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ACHTERGROND

Beleidsdoelstelling
Voorkomen dat schulden en armoede opspelen (preventief) en meer 
mensen uit de schulden en armoede helpen.

Communicatiedoelstelling
Doelgroepen aansporen om op tijd in actie te komen (praten over de 
problemen, op een rijtje zetten van je financiële situatie, inkomsten en 
uitgaven op een rij zetten / huishoudboekje bijhouden, check waar je 
recht op hebt, zoek op tijd hulp)

Doelgroepen
De doelgroep in dit onderzoek bestaat uit Nederlanders die minder inkomen 
hebben door de coronacrisis. Er wordt binnen deze doelgroep onderscheid 
gemaakt in drie sub-doelgroepen, namelijk: a) Ondernemers, b) ZZP’ers en c) 
Flexwerkers, mensen in loondienst of mensen die door de coronacrisis hun baan 
kwijtgeraakt zijn.

Meetperiode
De voormeting van dit onderzoek heeft plaatsgevonden in week 5 en 6. De 
campagne heeft zelf van week 7 tot en met week 13 gelopen. De nameting heeft 
in week 14 en 15 plaatsgevonden.

CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE

WEEK
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CAMPAGNE

METING VM NM

RADIO

ONLINE VIDEO

ONLINE DISPLAY

BRANDED CONTENT

SEARCH
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE

Met de eerste campagneflight ‘De eerste stap helpt je verder’ wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ervoor zorgen 
dat flexwerkers, zzp’ers en ondernemers snel aan de bel trekken/hulp zoeken als ze geldzorgen hebben en weten waar zij welke 
ondersteuning kunnen krijgen. Zo willen we laten zien hoe ze problemen kunnen voorkomen (preventief) of verminderen (oplossingen
of advies) als ze hun financiële situatie onder ogen komen en actie ondernemen door hulp te zoeken of gebruik te maken van tools. 
Tijdens de eerste campagneflight van februari 2021 attenderen we de doelgroep op laagdrempelig te verkrijgen advies krijgen van 
Geldfit waar je met geldzorgen terecht kunt. 

Mensen die leven in armoede of schuld belanden op een gegeven moment op het punt waarop ze het niet meer weten. Ze zitten vaak 
al een tijd in dezelfde situatie en hebben tevergeefs gezocht naar hulp. Of hebben juist helemaal nog geen hulp gezocht omdat ze zich 
schamen voor hun situatie of het nog zelf willen oplossen. Door de coronacrisis is er ook een groep ontstaan die voor het eerst te 
maken krijgt met geldzorgen of financiële problemen. Met de campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ laten we zien én maken we 
invoelbaar hoe goed en belangrijk het is om die eerste stap te nemen.  We maken in de eerste campagneflight gebruik van drie 
ambassadeurs. Zij staan met hun verhaal centraal in de uitingen.

De doelgroep waar we ons op gaan richten is een diverse en brede doelgroep. Deze doelgroep is goed te bereiken via internet, 
buitenreclame, radio, tv, sociale netwerken, zoekmachines en nieuwssites. 

MEDIABUDGET (NETTO) MEDIADRUK MEDIABEREIK (GEREALISEERD)

WEEK 07 T/M 13 2021

RADIO 750 (GRP)

ONLINE RADIO 456.538 (IMPRESSIES)

ONLINE VIDEO 
(social video)

33.224.728 (IMPRESSIES)

ONLINE DISPLAY 
(social ads)

2.142.326 (IMPRESSIES

BRANDED

CONTENT 
13.659.641 (IMPRESSIES)

SEARCH 22.120 (IMPRESSIES)

WEEK 07 T/M 13 2021

RADIO € 60.915,-

ONLINE RADIO € 3.018,-

ONLINE VIDEO 
(social video)

€ 92.046,-

ONLINE DISPLAY 
(social ads)

€ 15.662,-

BRANDED

CONTENT 
€ 69.000,-

SEARCH € 822,-

WEEK 07 T/M 13 2021

RADIO 81%
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OVERZICHT VAN DE UITINGEN

UITINGEN

Om zo goed mogelijk de herkenning van de uitingen én de campagne te bepalen, zijn 
in het onderzoek de uitingen met een awarenessdoelstelling voorgelegd (standaard 
maximaal 6) die het meest representatief zijn voor de campagne. Deze uitingen ziet u 
op deze pagina. Er is slechts één radiospot voorgelegd per persoon. Elke radiospot is 
door één op de drie personen beluisterd.

Online (social) Video

Radio uiting 1 Radio uiting 2 Radio uiting 3 

Online Dipslay (o.a. Social)

Branded Content
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CAMPAGNEDOELSTELLINGEN

WETEN

1. De doelgroep weet dat er 
ondersteuning/hulp is als een (tijdelijke) 
disbalans tussen inkomsten/uitgaven 
wordt verwacht of ervaren en weet 
waar ze terecht kunnen.

