met de ander over wat ik 
wel en niet wil op seksueel gebied/bij intiem contact 
[% stijging (helemaal) mee eens]

VINDEN

Jongeren vinden het belangrijk om in 
intieme situaties met de ander elkaars 
wensen en grenzen te bespreken.

• Survey: Ik vind het belangrijk om met de ander te praten over 
wat ik wel en niet wil bij intiem contact/op seksueel gebied
[% stijging (helemaal) mee eens]

• Survey: Ik vind het belangrijk om te weten wat de ander wel 
en niet wil bij intiem contact/op seksueel gebied
[% stijging (helemaal) mee eens]

PRATEN

Jongeren praten in intieme situaties (voor, 
tijdens en na) met de ander over elkaars 
wensen en grenzen.

• Survey: Ik praat met de ander over wat ik wel en niet wil op 
seksueel gebied/bij intiem contact  
[% stijging (bijna) altijd]

• Survey: Ik vraag aan de ander wat hij/zij wil op seksueel 
gebied/bij intiem contact 
[% stijging (bijna) altijd]

VOELEN

Jongeren hebben het idee dat ze vrij zijn om 
hun eigen keuzes te maken. (secundaire 
doelstelling) 

• Survey: Ik voel dat ik vrij ben om mijn eigen keuzes te maken 
op seksueel gebied/bij intiem contact
[op lange termijn % stijging (helemaal) mee eens]

KPI’S

MEDIUM
MEDIA-

DOELSTELLING
KPI

(ONLINE) RADIO BEREIK Herkenning 

ONLINE VIDEO BEREIK
Herkenning en 
aantal views

ONLINE DISPLAY BEREIK Herkenning 

SOCIAL BEREIK Herkenning 

OUT-OF-HOME 

(OOH)
BEREIK Herkenning 

INFLUENCERS BEREIK
Herkenning en 
impressies

SEARCH PERFORMANCE

Aantal 
kwalitatieve 
bezoekers, 
bezoekduur, 
bounce rate
(Sense.info)

DOELSTELLINGEN EN KPI’s
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
CAMPAGNE-EFFECTEN

Twee op de drie jongeren van 17 t/m 24 jaar weten hoe ze een gesprek kunnen voeren over 
wensen en grenzen bij intiem en bij seksueel contact en ongeveer drie kwart vindt het 
belangrijk om dit te doen. Toch geven maar zes op de tien jongeren aan daadwerkelijk te 
praten over de wensen en grenzen van zichzelf en de ander. Voor de primaire 
campagnedoelstellingen geldt dat we op de totale jongerendoelgroep na de campagne nog 
geen significante bewegingen zien ten opzichte van voor de campagne. We zien wel dat men 
na de campagne vaker aangeeft met iemand te hebben gesproken over het aangeven van 
wensen en grenzen in het algemeen (in een online of persoonlijk gesprek met iemand 
waarmee intiem contact is geweest of met iemand anders).

Verder heeft de campagne op een aantal contextstellingen al bij kunnen dragen aan de 
perceptie rondom het bespreken van wensen en grenzen bij de totale jongerendoelgroep. Zo 
zien we dat minder jongeren na de campagne aangeven zich te laten leiden door hetgeen een 
ander wil bij intiem contact. Daarnaast geeft men na de campagne aan het makkelijker te 
vinden om te praten over wat zij zelf willen bij intiem contact en vinden jongeren het normaler 
om te praten over wat ze wel en niet willen bij seksueel contact.

De campagne heeft op de vier campagnedoelstellingen bij de subdoelgroepen al wel een 
aantal effecten teweeggebracht. De meeste beweging is te vinden onder de jongeren met een 
niet-westerse migratieachtergrond. Na de campagne vinden zij het belangrijker om te weten 
wat de ander wel en niet wil. Daarnaast vinden zij het nu makkelijker en normaler om hierover 
te praten. We zien dan ook dat meer jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond 
over hun eigen en de wensen en grenzen van de ander zijn gaan praten. Ook meer LHB-
jongeren vinden het na de campagne belangrijk om te praten over wat zij zelf wel en niet 
willen en zijn na de campagne vaker van mening dat dit het intieme contact prettiger maakt. 
Daarnaast vinden meer gelovige jongeren het na de campagne makkelijk om wensen en 
grenzen te bespreken. Ze zijn na de campagne vaker gaan praten over wat zij zelf wel en niet 
willen. 

Onder laagopgeleide jongeren zien we geen effecten van de campagne op de doelstellingen. 
Opvallend is verder dat laagopgeleide jongeren, vergeleken met de totale doelgroep, minder 
goed weten hoe ze wensen en grenzen kunnen bespreken, het minder belangrijk vinden en 
minder vaak praten over wat ze wel en niet willen. Daarnaast waarderen ze de campagne 
minder goed, vinden ze het minder relevant en vinden ze de boodschap minder goed 
overgebracht dan de totale doelgroep. Een mogelijke reden waarom de campagne minder 
gewaardeerd is door laagopgeleide jongeren en minder impact heeft gehad op hen zou te 

maken kunnen hebben met het gepercipieerde belang. Laagopgeleide jongeren vinden het 
namelijk minder belangrijk, dan andere jongeren, dat de Rijksoverheid zich bezighoudt met 
het motiveren van jongeren om met de ander te bespreken wat ze wel en niet willen in 
intieme situaties. Ook vinden ze het bespreken van wensen en grenzen voor zichzelf minder 
belangrijk dan andere jongeren. 

