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ACHTERGROND

Beleidsdoelstelling
Het kabinet wil de bereikbaarheid en de doorstroming in 
Nederland verbeteren en bevorderen.

Communicatiedoelstelling
Weggebruikers houden rekening met geplande werkzaamheden 
aan de snelweg in hun routekeuze.

Doelgroepen
De campagne is gericht op weggebruikers van 17 jaar en ouder. Specifiek betekent dit 
bestuurders van motorvoertuigen die minimaal maandelijks gebruikmaken van de 
Nederlandse snelwegen. De onderzoeksdoelgroep is gelijk aan de campagnedoelgroep.

Meetperiode
De voormeting is gestart in dezelfde week als de start van de eerste media-inzet. Dit 
kan mogelijk van invloed zijn op de scores in de voormeting. De tussenmeting heeft 
plaatsgevonden nadat de radio-inzet afgelopen was. De tweede nameting heeft direct 
na de media-inzet over het laatste traject binnen deze campagne plaatsgevonden om 
zoveel mogelijk van de effecten vast te leggen.

CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE

Het ministerie van IenW en RWS onderhoudt de wegen en leidt daarnaast het verkeer in goede banen, om zo de files 
te beperken en de bereikbaarheid te vergroten. In 2021 worden er weer vele wegwerkzaamheden uitgevoerd aan de 
snelweg die voor hinder kunnen zorgen. De hindercommunicatie-campagne heeft als doel men hierover te 
informeren zodat zij weten dat er grote (geplande) wegwerkzaamheden aan de snelweg worden uitgevoerd en zij 
(voor vertrek) hiermee rekening kunnen houden in hun routekeuze. 

De creatieve uitwerking richt zich vooral op het zo efficiënt en duidelijk mogelijk informeren van de weggebruiker 
(NL 17+) over de geplande hinder. Dit wordt gedaan d.m.v. het gebruik van routekaartjes, waarop de hinder is 
aangegeven, en het verstrekken van informatie over de hinder. De primaire boodschap is de feitelijke hinder-
informatie per traject. De secundaire boodschap is:  “voor je gaat vertrekken, even je route checken”. 

Met een mix van online display, online audio, search, social media en online video wordt geprobeerd weggebruikers 
van Nederland (17+) zo efficiënt mogelijk te bereiken. Radio wordt enkel ingezet in Q3 en alleen bij de trajecten met 
de zwaarste hinderclassificatie. De grote doelgroep wordt getarget op meest frequent mediagebruik (binnen 
coronacrisis-tijd)  en – waar mogelijk – op regio zodat zij de trajecten te zien krijgen die voor hen relevant zijn. 

MEDIABUDGET (NETTO) MEDIADRUK MEDIABEREIK (GEREALISEERD)

*Radio is enkel tussen 24 september en 10 oktober ingezet.
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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 per meting) die het meest representatief zijn voor de campagne. Deze 
uitingen ziet u op deze pagina. In Q3 zijn radio, display en online video-uitingen ingezet 
en meegenomen in dit onderzoek. In Q4 is er enkel over de A50 gecommuniceerd via 
display, daarom is in de nameting enkel een collage van de display-uitingen over de 
A50 meegenomen in dit onderzoek. Uitingen die in het onderzoek niet aan de 
doelgroep zijn voorgelegd zijn: uitingen rondom het traject A79 (deze display uiting is 
enkel verwerkt in de collage).

Q3 Online video ‘A16’ Q3 Online video ‘A15’ Q3 Radio ‘A12’ Q3 Online display ‘collage’ Q4 Online display ‘A50’

Q3 Online video ‘A9’ Q3 Online video ‘A29’
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
CAMPAGNE-EFFECTEN

Het primaire doel van de ‘vanAnaarBeter’ hindercampagne is het informeren over 
wegwerkzaamheden. Voor het merendeel van alle trajecten die tijdens deze 
campagneperiode zijn gecommuniceerd geldt dat het aantal weggebruikers (17+) dat op 
de hoogte was van de werkzaamheden op deze trajecten is gestegen. De huidige 
campagne (2021) heeft in vergelijking met de campagne in 2020 meer impact gehad op 
de bekendheid van de wegwerkzaamheden. Mogelijk zien we nu een sterkere stijging dan 
in 2020, omdat er in 2021 minder strenge maatregelen waren rondom corona. 