2. De doelgroep weet dat vroegtijdig actie 
ondernemen kan voorkomen dat je 
erger in de geldzorgen terecht komt.

• Survey 2.1: % dat spontaan Geldfit (en andere instanties 
noemt

• Survey 2.2: Herkenning Geldfit (en andere instanties)
• Survey 2.3:  stelling: ‘Ik weet wat voor ondersteuning ik kan 

krijgen wanneer mijn inkomsten en uitgaven niet in balans 
zijn.’

• Survey 2.3: % (helemaal) mee eens op de stellingen: ‘Het is 
zeer belangrijk om op tijd in actie te komen, nog voordat er 
geldzorgen ontstaan.’; ‘Hoe eerder ik in actie kom om mijn 
geldzorgen aan te pakken, hoe beter ik ergere financiële 
problemen kan voorkomen.’

• Survey 2.4:  % (Helemaal) eens met de stellingen. 
Bijvoorbeeld: Om (ergere) geldzorgen te voorkomen is het heel 
belangrijk om te praten over mijn financiële problemen.

VOELEN

1. De doelgroep voelt dat ze nu in actie 
moet komen voordat de geldzorgen 
verergeren.

• Survey 2.3: % stelling: ‘Ik voel dat ik nu iets moet doen om 
mijn geldzorgen niet erger te laten worden.’  

KPI’S

MEDIUM
MEDIA-

DOELSTELLING
KPI

RADIO BEREIK Herkenning

ONLINE VIDEO       
(SOCIAL VIDEO)

BEREIK/ACTIVATIE Herkenning

DISPLAY 
(SOCIAL ADS)

BEREIK/ACTIVATIE Herkenning

BRANDED

CONTENT 
BEREIK/ACTIVATIE Herkenning

SEARCH ACTIVATIE Webverkeer

DOELSTELLINGEN EN KPI’s
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
CAMPAGNE-EFFECTEN

Zeker drie op de vier personen binnen de doelgroep zijn bekend met tenminste één 
instantie waar men terecht kan, wanneer men (tijdelijke) geldzorgen heeft. Dat men 
hiervoor bij de gemeente terecht kan, is het meest bekend bij de doelgroep wanneer dit 
zowel spontaan als geholpen uitgevraagd wordt. Ongeveer drie op de tien personen 
weten dat men voor advies bij geldzorgen bij het in de campagne benoemde Geldfit
terecht kan. Het aandeel personen dat zeker wist dat ze voor advies bij tijdelijke 
geldzorgen bij Geldfit terecht konden, steeg ten opzichte van voor de campagneperiode. 

De hoeveelheid personen die weten dat ze op tijd in actie dienen te komen om ergere 
geldzorgen te voorkomen, daalde ten opzichte van voor de campagne. Ook het aandeel 
mensen dat het belangrijk vindt om financiële zaken op een rijtje te zetten, een 
huishoudboekje bij te houden en te checken voor welke ondersteuning men in 
aanmerking komt daalde ten opzichte van voor de campagne. Een mogelijke verklaring 
hiervoor zijn de aangekondigde versoepelingen omtrent de coronamaatregelen. Dit biedt 
wellicht perspectief voor een deel van de doelgroep, aangezien zij mogelijk weer meer 
werk of klanten krijgen door deze versoepelingen. Hierdoor kan het als minder belangrijk 
worden gevonden om te checken waar men recht op heeft vergeleken met twee 
maanden geleden, toen de voormeting plaats heeft gevonden (tijdens de lockdown). 
Vooral ondernemers hebben het gevoel dat men nu in actie moet komen om ergere 
geldzorgen te voorkomen. Voor de werknemersdoelgroep en ZZP’ers is dit minder aan de 
orde.

Het websitebezoek van Geldfit.nl is ten opzichte van voorgaande jaren sterk gestegen. 
Gedurende de campagneperiode bezochten gemiddeld 55.000 mensen per maand de 
website. Ook het aantal adviezen dat door Geldfit.nl gegeven werd, steeg gedurende de 
campagneperiode. Per maand werden er 10.000 adviezen gegeven. De campagne-
uitingen die moeten zorgen voor awareness rondom het onderwerp en traffic richting de 
website zorgen voor de meeste websitebezoekers. De Branded Content-uitingen zorgen 
voor minder bezoekers, maar deze bezoekers bezoeken de website wel langer en starten 
in verhouding meer testen op geldfit.nl. Ook de inzet van de radiospots kan een oorzaak 
zijn van de stijging in het aantal websitebezoeken. Wat betreft de online conversaties is er 
gedurende de campagneperiode een stijging te zien van het aantal gesprekken over het 
campagne-onderwerp. Wanneer we kijken naar online conversaties over de campagne 
zijn er veel topics te zien die gerelateerd zijn aan de campagne ‘De eerste stap helpt je

verder’ van de Rijksoverheid. Op dit gebied lijkt de campagne dus ook effect te hebben, 
al wordt er relatief weinig over de campagne gesproken vergeleken met het campagne-
onderwerp.

HERKENNING 

De campagne wordt gemiddeld herkend. Ongeveer zes op de tien personen geven aan 
minimaal één van de gebruikte uitingen gezien te hebben. De online display-uitingen 
worden bovengemiddeld herkend, wanneer we dit vergelijken met voorgaande 
Rijksoverheidscampagnes zonder de inzet van televisie. Zowel de campagne als de 
gebruikte uitingen worden het best herkend door de ondernemersdoelgroep. De 
radiospot draagt het beste bij aan de herinnering van de campagne.  