HERKENNING EN ACTIVATIE

De campagne wordt zeer goed herkend (op het niveau van de top 10% best herkende 
Rijksoverheidscampagnes zonder TV-inzet). De gerichte kanaalinzet (met name influencers) 
heeft geleid tot een hoge herkenning van de campagne. Bij de jongeren die het meest zijn 
bereikt via influencers (gelovigen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond) 
zien we de meeste campagne-effecten terug.

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

De totale jongerendoelgroep waardeert de campagne even goed als de gemiddelde 
Rijksoverheidcampagne: de doelgroep geeft de campagne en de campagne-uitingen een 
rapportcijfer die rond het gemiddelde rapportcijfer van Rijksoverheidcampagnes ligt. De 
campagne wordt echter wel iets minder geloofwaardig en duidelijk gevonden. Uit de 
boodschapoverdracht blijkt dat de boodschappen minder goed zijn overgekomen in de 
campagne dan gemiddeld (voornamelijk onder laagopgeleiden). De doelgroep geeft meer dan 
gemiddeld aan de campagne te vaak te hebben gezien. Mogelijk vinden zij de campagne 
hierdoor iets irritanter dan andere Rijksoverheidscampagnes. 

AANBEVELINGEN

We zien belangrijke effecten ontstaan na afloop van de campagne (voornamelijk onder 
subdoelgroepen). Op de totale doelgroep zijn nog geen effecten op de doelstellingen te zien. 
Aangezien de perceptie dat het makkelijk is om te praten over wensen en grenzen en het daad-
werkelijk praten hierover, hand in hand lijken te gaan (zes op de tien vinden het makkelijk en 
een exact even hoog aandeel praat over wensen en grenzen), is het advies om te blijven bena-
drukken hoe je er makkelijk over kunt praten. Bijvoorbeeld door expliciet te noemen dat tips te 
vinden zijn op Sense.info. Verder is het een aandachtspunt om het belang, oftewel het nut, van 
het praten over wensen en grenzen duidelijker naar voren te laten komen in de campagne.

Vanwege de lagere resultaten op de doelstellingen en de ondergemiddelde waardering voor en 
het begrip van de campagne bij laagopgeleide jongeren bevelen wij aan te onderzoeken hoe dit 
onderwerp laagopgeleide jongeren beter kan aanspreken, en door hen als relevanter en 
belangrijker kan worden gezien. 
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WETEN HOE ZE EEN GESPREK KUNNEN VOEREN

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
HET AANTAL JONGEREN DAT WEET HOE ZE EEN GESPREK KUNNEN VOEREN OVER WENSEN EN GRENZEN IS GELIJK GEBLEVEN

CONTEXT: HOE ZIJN JONGEREN TE WETEN GEKOMEN HOE ZE 
EEN GESPREK OVER WENSEN EN GRENZEN KUNNEN VOEREN

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

CONCLUSIE: 

Twee derde van de jongeren geeft aan te weten hoe ze een gesprek kunnen voeren met de ander over wensen 
en grenzen bij seksueel contact en bij intiem contact. Dit beeld is stabiel gebleven na de campagne. De meeste 
jongeren weten hoe ze dit gesprek kunnen voeren uit ervaring of door te praten met de (seks)partner of met 
vrienden. Wanneer we inzoomen op de verschillende subdoelgroepen zien we dat laagopgeleide jongeren 
significant minder vaak weten hoe ze een gesprek moeten voeren over wensen en grenzen (52%) dan de totale 
jongerendoelgroep (64%). Maar áls ze weten hoe ze een gesprek kunnen voeren, geeft deze doelgroep na de 
campagne vaker aan dit via de kanalen van de campagne, namelijk social media influencers en de website van 
Sense.info, te weten te zijn gekomen.

Vraag:  Ik weet hoe ik kan praten met de ander over wat ik wel en niet wil op seksueel gebied/bij intiem contact 
[% (helemaal) mee eens]

Vraag: Je hebt aangegeven dat je weet hoe je kan praten met de ander over wat je wel en niet wil tijdens 
diverse intieme situaties. Geef aan via welke manier(en) je dit te weten bent gekomen.

57%

39%

35%

16%

15%

14%

8%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

60%

45%

33%

18%

17%

12%

8%

6%

4%

4%

4%

2%

0%

Uit ervaring

Via mijn (seks)partner

Via vrienden/vriendinnen

Via familie

Informatie via internet

Informatie via social media

Op geen enkele specifieke manier

Via een social media influencer

Informatie van de website Sense.info

Informatie via televisie of (online) radio

Informatie van de Rijksoverheid

Informatie via tijdschrift(en)/magazine(s)

Anders

VM (N=442) NM (N=400)

68%

65%

64%

64%

bij seksueel contact (zoals met elkaar naar bed
gaan)

bij intiem contact (zoals flirten, samen dansen,
knuffelen en zoenen)

NM VM

DOELGROEP STELLING VM NM

Laagopgeleide jongeren Informatie via internet 7% 22%

Laagopgeleide jongeren Via een social media influencer 2% 11%

Laagopgeleide jongeren Informatie van de website Sense.info 0% 6%

SUBDOELGROEPEN (VERSCHILLEN T.O.V. VOOR DE CAMPAGNE)
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72%

75%

74%

79%

Ik vind het belangrijk om met de ander te praten
over wat ik wel en niet wil

Ik vind het belangrijk om te weten wat de ander
wel en niet wil

VM (N=344) NM (N=366)

71%

70%

75%

75%

Ik vind het belangrijk om met de ander te praten
over wat ik wel en niet wil

Ik vind het belangrijk om te weten wat de ander
wel en niet wil

VM (N=643) NM (N=600)