Na afloop van Q3 (tussenmeting) vonden meer weggebruikers dat ze voldoende 
geïnformeerd waren over geplande wegwerkzaamheden dan voor de campagne. In Q4 
was er geen stijging in het aantal weggebruikers dat zich voldoende geïnformeerd voelde 
in vergelijking met voor de campagne. Mogelijk heeft de campagne enkel een positief 
effect gehad na afloop van Q3, gezien er in Q2 en Q3 meer communicatie over trajecten 
is geweest dan in Q4. Daarnaast heeft het goed herkende medium radio welke was 
ingezet aan het van einde Q3, mogelijk ook grotendeels bijgedragen aan de mate waarin 
men zich geïnformeerd voelde over de geplande wegwerkzaamheden. Aangezien in 
vergelijking met voor de campagne nu even veel weggebruikers (drie kwart) voor vertrek 
checken of er werkzaamheden op hun route zijn, heeft de campagne invloed gehad op de 
mate waarin weggebruikers vonden dat ze voldoende geïnformeerd waren. Na afloop van 
de campagne in 2021 vindt de helft van de weggebruikers dat ze goed geïnformeerd 
worden. Dit is gelijk aan de perceptie hierover na afloop van de campagne in 2020. 

HERKENNING EN ACTIVATIE

De algehele campagne is op het niveau van andere Rijksoverheidscampagnes herkend. 
Radio werd beter herkend dan verwacht mag worden op basis van de inzet. Online video 
werd in de huidige campagne beter herkend dan in de campagne van 2020. 

De campagne werd in de tussenmeting beter spontaan herinnerd en geholpen herkend 
dan in de nameting. Reden hiervoor is dat er meer media-inzet (inclusief een goed 
herkende radiospot) was in de periode voor de tussenmeting (Q2 en Q3) dan in de 
periode voor de nameting (Q4). Ook wanneer we kijken naar website bezoeken zien we 
dat de meeste bezoeken aan vanAnaarBeter.nl plaatvonden in de weken dat naast online 
video en display ook radio was ingezet (communicatie over A12). Bezoeken aan de 
website kwamen in die weken voornamelijk binnen via de online campagne en via direct 

bezoek. Dit laat zien dat mensen na het horen van de radiospot geactiveerd werden om 
de website zelf direct te bezoeken. Daarnaast zal een gedeelte van de stijging in de 
directe bezoeken mogelijk verklaard kunnen worden aan het feit dat de A12 het traject is 
waarover het meeste wordt gereisd en er dus meer weggebruikers zijn die belang hebben 
bij informatie over de wegwerkzaamheden. Over het algemeen zijn de meeste bezoeken 
aan de website afkomstig vanuit de online campagne en zoekmachines (organisch en 
paid). De bezoeken vanuit zoekmachines zijn het meest kwalitatief.

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

De algehele campagne wordt zeer positief beoordeeld, voornamelijk op de aspecten 
‘geloofwaardig’, ‘niet irritant’ en ‘geeft nieuwe informatie’. De rapportcijfers voor radio 
en online display vallen in de top 10% hoogste rapportcijfers binnen Rijksoverheids-
campagnes. In de tussenmeting vonden weggebruikers de boodschapoverdracht
bovengemiddeld goed gelukt. In de nameting waren alle drie de boodschappen significant 
minder goed overgebracht. Dit laat zien dat meer inzet rondom trajecten en een grotere 
variatie van media (naast display ook online video en radio) een positief effect heeft op 
boodschapoverdracht. Ondanks dat in de nameting enkel display is ingezet, is de 
overdracht van de boodschappen nog steeds gemiddeld. Dit laat de kracht zien van de 
langlopende campagne: boodschappen vanuit andere media worden ook gekoppeld aan 
uitingen van ‘vanAnaarBeter’ waarin deze boodschappen niet expliciet aanwezig zijn.

AANBEVELINGEN

Aangezien resultaten op campagneherinnering, herkenning, boodschapoverdracht, 
websitebezoek en op de campagnedoelstellingen aanzienlijk beter waren na afloop van de 
periode waarin meer en gevarieerder was ingezet, is het wellicht te overwegen om naast 
online video en display ook radio vaker in te zetten bij communicatie over trajecten. 

