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CAMPAGNE-EFFECTEN
Met betrekking tot de bekendheid van apps om MONO te rijden, is een positieve ontwikkeling te zien. Na 
de campagne weet een groter aandeel van deze Androidgebruikers dat er apps bestaan die voorkomen dat 
je wordt afgeleid door social media in het verkeer. Het aandeel dat aangeeft de app te gebruiken is nog wel 
gelijk gebleven. De campagne is niet in staat geweest om een stijging op de vinden-doelstelling te realiseren. 
Voorafgaand aan de campagne vonden acht op de tien weggebruikers het normaal om voorzorgsmaatregelen 
te nemen die voorkomen dat je je laat afleiden door social media in het verkeer. Na de campagne is dit 
aandeel niet verder gestegen. De campagne is wel in staat geweest om het verantwoordelijkheidsgevoel 
van fietsers te laten stijgen om tijdens deelname aan het verkeer niet met social media bezig te zijn. Op 
totaalniveau is het verantwoordelijkheidsgevoel van weggebruikers gelijk gebleven tussen de voor- en 
nameting.

HERKENNING EN ACTIVATIE
De herkenning van de campagne als geheel ligt in lijn met een gemiddelde Rijksoverheid campagne met de 
inzet van TV. De Tv-spot wordt het beste herkend, gevolgd door de online video ‘Laat je niet afleiden in het 
verkeer’ versie. Deze uitingen dragen ook significant bij aan de herinnering van de campagne over afleiding 
in het verkeer door social media. De Tv-spot wordt het sterkste in verband gebracht met de campagne. Direct 
vanaf de start van de campagne stijgt het aantal websitebezoeken aan de campagnepagina voor MONO op 
komveiligthuis.nl. Het grootste deel van de bezoekers is via de online campagne op de campagnepagina 
terecht gekomen. Deze bezoekers blijken echter wel de minst kwalitatieve bezoekers te zijn. De campagne-
uitingen hadden echter ook niet als doel om websitebezoeken te genereren. De meest kwalitatieve bezoeken 
zijn afkomstig uit verwijzende websites.

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT
De herkenning van de campagne als geheel ligt in lijn met een gemiddelde Rijksoverheid campagne met de 
inzet van TV. De Tv-spot wordt het beste herkend, gevolgd door de online video ‘Laat je niet afleiden in het 
verkeer’ versie. Deze uitingen dragen ook significant bij aan de herinnering van de campagne over afleiding 
in het verkeer door social media. De Tv-spot wordt het sterkste in verband gebracht met de campagne. Direct 
vanaf de start van de campagne stijgt het aantal websitebezoeken aan de campagnepagina voor MONO op 
komveiligthuis.nl. Het grootste deel van de bezoekers is via de online campagne op de campagnepagina 
terecht gekomen. Deze bezoekers blijken echter wel de minst kwalitatieve bezoekers te zijn. De campagne-
uitingen hadden echter ook niet als doel om websitebezoeken te genereren. De meest kwalitatieve bezoeken 
zijn afkomstig uit verwijzende websites.
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AANBEVELINGEN
We zien naar aanleiding van de campagne met name beweging op effect onder de fietsers doelgroep. 
Fietsers komen na de campagne dichter bij het hoge niveau van automobilisten. Fietsers voelen zich evenals 
automobilisten steeds meer verantwoordelijk om MONO deel te nemen aan het verkeer. Echter, de te nemen 
maatregelen worden (nog) niet vaker genomen. We zien bijvoorbeeld dat Android-gebruikers beter op de 
hoogte zijn van het bestaan van de app, maar deze nog niet vaker zijn gaan gebruiken. Dit komt doordat zij 
vinden dergelijke maatregelen zelf niet nodig te hebben, omdat zij bijvoorbeeld nooit hun telefoon gebruiken 
tijdens deelname aan het verkeer of aangeven zich niet te laten afleiden door social media. Interessant 
is nader te onderzoeken hoe het belang van deze maatregelen voor alle weggebruikers en daarmee de 
bereidheid tot het nemen van dergelijke maatregelen kan worden vergroot.