DOELGROEP STELLING VM NM

LHB-jongeren Ik vind het belangrijk om met de ander te praten over wat 
ik wel en niet wil bij intiem contact

57% 72%

Jongeren met een niet-
westerse migratieachtergrond

Ik vind het belangrijk om te weten wat de ander wel en 
niet wil bij intiem contact 

60% 73%

BIJ INTIEM CONTACT

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN
NA DE CAMPAGNE VINDEN JONGEREN HET EVEN BELANGRIJK OM TE PRATEN OVER WENSEN EN GRENZEN ALS VOOR DE CAMPAGNE

BIJ SEKSUEEL CONTACT

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

CONCLUSIE: 

Drie kwart van de jongeren vindt het belangrijk om te praten over wat ze zelf willen en wat de ander wel en niet 
wil bij seksueel contact en bij intiem contact. Dit beeld is na de campagne stabiel gebleven. Bij de 
subdoelgroepen zien we na de campagne positieve effecten onder LHB-jongeren en jongeren met een niet-
westerse migratieachtergrond. Meer LHB-jongeren vinden het na de campagne belangrijk om te praten over de 
eigen wensen en grenzen bij intiem contact dan voor de campagne. En meer jongeren met een niet-westerse 
migratieachtergrond vinden het na de campagne belangrijk om te weten wat de ander wel en niet wil bij intiem 
contact dan voorafgaand aan de campagne. Vergeleken met de totale doelgroep (75%) vinden laagopgeleide 
jongeren het minder belangrijk om over hun eigen (67%) en over de wensen en grenzen van te ander (60%) te 
praten bij intiem contact. 

Vraag: In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? [(helemaal) mee eens]

SUBDOELGROEPEN (VERSCHILLEN T.O.V. VOOR DE CAMPAGNE)
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70%

67%

53%

75%

71%

59%

Het is normaal om te praten over wat je wel en
niet wil

Het bespreken van wat je wel en niet wil maakt
het (intieme) contact tussen mij en de ander

prettiger

Ik vind het makkelijk om te praten met de ander
over wat ik wel en niet wil bij intiem contact

VM (N=643) NM (N=600)

73%

71%

57%

81%

77%

58%

Het is normaal om te praten over wat je wel en
niet wil

Het bespreken van wat je wel en niet wil maakt
het (seksuele) contact tussen mij en de ander

prettiger

Ik vind het makkelijk om te praten met de ander
over wat ik wel en niet wil op seksueel gebied

VM (N=344) NM (N=366)

CONTEXTSTELLING – VINDEN 
NA DE CAMPAGNE VINDEN JONGEREN HET MAKKELIJKER OM TE PRATEN OVER WAT ZE WEL EN NIET WILLEN BIJ INTIEM CONTACT

BIJ INTIEM CONTACT

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

BIJ SEKSUEEL CONTACT 

CONCLUSIE: 

De campagne is onder andere bedoeld om de drempel te verlagen om over wensen en grenzen te praten. 
Na de campagne zien we dat jongeren bij intiem contact al vaker vinden dat het praten over wat ze wel en 
niet willen makkelijk is dan voor de campagne. Daarnaast zijn meer jongeren het normaal gaan vinden om 
te praten over wat je wel en niet wil op seksueel gebied. Bij de subdoelgroepen zien we ten opzichte van 
voor de campagne verschillende positieve effecten. Meer gelovige jongeren vinden het na de campagne 
makkelijk om te praten over wensen en grenzen. Daarnaast vinden ook meer jongeren met een niet-
westerse migratieachtergrond het makkelijk om hierover te praten. Ook vinden zij het na de campagne 
normaal om te praten over wensen en grenzen. Meer LHB-jongeren vinden dat het praten over wensen en 
grenzen het intieme contact prettiger maakt. Vergeleken met de totale doelgroep (71%) vinden minder 
laagopgeleide jongeren dat praten het intieme contact prettiger maakt (57%).

Vraag: Ik vind het makkelijk om te praten met de ander over wat ik wel en niet wil bij intiem contact/seksueel contact [(helemaal) mee eens]

DOELGROEP STELLING VM NM

Gelovige jongeren Ik vind het makkelijk om te praten met de ander over wat 
ik wel en niet wil bij intiem contact

40% 58%

Jongeren met een niet-
westerse migratieachtergrond

Ik vind het makkelijk om te praten met de ander over wat 
ik wel en niet wil bij intiem contact

46% 61%

Jongeren met een niet-
westerse migratieachtergrond

Het is normaal om met elkaar te praten over wat je wel en 
niet wil bij intiem contact 62% 73%

LHB-jongeren Het bespreken van wat je wel en niet wil maakt het 
(intieme) contact tussen mij en de ander prettiger

59% 74%

SUBDOELGROEPEN (VERSCHILLEN T.O.V. VOOR DE CAMPAGNE)
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26%

35%

32%

27%

21%

17%

16%

12%

5%

8%

VM (N=643)

NM (N=600)

(bijna) altijd een enkele keer nooit niet relevant wil ik niet zeggen

26%

31%

33%

31%

18%

15%

17%

15%

6%

8%

VM (N=643)

NM (N=600)

(bijna) altijd een enkele keer nooit niet relevant wil ik niet zeggen

BIJ INTIEM CONTACT

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – PRATEN (MET DE ANDER)
NA DE CAMPAGNE GEVEN EVEN VEEL JONGEREN AAN TE PRATEN OVER WENSEN EN GRENZEN ALS VOOR DE CAMPAGNE

BIJ SEKSUEEL CONTACT

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

Vraag: Ik praat met de ander over wat ik wel en niet wil bij intiem contact

CONCLUSIE: 