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

Zowel de campagne, als de uitingen worden op gemiddeld niveau gewaardeerd, 
vergeleken met voorgaande Rijksoverheidcampagnes zonder de inzet van televisie. 
ZZP’ers waarderen de campagne en de gebruikte uitingen lager dan de ondernemers en 
werkenden doelgroep. De mate waarin de campagne er in slaagt een boodschap over te 
dragen wordt door de doelgroep op twee van de vier boodschappen goed beoordeeld. 
Vooral ZZP’ers geven een lagere duidelijkheid van de boodschappen aan, vergeleken met 
de andere subgroepen. 

AANBEVELINGEN

De campagne is effectief gebleken. Dit is vooral terug te zien in de hoogte van het 
websitebezoek aan Geldfit.nl gedurende de campagne en de stijging in het aantal 
personen dat op de hoogte is dat men bij Geldfit hulp kan krijgen bij (tijdelijke) 
geldzorgen. Hoewel de campagne op doelstelling niveau voor de totale doelgroep 
weinig weet te vervullen, zijn de voornaamste verschillen echter te vinden binnen de 
subdoelgroepen. Ondernemers lijken meer aangesproken te zijn door de campagne 
(waarderen de uitingen en campagne gemiddeld hoger dan ZZP’ers). Daarnaast is de 
effectiviteit van de campagne hoger voor de ondernemers. Interessant is om nader te 
onderzoeken of ZZP’ers een aparte benadering nodig hebben om het effect van de 
campagne op deze doelgroep te vergroten. 
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VOORMETING

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN 1
DE GEMEENTE WORDT HET MEEST BENOEMD ALS INSTANTIE WAAR MEN HULP KAN KRIJGEN BIJ GELDZORGEN 

NAMETING

*Bij wie of waar kunt u terecht voor hulp? Noem alle personen of instanties/organisaties die in u opkomen.

CONCLUSIE: 

De gemeente wordt het meest benoemd als instantie waar men terecht kan voor hulp bij (tijdelijke 
geldzorgen). Ook overheid, KvK, belastingdienst, en het UWV worden veel benoemd door 
respondenten. Geldfit wordt slechts door twee personen in de nameting benoemd, wat te verklaren 
is doordat Geldfit alleen advies geeft, en zelf geen hulp biedt aan personen.
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WIST U DAT U VOOR ONDERSTEUNING BIJ (TIJDELIJKE) 
GELDZORGEN TERECHT KUNT BIJ:

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN 1
DE HOEVEELHEID PERSONEN DIE ZEKER WETEN DAT MEN BIJ GELDFIT TERECHT KAN VOOR ONDERSTEUNING STEEG TEN 
OPZICHTE VAN VOOR DE CAMPAGNEPERIODE. 

% DAT OP DE HOOGTE IS DAT MEN VOOR ONDERSTEUNING 
BIJ (TIJDELIJKE) GELDZORGEN TERECHT KAN BIJ GELDFIT

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

CONCLUSIE: 

Bijna drie op de vier mensen weten dat zij voor ondersteuning bij geldzorgen terecht kunnen bij de 
gemeente. Het aandeel dat zeker weet dat men bij Geldfit terecht kan voor ondersteuning, steeg ten 
opzichte van voor de campagneperiode. 

27%

33%

33%

38%

42%

42%

49%

50%

56%

75%

23%

29%

31%

34%

39%

41%

48%

51%

54%

75%

Fikks

Geldfit

De Voorzieningenwijzer

Zelfjeschuldenregelen

Eerste Hulp Bij Schulden

Schuldenwijzer

Een coach

Kamer van Koophandel

NIBUD

De Gemeente

VM (N=404) NM (N=436)

% Ik denk dat ik dat wist/ dat wist ik zeker

18%

19%

15%

10%

NM

VM

Ik denk dat ik dat wist Dat wist ik zeker

+



dvj-insights.com 12

IK WEET WAT VOOR EEN ONDERSTEUNING IK KAN KRIJGEN 
WANNEER MIJN UITGAVEN HOGER DAN MIJN INKOMSTEN ZIJN

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN 1
RUIM VIER OP DE TIEN PERSONEN WETEN WAT VOOR ONDERSTEUNING MEN KAN KRIJGEN ALS MEN (TIJDELIJKE) GELDZORGEN 
HEEFT

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

CONCLUSIE: 

Ruim vier op de tien personen geven aan dat  men weet wat voor een ondersteuning men kan 
krijgen als hun uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Dit aandeel neemt niet toe ten opzichte van 
voorafgaand aan de campagne. De intentie om gebruik te maken van Geldift.nl is vrij hoog. Bijna drie 
op de vier personen geven aan misschien of zeker gebruik te maken van de test op Geldfit.nl. 