De creaties worden bovengemiddeld gewaardeerd en door het gebruik van het merk 
‘vanAnaarBeter’ worden associaties met wegwerkzaamheden goed gelegd. Weggebruikers 
koppelen informatie die ze hebben vanuit de gehele campagne ook aan individuele uitingen 
(zoals gebeurde in Q4). Daarnaast herkenden weggebruikers radio stukken beter dan 
verwacht mocht worden gebaseerd op bereik, mogelijk omdat vergelijkbare spots eerder ook 
zijn ingezet. Advies is om in een vervolgcampagne door te gaan op eenzelfde manier om te 
blijven profiteren van het sterke merk wat is opgebouwd onder weggebruikers.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
DE CAMPAGNE HEEFT BIJ WEGGEBRUIKERS GEZORGD VOOR EEN HOGERE KENNIS OVER DE WERKZAAMHEDEN OP HUN ROUTE

CONCLUSIE: 
In tegenstelling tot de campagne in 2020 (toen kennis merendeels op een gelijk niveau was gebleven) heeft de 
huidige campagne (2021) bijgedragen aan een betere kennis van weggebruikers over de wegwerkzaamheden 
op hun route. Mogelijk zien we nu een sterkere stijging dan in 2020, omdat er nu minder strenge maatregelen 
waren rondom corona. Het aandeel mensen dat zegt op de hoogte te zijn van de werkzaamheden die op hun 
route liggen, is na communicatie over de desbetreffende trajecten in de campagne hoger dan in periodes dat 
er geen communicatie over was (trajecten A9, A15, A79, A29 en A12). Voor de meeste trajecten geldt dat 
ongeveer de helft van de weggebruikers weet van de wegwerkzaamheden op de route. Voor het merendeel 
van de routes is een significante stijging te zien in de bekendheid van de wegwerkzaamheden.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN
BIJ MEER MEDIA-INZET VINDEN MEER WEGGEBRUIKERS DAT ZE GOED GEÏNFORMEERD WORDEN OVER GEPLANDE WERKZAAMHEDEN

CONCLUSIE: 
Na Q2 en Q3 van de campagne (tussenmeting) vonden meer weggebruikers dat ze goed geïnformeerd 
werden over de geplande wegwerkzaamheden dan voor de campagne en in Q4 (nameting). Mogelijk 
vonden meer mensen dat ze beter geïnformeerd waren in deze periode (Q2 en Q3), gezien er toen meer 
gecommuniceerd is vanuit de campagne over wegwerkzaamheden. Na afloop van de campagne in 2021 is 
de mate waarin weggebruikers vinden dat ze goed geïnformeerd worden gelijk aan de perceptie hierover 
na afloop van de campagne in 2020. Net als na de campagne van 2020 vinden weggebruikers die weleens 
hun route checken voordat ze op weg gaan, zoals te verwachten in grotere mate dat ze goed 
geïnformeerd worden over wegwerkzaamheden dan de groep die (bijna) nooit de route checkt. 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN
DRIE KWART VAN DE NEDERLANDERS CHECKT VOOR VERTREK WEL EENS DE ROUTE

CONCLUSIE: 
Drie kwart van de weggebruikers checkt weleens of er wegwerkzaamheden zijn voordat ze op weg 
gaan. Na de tweede helft van de campagne (nameting) zien we dat significant meer mensen hun 
route checken voordat ze op weg gaan (77%) in vergelijking met de campagne in 2020 (65%). 
Vergeleken met 2019 checken evenveel weggebruikers de route. Voor de mensen die de route 
(bijna) nooit checken, geldt dat dit bij de meesten niet in hen opkomt of dat ze het vergeten. 
Daarnaast gebruikt een derde van deze groep een routeplanner met actuele informatie die 
automatisch een andere route berekent. Dit zelfde beeld zagen we in 2020. In vergelijking met voor 
de campagne zijn er nu minder mensen die het simpelweg vergeten en meer mensen die de route 
niet vooraf checken omdat ze al een routeplanner met actuele informatie gebruiken. 
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HERINNERING