Zes op de tien jongeren praten in intieme situaties en bij seksueel contact met de ander over elkaars wensen 
en grenzen. Na de campagne praten evenveel jongeren over wat zijzelf en de ander wel en niet willen tijdens 
intiem/seksueel contact als voor de campagne. Wel geven jongeren na de campagne vaker aan ‘(bijna) altijd’ 
te vragen wat de ander wil bij intiem contact dan voor de campagne. Bij de subdoelgroepen zien we voor 
gelovige jongeren en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond significante effecten van de 
campagne terug. Gelovige jongeren zijn na de campagne vaker gaan praten over wat zij zelf wel en niet willen 
bij intiem contact. Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond zijn na de campagne vaker gaan 
praten over wat zij zelf willen én wat de ander wil bij intiem contact. Vergeleken met de totale doelgroep 
(61%) praten laagopgeleide jongeren minder vaak over wat ze wel en niet willen bij intiem contact (49%). 

Vraag: Ik vraag aan de ander wat hij/zij wil bij intiem contact

DOELGROEP STELLING VM NM

Gelovige jongeren Ik praat met de ander over wat ik wel en niet wil bij intiem 
contact [(bijna) altijd + een enkele keer]

42% 57%

Jongeren met een niet-
westerse migratieachtergrond

Ik praat met de ander over wat ik wel en niet wil bij intiem 
contact [(bijna) altijd + een enkele keer]

49% 62%

Jongeren met een niet-
westerse migratieachtergrond

Ik vraag aan de ander wat hij/zij wil bij intiem contact 
[(bijna) altijd + een enkele keer]

45% 60%

SUBDOELGROEPEN (VERSCHILLEN T.O.V. VOOR DE CAMPAGNE)

24%

28%

32%

31%

12%

11%

19%

17%

12%

13%

VM (N=344)

NM (N=366)

(bijna) altijd een enkele keer nooit niet relevant wil ik niet zeggen

26%

30%

30%

28%

17%

14%

17%

16%

10%

12%

VM (N=344)

NM (N=366)

(bijna) altijd een enkele keer nooit niet relevant wil ik niet zeggen

Vraag: Ik praat met de ander over wat ik wel en niet wil op seksueel gebied

Vraag: Ik vraag aan de ander wat hij/zij wil op seksueel gebied

59%

61%

58%

63%

56%

59%

56%

58%
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[TITEL]

CONTEXTSTELLING – VERDIEPING PRATEN (MET DE ANDER)
STABIELE RESULTATEN OP DE PRATEN-DOELSTELLING: DIT GELDT VOOR ZOWEL VOOR, TIJDENS ALS NA HET INTIEME CONTACT

BIJ INTIEM CONTACT…

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

CONCLUSIE: 

Eerder zagen we een stabiel beeld op de praten-doelstelling: na de campagne praten evenveel jongeren 
over wat zijzelf en de ander wel en niet willen tijdens intiem/seksueel contact als voor de campagne. 
Wanneer we verdiepende vragen stellen en de jongeren vragen of ze voor, tijdens en na het 
intieme/seksuele contact praten over elkaars wensen en grenzen (‘zin? lekker? fijn?’) zien we ook stabiele 
resultaten. De resultaten tonen dat jongeren voornamelijk zelf aangeven en aan de ander vragen of hij/zij 
er wel zin in heeft en achteraf aan de ander vragen of hij/zij het fijn vond. In mindere mate wordt er 
tijdens het contact aangegeven en gevraagd of iets lekker wordt gevonden, en achteraf aangegeven wat 
ze zelf wel en niet fijn vonden. We zagen eerder dat jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond 
vaker praten over wensen en grenzen bij intiem contact. Ook op deze verdiepende vragen zien we dat 
deze doelgroep na de campagne vaker aangeeft wanneer ze ergens geen zin in hebben, vraagt of de 
ander wel zin heeft en achteraf aangeeft wat ze wel en niet fijn vonden.

Vraag: Geef aan hoe vaak de volgende stellingen op jou van toepassing zijn [(bijna) altijd]

BIJ SEKSUEEL CONTACT…

ZELF DE ANDER ZELF DE ANDER

DOELGROEP STELLING VM NM

Jongeren met een niet-
westerse migratieachtergrond

In een intieme situatie geef ik het vooraf aan als ik ergens 
geen zin in heb

63% 74%

Jongeren met een niet-
westerse migratieachtergrond

In een intieme situatie geef ik achteraf aan wat ik wel en 
niet fijn vond

46% 57%

Jongeren met een niet-
westerse migratieachtergrond

In een intieme situatie vraag ik vooraf of de ander er wel 
zin in heeft

60% 71%

SUBDOELGROEPEN (VERSCHILLEN T.O.V. VOOR DE CAMPAGNE)

76%

68%

70%

77%

69%

68%

…geef ik het vooraf 
aan als ik ergens geen 

zin in heb

…geef ik het tijdens 
het seksuele contact 

aan als ik iets niet 
lekker vind 

…geef ik achteraf aan 
wat ik wel en niet fijn 

vond

VM (N=344) NM (N=366)

72%

67%

71%

78%

68%

74%

…vraag ik vooraf of de 
ander er wel zin in 

heeft

…vraag ik tijdens het 
seksuele contact of de 
ander het lekker vindt

…vraag ik achteraf of 
de ander het fijn vond

VM (N=344) NM (N=366)