7%

5%

16%

16%

32%

34%

37%

34%

8%

11%

NM (N=436)

VM (N=404)

Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens

ZOU U GEBRUIK MAKEN VAN DE TEST OP GELDFIT.NL OM ADVIES 
TE KRIJGEN OVER UW FINANCIËLE SITUATIE

24%

21%

51%

52%

23%

24%

2%

3%

NM

VM

Nee Misschien Zeker Ik heb deze test al gedaan
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HET IS ZEER BELANGRIJK OM OP TIJD IN ACTIE TE KOMEN, NOG 
VOORDAT ER GELDZORGEN ONTSTAAN

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN 2
ONGEVEER ZEVEN OP DE TIEN PERSONEN VINDEN HET BELANGRIJK OM OP TIJD IN ACTIE TE KOMEN

HOE EERDER JE IN ACTIE KOMT OM GELDZORGEN AAN TE PAKKEN, 
HOE BETER ERGERE GELDZORGEN KUNNEN WORDEN VOORKOMEN

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

CONCLUSIE: 

Ongeveer zeven op de tien personen geven aan dat het belangrijk is om in actie te komen, nog 
voordat er geldzorgen ontstaan. Ongeveer hetzelfde aantal personen weten dat, hoe eerder men in 
actie komt, hoe beter ergere geldzorgen kunnen worden voorkomen. In beide gevallen neemt de 
groep personen dat het (helemaal) eens is met deze stellingen af ten opzichte van de voormeting. Een 
mogelijke reden hiervoor is dat personen hun antwoord baseren op de persoonlijke situatie. Doordat 
op het moment van de nameting (geplande) versoepelingen aangekondigd waren, biedt dat meer 
perspectief op positieve verandering in de financiële situatie van de doelgroep dan voorafgaand aan 
de campagne (tijdens lockdown).

46%

52%

22%

25%

NM (N=436)

VM (N=404)

Mee eens Helemaal mee eens

50%

54%

20%

25%

NM (N=436)

VM (N=404)

Mee eens Helemaal mee eens

68% - 70% -

79% 77% 
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60%

72%

71%

70%

73%

62%

73%

77%

80%

81%

… te praten over mijn financiële 
problemen

… op tijd hulp te zoeken of advies te 
vragen

… te checken waar ik recht op heb: 
ondersteuning/tegemoetkoming/kwijt

schelding

… mijn inkomsten en uitgaven op een 
rij te zetten in bijvoorbeeld een 

huishoudboekje

… mijn financiële situatie op een rijtje 
te zetten

VM (N=404) NM (N=436)

OM (ERGERE) GELDZORGEN TE VOORKOMEN IS HET HEEL 
BELANGRIJK OM…

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN 2
HET MERENDEEL VAN DE NEDERLANDERS WEET WAT MEN KAN DOEN OM ERGERE GELDZORGEN TE VOORKOMEN

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

CONCLUSIE: 

Vergeleken met de voormeting weten minder personen dat het heel belangrijk is om hun financiële 
situatie op een rijtje te zetten, een huishoudboekje bij te houden en te checken waar men recht op 
heeft, wanneer men (ergere) geldzorgen probeert te voorkomen. Een mogelijke verklaring voor de 
daling van de cijfers is, dat nu de versoepelingen meer perspectief bieden voor mensen en zij zich 
hierdoor minder druk maken over hun financiële situatie op langere termijn. Tevens zijn deze 
handelingen niet actief in de campagne-uitingen benoemd.

% (Helemaal) mee eens

-

-

-
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3%

3%

14%

12%

32%

34%

38%

37%

12%

13%

NM (N=436)

VM (N=404)

Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens

IK VOEL DAT IK NU IETS MOET DOEN OM GELDZORGEN TE 
VOORKOMEN OF MIJN GELDZORGEN NIET TE LATEN VERERGEREN

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VOELEN
DE HELFT VAN DE NEDERLANDERS MET MINDER INKOMEN DOOR DE CORONACRISIS GEEFT AAN NU IN ACTIE TE MOETEN KOMEN 
OM DE SITUATIE NIET TE LATEN VERERGEREN.

VOELEN – VERSCHILLEN TUSSEN DOELGROEPEN

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

CONCLUSIE: 

Ongeveer de helft van de Nederlanders die door de coronacrisis minder inkomsten heeft, geeft aan 
het gevoel te hebben iets te moeten doen om te voorkomen dat de geldzorgen niet verergeren. Dit 
blijft in de nameting ten opzichte van de voormeting stabiel. Ondernemers geven zowel voor als na 
de campagne vaker aan het gevoel te hebben nu in actie te moeten komen om de situatie niet te 
laten verergeren ten opzichte van de ZZP’ers en werknemers doelgroep. Ongeveer zes op de tien 
ondernemers voelen in actie te moeten komen. 

32%

37%

37%

30%

50%

44%

13%

10%

10%

11%

12%

21%

Flexwerkers, mensen in loondienst, mensen
die hun baan zijn kwijtgeraakt nm (n=220)

Flexwerkers, mensen in loondienst, mensen
die hun baan zijn kwijtgeraakt vm (n=189)

ZZP'ers nm (n=118)

ZZP'ers vm (n=109)

Ondernemers met personeel nm (n=102)

Ondernemers met personeel vm (n=102)

Mee eens Helemaal mee eens

% (Helemaal) mee eens
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HERKENNING

HERKENNING – NEDERLANDERS MET MINDER INKOMEN DOOR DE CORONACRISIS

onder / boven benchmark

TOTAAL HERKENNING BM*

CAMPAGNE 59% 56%

MEDIUMTYPEN BINNEN CAMPAGNE HERKENNING BM*

RADIO 41%** 53**

ONLINE VIDEO (social video) 43% 39%

ONLINE DISPLAY (social ads) 47% 34%

BC 44%

* De benchmarks zijn specifiek voor het mediumtype. 
** Voor radio is het herkenningscijfer gebaseerd op de spot die als beste herkend werd.

CONCLUSIE: 

De Armoede en Schulden campagne wordt gemiddeld herkend. Meer dan de helft van mensen geeft 
aan minimaal één van de gebruikte uitingen gezien of gehoord te hebben. De online display-uitingen 
worden beter herkend dan verwacht mag worden vergeleken met voorgaande 
Rijksoverheidscampagnes zonder de inzet van televisie. De radiospot wordt onder het gemiddelde 
herkend, wanneer we dit vergelijken met voorgaande Rijksoverheidscampagnes. Ondernemers 
herkennen zowel de campagne, als alle gebruikte uitingen beter dan de ZZP’ers en de werknemers 
doelgroep.

TOTAAL
ONDER-

NEMERS
ZZP'ERS

WERK-

NEMERS

CAMPAGNE 72% 48% 58%

MEDIUMTYPEN HERKENNING HERKENNING HERKENNING

RADIO N/A N/A N/A

ONLINE VIDEO (social video) 56% 30% 43%

ONLINE DISPLAY (social ads) 61% 37% 46%

BC 58% 35% 42%

HERKENNING

Significant onder / boven totale doelgroep
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IMPACT

CONCLUSIE: 

De radiospot draagt in sterke mate bij aan de herinnering van de campagne. Het sterkste vergeleken 
met alle andere uitingen. Doordat in de vragenlijst gevraagd wordt of men iets van de campagne 
gezien of gehoord heeft, nog voordat de verschillende uitingen voorgelegd zijn, kan er berekend 
worden in hoeverre een uiting ervoor gezorgd heeft dat men de campagne herinnert. Hoewel radio 
een lage herkenning heeft, draagt de groep personen die de radiospot herkent voor het grootste 
deel bij aan de groep personen die de campagne herinnert, nog voordat de uitingen aan hen 
getoond zijn.

IMPACTANALYSE – NEDERLANDERS MET MINDER INKOMEN DOOR DE CORONACRISIS

HERKENNING UITINGEN

.76

TOELICHTING IMPACTANALYSE

Om beter inzicht te krijgen in de relatieve bijdrage van de individuele uitingen op de herinnering van de 
campagne of het onderwerp in het nieuws, hebben we een regressieanalyse uitgevoerd. Hoe hoger de 
waarde, des te sterker de invloed op de herinnering van de campagne of het nieuwsonderwerp. 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.

geen impact / impact (95% betrouwbaarheid)

HERINNERING

44%

42%

41%

40%

36%

35%

Branded Content

Statische Display Uitingen

Native Ad

Radio

Online Video Test

Online Video Advies



dvj-insights.com 19

WEBSITEBEZOEK GELDFIT.NL

HET WEBSITEBEZOEK STEEG TEN OPZICHTE VAN VOORGAANDE JAREN GEDURENDE DE CAMPAGNEPERIODE

CONCLUSIE

Het aantal sessies op Geldfit.nl steeg aanzienlijk gedurende de campagneperiode ten opzichte 
van voorgaande maanden. Gedurende de campagneperiode in februari en maart waren er veel 
meer bezoekers op Geldift.nl. Dit laat zien dat de campagne effect blijkt te hebben gehad op 
het webverkeer richting Geldfit.nl

ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK GELDFIT.NL

AANTAL 

SESSIES 2021

AANTAL 

SESSIES 2020

JANUARI 16.298 18.027

FEBRUARI 50.839 19.275

MAART 60.748 15.960
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WEBSITEBEZOEK GELDFIT.NL

OOK HET AANTAL ADVIEZEN STEEG TEN OPZICHTE VAN VOORGAANDE JAREN GEDURENDE DE CAMPAGNEPERIODE

ADVIEZEN 2021 AANTAL ADVIEZEN 2020

JANUARI 4.671 2.354

FEBRUARI 10.768 4.037

MAART 10.636 3.497

TYPE ADVIES
CONSUMENTEN

TEST

ZAKELIJKE

TEST
0800-8115

ONLINE TOOLS 1.457 111 396

ONLINE COACH 103 NVT 0

VRIJWILLIGE 

SCHULDHULP
82 40 62

GEMEENTELIJKE 

SCHULDHULP
975 112 95

CONCLUSIE

In lijn met het webverkeer is ook het aantal adviezen dat door Geldfit.nl uitgegeven werd 
gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In de maanden van de campagne werden er 
maandelijks meer dan 10.000 adviezen gegeven. De meeste consumenten werd geadviseerd 
gebruik te maken van online tools of werden doorverbonden met de klantenservice voor 
bijvoorbeeld een betalingsregeling.

ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK GELDFIT.NL
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WEBSITEBEZOEK GELDFIT.NL

HOEWEL AWARENESS EN TRAFFIC UITINGEN VOOR HET MEESTE WEBSITEBEZOEK ZORGEN, ZORGT BRANDED CONTENT IN 

VERHOUDING VOOR DE HOOGSTE KWALITEIT IN WEBSITEBEZOEKERS

CONCLUSIE

Het aantal ingezette online uitingen is ingedeeld in drie verschillende groepen: Branded Content-
uitingen, Awareness-uitingen en Traffic-uitingen. De awareness- en traffic uitingen zorgen voor het 
grootste deel van de bezoekers van de website geldfit.nl. Echter is de bouncerate en de gemiddelde 
sessieduur van een websitebezoek voor deze groep laag. De Branded Content-uitingen zorgen voor 
de kwalitatief beste websitebezoekers, kijkend naar bouncerate, sessieduur en het aantal gestarte 
testen ten opzichte van het totaal aantal bezoekers.

ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK GELDFIT.NL

CAMPAGNE-UITINGEN BRON AANTAL SESSIES
BOUNCERATE

PERCENTAGE
GEM. SESSIEDUUR

AANTAL TESTEN 

GESTART

AANTAL KEER 

PERSOONLIJK 

ADVIES 

GEKREGEN

BRANDED CONTENT PAID MEDIA 1.640 52% 67 SEC. 671 324

AWARENESS
SOCIAL MEDIA/

PAID MEDIA
18.656 90% 13 SEC. 980 421

TRAFFIC FACEBOOK 25.853 78% 19 SEC. 3.905 1.499
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WEBSITEBEZOEK GELDFIT.NL AAN DE HAND VAN RADIOSPOTS

DE INZET VAN RADIO LIGT IN LIJN MET DE STIJGING VAN HET WEBSITEBEZOEK. OOK NA AFLOOP VAN DE RADIOCAMPAGNE 

DAALT HET AANTAL WEBSITEBEZOEKEN NIET DIRECT

CONCLUSIE

De inzet van radiospots ligt in lijn met de stijging van het aantal websitebezoeken. Ook na afloop 
van de (radio)campagne blijven er mensen geldfit.nl bezoeken en de test maken.

ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK GELDFIT.NL

Weeknummer Totaal aantal Sessies
Totaal aantal 

adviezen
Aantal spots

4 1.568 453 0

5 3.299 589 0

6 3.168 464 0

7 4.915 1.393 0

8 6.712 1.711 492

9 6.102 1.455 557

10 6.771 1.491 562

11 5.585 1.384 79

12 3.417 1.387 0

13 1.483 620 0
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OVERALL WAARDERING
Totale 

Doelgroep
BM*

RAPPORTCIJFER (1-10) 7.3 7.4

WAARDERING OP ASPECTEN (1-5)
Totale 

Doelgroep
BM*

DUIDELIJK 4.1 4.0

GELOOFWAARDIG 3.7 3.9

GEEFT NIEUWE INFORMATIE  3.7 3.7

OPVALLEND 3.5 3.6

LEUK 3.4 3.4

NIET IRRITANT 3.8 3.7

WAARDERING – NEDERLANDERS MET MINDER INKOMEN DOOR DE CORONACRISIS

CAMPAGNE 

WAARDERING
Totale 

Doelgroep
BM*

RADIO Roulatie 7.6 7.6

ONLINE VIDEO 7.3 7.3

Social video Advies 7.4

Social video Test 7.4

ONLINE DISPLAY 7.4 7.4

Statische uitingen 7.5

Native ad 7.4

BRANDED CONTENT 7.4

MEDIUM EN UITINGEN

onder / boven benchmark

CONCLUSIE

De campagne wordt gemiddeld gewaardeerd vergeleken met voorgaande Rijksoverheidscampagnes 
zonder de inzet van televisie. De geloofwaardigheid van de campagne wordt lager gewaardeerd dan 
gemiddeld, wat wellicht veroorzaakt wordt door het sentiment wat leeft bij de doelgroep rond de 
corona-maatregelen. De uitingen worden door de totale doelgroep ook gemiddeld gewaardeerd. 

* De benchmark is het gemiddelde voor Rijksoverheidcampagnes zonder de inzet van tv.
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OVERALL WAARDERING
Onder-

nemers
ZZP’ers

Werk-

nemers
BM*

RAPPORTCIJFER (1-10) 7.6 6.8 7.4 7.4

WAARDERING OP ASPECTEN 

(1-5)