73%

59%

57%

73%

62%

58%

…geef ik het vooraf 
aan als ik ergens geen 

zin in heb

…geef ik tijdens het 
intieme contact aan als 
ik iets niet lekker vind 

…geef ik achteraf aan 
wat ik wel en niet fijn 

vond

VM (N=643) NM (N=600)

68%

59%

63%

72%

60%

64%

…vraag ik vooraf of de 
ander er wel zin in 

heeft

…vraag ik tijdens het 
intieme contact of de 
ander het lekker vindt

…vraag ik achteraf of 
de ander het fijn vond

VM (N=643) NM (N=600)
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SPREKEN OVER WENSEN EN GRENZEN

CONTEXTSTELLING – PRATEN (OVER WENSEN EN GRENZEN IN HET ALGEMEEN)
ER WORDT MEER GESPROKEN OVER HET AANGEVEN VAN WENSEN EN GRENZEN BIJ INTIEM CONTACT

SPREKEN OVER WENSEN EN GRENZEN

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

Vraag: Heb je in de afgelopen maand met iemand gesproken over het aangeven van wensen en grenzen bij intiem contact?
Dat gesprek kan met diegene waarmee je intiem contact hebt gehad of met iemand anders zijn geweest. 
[‘Ja, meerdere keren” + ‘Ja, een enkele keer’]

CONCLUSIE: 

De totale doelgroep heeft in de afgelopen maand vaker gesproken over het aangeven van wensen 
en grenzen bij intiem contact dan voorafgaand aan de campagne. Dit bespraken ze na de 
campagne vaker met kennissen, maar de meesten spraken erover met diegene waarmee ze 
intiem contact (gaan) hebben of met vrienden. We zagen eerder dat meer jongeren met een niet-
westerse migratieachtergrond na de campagne het gesprek aangingen over wat ze wel en niet 
willen in intiem contact met de ander. Dit zien we hier ook terug: meer jongeren met een niet-
westerse migratieachtergrond hebben over wensen en grenzen bij intiem contact gesproken en 
dit deden zij na de campagne vaker met diegene waarmee ze intiem contact (gaan) hebben.

Vraag: Met wie heb je gesproken over het aangeven van je wensen en grenzen bij intiem contact? 

55%

39%

13%

11%

5%

4%

2%

0%

60%

42%

10%

9%

9%

5%

3%

1%

Met degene waarmee ik intiem contact heb of van
plan ben te hebben

Met vrienden/vriendinnen

Met mijn ouders/verzorgers

Met (overige) familie

Met kennissen

Met collega's

Met een leraar of lerares

Met iemand anders

VM (N=374) NM (N=398)

DOELGROEP STELLING VM NM

Jongeren met een niet-
westerse migratieachtergrond

Heeft in de afgelopen maand met iemand gesproken over 
het aangeven van wensen en grenzen bij intiem contact

48% 68%

Jongeren met een niet-
westerse migratieachtergrond

Gesproken met degene waarmee ik intiem contact heb of 
van plan ben te hebben 43% 55%

SUBDOELGROEPEN (VERSCHILLEN T.O.V. VOOR DE CAMPAGNE)

58%

66%

Heeft in de afgelopen maand met iemand
gesproken over het aangeven van wensen en

grenzen bij intiem contact

VM (N=643) NM (N=600)
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BIJ INTIEM CONTACT

REALISATIE SECUNDAIRE CAMPAGNEDOELSTELLING – VOELEN
MEN LAAT ZICH NA DE CAMPAGNE MINDER LEIDEN DOOR DE ANDER BIJ INTIEM CONTACT

BIJ SEKSUEEL CONTACT

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

CONCLUSIE: 

De campagne heeft als secundaire doel dat jongeren het idee hebben dat ze vrij zijn om hun eigen 
keuzes te maken. Na de campagne voelen zes op de tien jongeren zich vrij om bij zowel intiem als bij 
seksueel contact eigen keuzes te maken. Dit beeld is stabiel ten opzichte van de voormeting. Wel 
zien we dat jongeren zich na de campagne minder vaak laten leiden door het geen wat de ander wil 
in intiem contact dan voor de campagne. 

Vraag: Ik voel dat ik vrij ben om mijn eigen keuzes te maken op seksueel gebied/bij intiem contact [(helemaal) mee eens]
Vraag: Ik laat mij soms leiden door hetgeen wat een ander wil op seksueel gebied/bij intiem contact ook als ik daar eigenlijk geen zin in heb of het niet lekker vind [(helemaal) mee oneens]

64%

31%

65%

35%

Ik voel dat ik vrij ben om mijn eigen keuzes te
maken op seksueel gebied

Ik laat mij soms leiden door hetgeen wat een
ander wil op seksueel gebied ook als ik daar

eigenlijk geen zin in heb of het niet lekker vind

VM (N=344) NM (N=366)

61%

27%

61%

32%

Ik voel dat ik vrij ben om mijn eigen keuzes te
maken bij intiem contact

Ik laat mij soms leiden door hetgeen wat een
ander wil bij intiem contact ook als ik daar

eigenlijk geen zin in heb of het niet lekker vind

VM (N=643) NM (N=600)

% (helemaal) mee eens

% (helemaal) mee oneens

% (helemaal) mee eens

% (helemaal) mee oneens
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18%
27%

Campagneherinnering

VM (N=643) NM (N=600)

HERINNERING – JONGEREN (17-24 JAAR)

Nieuwsherinnering: Heeft u in de afgelopen weken nieuws gezien of gehoord over het bespreken van wensen en 
grenzen bij intiem contact van knuffelen tot seks (praten over wat je wel en niet wil)? 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

Na afloop van de campagne herinneren meer jongeren zowel een campagne als nieuws te hebben gezien of 
gehoord over het bespreken van wensen en grenzen. De hogere nieuwsherinnering is mogelijk gedeeltelijk 
te verklaren vanwege de campagne van ‘Seksueel geweld’ waarin veel PR wordt ingezet en qua onderwerp 
raakt aan deze campagne. Echter, uit de spontane boodschapherinnering blijkt dat de doelgroep zich 
inderdaad de boodschap van de juiste campagne (wensen en grenzen) kan herinneren. Als we de 
subdoelgroepen nader bekijken is deze stijging op campagne- en nieuwsherinnering ook te zien bij jongeren 
met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze jongeren kunnen zich de campagne en informatie rondom 
het onderwerp dus goed herinneren. Mogelijk verklaart dit waarom we de meeste campagne-effecten onder 
deze doelgroep zien. 

Campagneherinnering: Heeft u de afgelopen weken een campagne van Sense.nl in samenwerking met de 
Rijksoverheid gezien of gehoord over het bespreken van wensen en grenzen bij intiem contact van knuffelen tot 
seks (praten over wat je wel en niet wil)?

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

“De campagne ging over niet bang zijn om aan te geven wat je grenzen zijn. Bijvoorbeeld je 
vriend slaat op je billen, als je dit niet fijn vindt moet je dat gewoon aan kunnen geven.”

“Fijn of lekker, of niet fijn, geef aan wat je grenzen zijn op seksueel en intiem gebied.”

“Het gaat over grenzen aangeven en op een goede manier bespreekbaar maken wat je wel 
en niet wil. Dit om het taboe en de ongemakkelijkheid die er omheen hangt te verminderen.”

“Het is belangrijk dat je praat over wat je wel en niet wil tijdens intieme situaties, zo voorkom 
je misverstanden en miscommunicatie, en hebben beide partijen het fijn en niemand spijt.”

“Als je geen zin hebt in intiem contact, moet je dit altijd aangeven!”

“Dat het belangrijk is om aan te geven wat je wel of niet lekker vindt met je partner.”

“Het was iemand op tiktok en instagram die zei dat praten hierover heel normaal was.”

“Reclame op de radio van Sense met iemand die zoende als een wasmachine. De jongen die 
dit deed vroeg of ze het fijn vond, en meisje gaf aan dat het een tikkeltje minder moest.”

“Er hingen posters op bij de ggd waar ik vaccinatie ging halen.”

Boodschapherinnering: Vertel wat de campagne je duidelijk probeert te maken. 

CAMPAGNE EN NIEUWSHERINNERING SPONTANE BOODSCHAPHERINNERING

0%

20%

40%

60%

80%

100%

VM (N=202) NM (N=221)

Positief

Neutraal/geen herinnering

Negatief

31% 37%

Nieuwsherinnering

VM (N=643) NM (N=600)
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TOTAAL HERKENNING BENCHMARK*

CAMPAGNE 71% 52%

MEDIUMTYPEN HERKENNING BENCHMARK

(ONLINE) RADIO
53% ***

ONLINE VIDEO
48% 40%

ONLINE DISPLAY
40% 36%

OOH
42% 39%

SOCIAL
42% 36%

INFLUENCERS** 41%

HERKENNING

HERKENNING – JONGEREN (17-24 JAAR)

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

CONCLUSIE

De totale herkenning van de campagne ligt in de top 10% van de best herkende Rijksoverheids-
campagnes zonder TV-inzet. De herkenning van alle campagne-uitingen ligt rond het gemiddelde van 
uitingen in Rijksoverheidscampagnes. Vier op de tien jongeren konden zich herinneren een post op 
YouTube, Instagram of TikTok te hebben gezien van minimaal één van de influencers.

* De benchmarks zijn specifiek voor het mediumtype. Voor TV en radio zijn deze gecorrigeerd voor het mediumbereik. 
** Instagram story over voorbehoedsmiddelen gezien van tenminste één influencer.
*** Aangezien enkel de bereikscijfers van SLAM! beschikbaar zijn (niet voor FunX) en er ook online radio op Spotify en OMX is ingezet, is het niet mogelijk om een benchmark te berekenen op basis van het bereik van radio.
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HERKENNING

HERKENNING – SUBDOELGROEPEN

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

CONCLUSIE

Ook voor de subdoelgroepen laagopgeleid, gelovig en 
LHB zien we dat zij de campagne herkennen op het 
niveau van de top 10% best herkende 
Rijksoverheidscampagnes. Voor jongeren met een 
niet-westerse migratieachtergrond ligt de totale 
herkenning van de campagne rond het gemiddelde 
van Rijksoverheidscampagnes zonder de inzet van 
televisie. Net als bij de totale doelgroep herkennen de 
subdoelgroepen de campagne-uitingen op het niveau 
van andere uitingen in Rijksoverheidscampagnes. De 
posts van influencers zijn het best herkend door 
gelovige jongeren en door jongeren met een niet-
westerse migratieachtergrond. 