Onder-

nemers
ZZP’ers

Werk-

nemers
BM*

DUIDELIJK 4.0 4.1 4.1 4.0

GELOOFWAARDIG 3.8 3.5 3.8 3.9

GEEFT NIEUWE INFORMATIE  3.9 3.1 3.8 3.7

OPVALLEND 3.4 3.3 3.6 3.6

LEUK 3.4 3.0 3.6 3.4

NIET IRRITANT 3.8 3.5 3.9 3.7

WAARDERING – VERSCHILLEN OP DOELGROEPNIVEAU

CAMPAGNE 

WAARDERING
Onder-

nemers
ZZP’ers

Werk-

nemers
BM*

RADIO Roulatie 7.9 7.2 7.6 7.6

ONLINE VIDEO 7.6 6.9 7.5 7.3

Social video Advies 7.7 6.8 7.4

Social video Test 7.5 6.9 7.5

ONLINE DISPLAY 7.5 7.1 7.6 7.4

Statische uitingen 7.5 7.2 7.6

Native ad 7.5 6.9 7.5

BRANDED CONTENT 7.6 7.1 7.5

MEDIUM EN UITINGEN

onder / boven benchmark

CONCLUSIE

De campagne én gebruikte uitingen worden door de ondernemers- en werknemersgroep hoger 
gewaardeerd dan de ZZP’ers doelgroep. Op de waarderingsaspecten waarderen ZZP’ers de 
campagne op verschillende vlakken lager dan de ondernemers- of werknemersdoelgroep. Zo vinden 
ZZP’ers de campagne onder gemiddeld geloofwaardig, vernieuwend, opvallend, leuk en vinden zij de 
campagne irritanter dan de gemiddelde Rijksoverheidscampagne zonder inzet van televisie.

* De benchmark is het gemiddelde voor Rijksoverheidcampagnes zonder de inzet van tv.
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BOODSCHAPOVERDRACHT – NEDERLANDERS MET MINDER INKOMEN DOOR DE 
CORONACRISIS

% (DEELS) GELUKT
Totale 

Doelgroep
BM*

...het belangrijk is om in actie te komen bij geldzorgen 90% 95% 

...een eerste stap zetten je verder kan helpen bij     
geldzorgen.

93% 95% 

...je voor advies bij geldzorgen naar Geldfit.nl kunt gaan. 93% 95% 

...je bij geldzorgen een test kunt doen op Geldfit.nl 89% 95% 

CONCLUSIE

Voor de meeste Rijksoverheidscampagnes geldt dat vrijwel iedereen in de doelgroep het er (deels) 
mee eens is dat de campagne erin slaagt de boodschappen over te brengen. Voor twee van de vier 
boodschappen in dit onderzoek is dit vergelijkbaar met overige Rijksoverheidscampagnes zonder de 
inzet van televisie. Het in actie komen bij geldzorgen en het feit dat men een test kan doen op 
Geldfit.nl komt voor een deel van de doelgroep minder goed over. Een mogelijke verklaring voor het 
achterblijven van de boodschap dat men een test kan doen op Geldfit.nl kan zijn doordat de test 
maar in een klein deel van de uitingen benoemd is. Vooral voor de ZZP’ers groep is de 
boodschapoverdracht nog onder het gemiddelde van de meeste Rijksoverheidscampagnes. 

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

onder / boven benchmark

% (DEELS) GELUKT
ONDER

NEMERS
ZZP’ERS

WERK

NEMERS

...het belangrijk is om in actie te komen bij 
geldzorgen

91% 80% 93%

...een eerste stap zetten je verder kan helpen 
bij geldzorgen.

93% 86% 96%

...je voor advies bij geldzorgen naar Geldfit.nl 
kunt gaan.

94% 83% 96%

...je bij geldzorgen een test kunt doen op 
Geldfit.nl

88% 84% 92%

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT SUBDOELGROEPEN
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Online media geven rechtstreeks inzicht in de natuurlijke gesprekken die online plaatsvinden. Met het volgen van deze online gesprekken zal de mate waarin het onderwerp leeft en hoe er over de
campagne wordt gesproken getoond worden. Er zal indien mogelijk een vergelijking gemaakt worden tussen de online gesprekken aan de resultaten uit de voor- en nameting.

Er wordt inzicht geboden in hoe er online over de campagne- of het campagne-onderwerp wordt gesproken, in welke mate er over wordt gesproken, door wie, en op welke momenten.

Zoektermen

De termen die gebruikt zijn in dit onderzoek zijn:

Campagne-onderwerp: “Schulden”

Campagne: “Schulden”, in combinatie met: geldfit of “de eerste stap helpt je verder” of #geldfit of #eerstestaphelptjeverder of #geldzorgen of campagne.

Voorbeeld

INTRODUCTIE ONLINE CONVERSATIES
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Campagne-onderwerp berichten Campagne berichten

CAMPAGNE

ONLINE GESPREKKEN – ACTIVITEIT EN BEREIK
HET AANTAL GESPREKKEN OVER DE CAMPAGNE / HET CAMPAGNEONDERWERP* LAAT GEEN DUIDELIJKE STIJGING ZIEN TIJDENS DE 

CAMPAGNEPERIODE

CAMPAGNE FEB 2021 / APR 2021

CAMPAGNE 

CONCLUSIE: 

Het totale aantal gesprekken over het 
campagne-onderwerp Schulden laat een 
duidelijke stijging zien tijdens de 
campagneperiode. Over de campagne 
wordt in verhouding een stuk minder 
gesproken. 