TOTAAL LAAGOPGELEID GELOVIG

NIET-WESTERSE 

MIGRATIE-

ACHTERGROND

LHB BM*

CAMPAGNE 78% 76% 70% 79% 52%

MEDIUMTYPEN LAAGOPGELEID GELOVIG

NIET-WESTERSE 

MIGRATIE-

ACHTERGROND

LHB BM

(ONLINE) RADIO 55% 54% 49% 59% ***

ONLINE VIDEO 56% 54% 51% 45% 40%

ONLINE DISPLAY 51% 43% 43% 44% 36%

OOH 45% 49% 41% 50% 39%

SOCIAL 50% 46% 46% 46% 36%

INFLUENCERS** 45% 59% 56% 46%

* De benchmarks zijn specifiek voor het mediumtype. Voor TV en radio zijn deze gecorrigeerd voor het mediumbereik. 
** Instagram story over voorbehoedsmiddelen gezien van tenminste één influencer.
*** Aangezien enkel de bereikscijfers van SLAM! beschikbaar zijn (niet voor FunX) en er ook online radio op Spotify en OMX is ingezet, is het niet mogelijk om een benchmark te berekenen op basis van het bereik van radio.
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OVERALL WAARDERING WAARDERING BENCHMARK

RAPPORTCIJFER (1-10) 7.3 7.6

WAARDERING OP ASPECTEN (1-5) WAARDERING BENCHMARK

DUIDELIJK 3.8 4.2

GELOOFWAARDIG 3.6 4.1

GEEFT NIEUWE INFORMATIE  3.3 3.7

OPVALLEND 3.6 3.8

LEUK 3.4 3.5

NIET IRRITANT 3.4 3.9

NIET TE VAAK GEZIEN/GEHOORD 3.4 3.7

RELEVANT 3.6

WAARDERING – JONGEREN (17-24 JAAR)

CAMPAGNE 

WAARDERING WAARDERING BENCHMARK

(ONLINE) RADIO 7.4 7.6

• INTRO 7.4

• NIENKE 7.3

ONLINE VIDEO 7.5 7.7

• INTRO 7.5

• NIENKE 7.5

ONLINE DISPLAY 7.4 7.5

OOH 7.2 7.6

SOCIAL 7.3 7.5

MEDIUM EN UITINGEN

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

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

CONCLUSIE

De totale campagne krijgt een 7.3 als rapportcijfer. Dit rapportcijfer en rapportcijfers van de 
verschillende campagne-uitingen ligt rond het gemiddelde rapportcijfer in Rijksoverheidscampagnes. 
De campagne wordt even opvallend en leuk gevonden als andere Rijksoverheidscampagnes, maar 
wordt in mindere mate duidelijk en geloofwaardig gevonden. Daarnaast zien we dat de jongeren 
aangeven dat ze te campagne te vaak hebben gezien. Hierdoor vinden ze de campagne mogelijk in 
iets grotere mate irritant dan andere Rijksoverheidscampagnes.
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WAARDERING – SUBDOELGROEPEN

CAMPAGNE MEDIUM EN UITINGEN

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

CONCLUSIE

Laagopgeleide jongeren zijn iets kritischer en beoordelen de campagne minder goed dan de totale doelgroep 
jongeren. Zij geven de campagne, radiospot, display en de social-uitingen een lager rapportcijfer dan de 
totale doelgroep, en ze vinden de campagne minder leuk. Eerder zagen we ook dat de campagne een lagere 
effectiviteit heeft gehad bij de laagopgeleide jongeren ten opzichte van jongeren in de andere 
subdoelgroepen. Laagopgeleide jongeren vinden het onderwerp en de campagne minder relevant. Jongeren 
met een niet-westerse migratieachtergrond en gelovige jongeren waarderen de campagne bijna even goed 
als de totale doelgroep. LHB-jongeren waarderen de campagne even goed als de totale doelgroep. 

OVERALL

WAARDERING
LAAGOPGELEID GELOVIG

NIET-WESTERSE 

MIGRATIE-

ACHTERGROND

LHB BM

RAPPORTCIJFER 6.9 7.1 7.4 7.4 7.6

WAARDERING OP

ASPECTEN (1-5)
LAAGOPGELEID GELOVIG

NIET-WESTERSE 

MIGRATIE-

ACHTERGROND

LHB BM

DUIDELIJK 3.5 3.7 3.8 3.7 4.2

GELOOFWAARDIG 3.3 3.5 3.4 3.6 4.1

GEEFT NIEUWE 

INFORMATIE  
3.1 3.3 3.3 3.4 3.7

OPVALLEND 3.4 3.5 3.5 3.6 3.8

LEUK 3.0 3.2 3.3 3.3 3.5

NIET IRRITANT 3.0 3.2 3.3 3.4 3.9

NIET TE VAAK

GEZIEN/GEHOORD
3.1 3.2 3.2 3.5 3.7

RELEVANT 3.0 3.5 3.5 3.7

WAARDERING LAAGOPGELEID GELOVIG

NIET-WESTERSE 

MIGRATIE-

ACHTERGROND

LHB BM

(ONLINE) RADIO 7.1 7.2 7.5 7.3 7.6

• INTRO 7.2 7.4 7.5 7.6

• NIENKE 7.0 7.1 7.6 7.2

ONLINE VIDEO 7.5 7.2 7.3 7.6 7.7

• INTRO 7.6 7.2 7.5 7.9

• NIENKE 7.4 7.2 7.3 7.3

ONLINE DISPLAY 7.1 7.3 7.2 7.4 7.5

OOH 7.4 6.8 7.0 7.3 7.6

SOCIAL 6.9 7.2 7.5 7.5 7.5
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71%

40%

1

2
63%

58%

35% 36%

1 2

% Deels gelukt

% Gelukt

63% 62%

33% 31%

1 2

67%
61%

29% 32%
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BOODSCHAPOVERDRACHT 

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT BEST GELUKT

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1…het belangrijk is om met je partner te praten over wat je wel en niet wil bij intiem contact (van 
daten en knuffelen tot en met seks)
2…je meer informatie kunt vinden op sense.info

CONCLUSIE: 

De campagne is er het meest in geslaagd om boodschap 1 (primaire boodschap) over te brengen. Twee derde 
van de jongeren geeft aan dat de campagne de primaire boodschap ‘dat het belangrijk is om met je partner 
te praten over wat je wel en niet wil bij intiem contact’ goed is overgekomen. Zes op de tien jongeren geeft 
aan dat de boodschap ‘dat je meer informatie kunt vinden op sense.info’ goed is overgekomen in de 
campagne-uitingen. Beide boodschappen worden ongeveer net zo goed overgebracht als de gemiddelde 
boodschapoverdracht in andere Rijksoverheidscampagnes. Echter, bij laagopgeleide jongeren zijn beide 
boodschappen minder goed overgekomen dan gemiddeld (resultaten vallen binnen de laagste 10% van 
Rijksoverheidscampagnes). Zij vonden de boodschap minder duidelijk dan de totale jongerendoelgroep.

De boodschap(pen) die het beste is/ zijn gelukt volgens de doelgroep zijn groen gemarkeerd (95% betrouwbaarheid)

Hoogste 10% van Rijksoverheidscampagnes (82% en hoger)

Laagste 10% van Rijksoverheidscampagnes (57% en lager)

Best gelukt: Welke van de onderstaande boodschappen is of zijn volgens jou het beste overgekomen? 

53% 54%

43% 33%

1 2

66%
60%

32%
33%

1 2

NIET-WESTERSE 
MIGRATIEACHTERGROND

GELOVIG LHBLAAG-
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DOELGROEP

74%

41%

1

2

66%

36%

1

2

79%

35%

1

2

68%

33%

1

2

TOTALE
DOELGROEP

LAAGOPGELEID

GELOVIG

LHB

NIET-WESTERSE 
MIGRATIEACHTERGROND
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WEBSITEBEZOEK SENSE.INFO/NL/ZINLEKKERFIJN

DE CAMPAGNE-UITINGEN ZORGDEN VOOR MEER DAN DE HELFT VAN HET BEZOEK AAN DE CAMPAGNEPAGINA OP SENSE.INFO

WEEK 40 T/M 43
AANTAL 

SESSIES

BOUNCE 

RATIO*

GEM. TIJD OP 

PAGINA

TOTAAL

Uitgaand verkeer naar interne pagina’s
80.543

1.780
38% 15 SEC.

ONLINE CAMPAGNE TOTAAL 44.396 

ONLINE DISPLAY (HAPP’N) 17.624

ONLINE VIDEO 536

SOCIAL – SNAPCHAT 5.112

SOCIAL – FACEBOOK 20.972

INFLUENCERS – INSTAGRAM 49

INFLUENCERS – TIK TOK -

SEARCH (GOOGLE) 90

OVERIG 13

* 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. 

ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK SENSE.INFO/NL/ZINLEKKERFIJN

CONCLUSIE

De campagnepagina op Sense.info is in de weken met de meeste media-inzet (week 35 t/m 39) ruim 
207.000 keer bezocht. De meeste bezoekers komen via de campagne-uitingen op de campagne-
pagina ‘Zin? Lekker? Fijn?’ terecht. Ongeveer 2% van de bezoekers klikt door naar andere pagina’s, 
met name de home page van Sense.info maar ook de pagina’s over wensen en grenzen van de ander 
en jezelf. Veel bezoekers komen via de display in de datingapp Happ’n binnen. Search draagt stukken 
minder bij. Elke bezoeker vanuit search heeft ongeveer €1 van het mediabudget gekost. 

WEEK 35 T/M 39
AANTAL 

SESSIES

BOUNCE 

RATIO*

GEM. TIJD OP 

PAGINA

TOTAAL

Uitgaand verkeer naar interne pagina’s
207.128

3.956
39% 21 SEC.

ONLINE CAMPAGNE TOTAAL 110.516

ONLINE DISPLAY (HAPP’N) 70.809

ONLINE VIDEO 20.918

SOCIAL – SNAPCHAT 13.071

SOCIAL – FACEBOOK 2.836

INFLUENCERS – INSTAGRAM 2.064

INFLUENCERS – TIK TOK 486

SEARCH (GOOGLE) 312

OVERIG 20

WEEK 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

METING VOORMETING NAMETING

(ONLINE) RADIO

ONLINE VIDEO

ONLINE DISPLAY

SOCIAL

OUT-OF-HOME

INFLUENCERS

SEARCH
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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 jongeren van 17 tot en met 24 jaar 
(N=643 en N=600) om ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen vast te stellen. 
Binnen deze hoofddoelgroep is er gekeken naar verschillende subdoelgroepen, namelijk 
laagopgeleide jongeren* (N=134 en N=146), religieuze jongeren waarbij het geloof 
invloed heeft op de keuzes omtrent intimiteit, seks en relaties (N=116 en N=137), 
jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond (N=132 en N=169) en LHB-
jongeren (N=88 en N=111).

De data zijn voor zowel de voor- als nameting(en) gewogen naar de Gouden Standaard
op de kenmerken geslacht, leeftijd opleidingsniveau en Nielsen regio. 

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 de doelgroep. 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 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 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.

*Onder laagopgeleid vallen: Geen onderwijs / lagere school, Lager algemeen onderwijs (bijv. LAVO, VGLO, VBO, VMBO kader of beroepsgerichte leerweg), Lager beroepsonderwijs (bijv. LBO, LTS, ITO, LEAO, huishoudschool) en
Middelbaar algemeen onderwijs (bijv. MAVO, IVO, (M)ULO, VMBO theoretische of gemengde leerweg)
. 
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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

dvj-insights.com