CONCLUSIE: 

De mate waarin berichten rondom de 
campagne en het campagne-onderwerp 
positief of negatief zijn verschilt nogal. 
Doordat het onderwerp schulden redelijk 
negatief is, is de hoeveelheid positieve 
berichten hier laag. Wanneer we specifiek 
naar berichten over schulden, de 
campagne, de gebruikte hashtags en 
geldfit kijken zien we een groter deel aan 
positieve berichten. Dit is wellicht te 
verklaren doordat de campagne 
perspectief biedt voor mensen die in deze 
negatieve situatie zitten.

*Alle openbare berichten en gesprekken op sociale media, nieuwssites en fora over: “Schulden”, in combinatie met: geldfit of “de eerste stap helpt je verder” of #geldfit of #eerstestaphelptjeverder of #geldzorgen of campagne. Berichten 
op Facebook zijn deels openbaar.

41%

28%

31%

Positief Negatief Neutraal

14%

19%

69%

Positief Negatief Neutraal

CAMPAGNE-ONDERWERP 
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ONLINE GESPREKKEN – BELANGRIJKSTE GESPREKSONDERWERPEN
DE CAMPAGNE WORDT ONLINE VAAK GELINKT AAN HET WOORD STAP, WAT VERWIJST NAAR “DE EERSTE STAP HELPT JE VERDER”

TRENDING TOPICS IN DE CAMPAGNEPERIODE

TRENDING TOPICS: In alle online gesprekken en berichten die over schulden, geldfit, de gebruikte hashtags en campagne gingen**, komen de woorden stap, zzp en campagne het meest naar voren. 
Wanneer we naar de trending topics rondom het campagne-onderwerp kijken, komen er onder andere topics als schuldhulpverlening, schaamte, financiële situatie, monitoren en preventie naar voren. 
Allemaal onderwerpen die gekoppeld kunnen worden aan de campagne. 

46

47

51

53

57

62

71

75

100

problematische schulden

schaamte

zorg

particulieren

geldzorgen

financiële situatie

campagne

zzp

stap

Geïndexeerd op basis van onderwerp het meest wordt genoemd = 100

*in de wordcloud worden de meest voorkomende en meest opvallende topics uitvergroot. Dit verklaart verschillen tussen de aantallen achter de woorden en de grootte van het woord in de wordcloud. 
**Alle openbare berichten en gesprekken op sociale media, nieuwssites en fora over: “Schulden”, in combinatie met: geldfit of “de eerste stap helpt je verder” of #geldfit of #eerstestaphelptjeverder of #geldzorgen of campagne. Berichten 
op Facebook zijn deels openbaar.
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Bereik

Berichten

ONLINE GESPREKKEN – WAAR IS ER OVER HET CAMPAGNEONDERWERP GESPROKEN
OP TWITTER WORDT ER HET MEEST OVER HET ONDERWERP GESPROKEN, BIJ NIEUWSSITES IS HET BEREIK ECHTER HET GROOTST

AANTAL BERICHTEN / BEREIK PER KANAAL

CONCLUSIE:
Op Twitter zijn veruit de meeste berichten terug te vinden over het campagne 
onderwerp. Het bereik van de nieuwssites is echter het grootst van alle mediums waar 
berichten rondom het onderwerpen op te vinden waren. De berichten op Facebook 
hadden in verhouding het grootste bereik per bericht. 

# bereik

# berichten
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31%
Man

21% 
Vrouw

ONLINE GESPREKKEN – WIE PRAAT ER OVER DE CAMPAGNE/HET CAMPAGNE-ONDERWERP?
DE AUTEURS DIE PRATEN OVER DE CAMPAGNE ZIJN VOORNAMELIJK GEMEENTES EN INSTANTIES

HET GROOTSTE DEEL VAN DE AUTEURS IS MAN

29
auteurs

HUIDIGE CAMPAGNE

AUTEURS

*Alle openbare berichten over de campagne zelf en gerelateerde berichten. Berichten op Facebook zijn deels openbaar. 

42%
Man

18% 
Vrouw

18.450
auteurs

AUTEURS

CAMPAGNE-ONDERWERP

CONCLUSIE:
Er wordt veel gesproken over het campagne-onderwerp, maar amper over de 
campagne. Mannen praten meer over schulden. Bedrijven en instanties zoals 
gemeenten schrijven voornamelijk berichten over de campagne. Daarnaast is het 
grootste deel van de auteurs, zowel op campagne als campagne-onderwerp niveau man. 



HOOFDSTUKKEN

Achtergrond

Conclusies en aanbevelingen

Campagne-effecten

Communicatieve werking

Onderzoeksverantwoording & 

begrippenlijst

>
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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=404 en N=436) om effecten op de 
doelstellingen van de campagne vast te stellen. 
Daarnaast is de totale doelgroep in zowel de voor- als nameting opgesplitst in drie 
subdoelgroepen. Namelijk: Ondernemers mét personeel (VM: N=107; NM: N=110), 
ZZP’ers (VM: N=98; NM: N=109) en de werknemersdoelgroep (VM: N=199; NM: N=217). 

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 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.
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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