CONCLUSIE
In de tussenmeting (Q2 en Q3) herinneren meer mensen zich een campagne te hebben gezien of 
gehoord over geplande wegwerkzaamheden op Nederlandse snelwegen dan na afloop van Q4 
(nameting). Dit is mogelijk toe te wijzen aan de hogere media-inzet voorafgaand aan de tussenmeting. 
Het aandeel mensen dat zich herinnert een campagne te hebben gezien over het onderwerp is na afloop 
van de campagne minder groot dan het aandeel mensen dat zich herinnert hierover iets in het nieuws te 
hebben gezien of gehoord. We zien dat men ‘vanAnaarBeter’ goed weet terug te spelen in de spontane 
boodschapherinnering. Mogelijk ziet men de campagne deels als nieuws. Het nieuws over dit onderwerp 
wordt in grotere mate als positief dan wel neutraal gezien dan als negatief.
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HERKENNING

* De benchmarks zijn specifiek voor het mediumtype. Voor radio is deze gecorrigeerd voor het mediumbereik.
** Tussen de tussenmeting en de nameting is in de campagne enkel gecommuniceerd over de A50, aangezien de herkenning van deze uiting 30% was, is daarmee de algehele herkenning van de campagne ook 30% in de nameting. 

CONCLUSIE
De algehele herkenning van de campagne in de tussenmeting ligt rond 
het niveau van andere Rijksoverheidscampagnes zonder inzet van 
televisie. De radiospot wordt stukken beter herkend dan verwacht 
mag worden op basis van de inzet. Mogelijk heeft het feit dat 
radiospots in een gelijke vorm in eerdere campagnes van 
‘vanAnaarBeter’ al eens zijn ingezet, een versterkend effect gehad op 
herkenning. De online video en display-uitingen worden gemiddeld 
herkend. De algehele herkenning van de campagne in de nameting ligt 
onder de gemiddelde herkenning van Rijksoverheidscampagnes. 
Echter, het percentage van de nameting is enkel op de display collage 
over de A50 gebaseerd, gezien er alleen over dit traject is 
gecommuniceerd in de periode voor de nameting. Hierdoor gaat de 
vergelijking met andere campagnes niet goed op. De display-uitingen 
over de A50 zijn gemiddeld goed herkend. De herkenning van online 
video is in de huidige campagne beter dan in de campagne van 2020. 
De herkenning van de andere mediumtypen is gelijk aan die van 2020. 
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WAARDERING

CONCLUSIE
De campagne wordt (net als de campagne in 2020) op alle fronten zeer positief beoordeeld in 
vergelijking tot andere Rijksoverheidscampagnes. Zowel de waardering van de totale campagne als van 
de afzonderlijke media liggen boven de gemiddelde scores van Rijksoverheidscampagnes. De 
rapportcijfers voor de radiospot en de online display-uitingen behoren tot de 10% best beoordeelde 
uitingen van alle gemeten radio en display-uitingen. De campagne wordt door de doelgroep gezien als 
zeer geloofwaardig en niet irritant. De doelgroep geeft ook aan dat de campagne nieuwe informatie 
geeft. Dit past goed bij het informatieve karakter van de campagne.
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BOODSCHAPOVERDRACHT 

CONCLUSIE: 
De campagne-uitingen ingezet voorafgaand aan de tussenmeting zijn volgens de doelgroep zeer goed 
gelukt. Dit zelfde beeld zagen we in de campagne van 2020. De overdracht van de boodschap dat er op 
een aantal plaatsen in Nederland wegwerkzaamheden plaatsvinden, is op het niveau van de 10% best 
gelukte boodschappen binnen andere Rijksoverheidscampagnes. In de nameting zien we een significant 
lagere score op boodschapoverdracht voor alle drie de boodschappen ten opzichte van de tussenmeting. 
Enkel display is niet in staat de hoge boodschapoverdracht vast te houden. Wel is de gemiddelde 
boodschapoverdracht nog steeds binnen de gemiddelde score. Dit is opmerkelijk aangezien geen van de 
drie boodschappen expliciet in de display-uitingen worden genoemd. Dit laat de kracht van de langlopende 
‘vanAnaarBeter hindercampagne’ zien: mensen koppelen de boodschappen van de campagne als geheel 
ook al aan uitingen waarin deze boodschappen niet worden benoemd.
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ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK VANANAARBETER.NL
DE MEESTE WEBSITEBEZOEKEN ZIJN AFKOMSTIG VANUIT DE ONLINE CAMPAGNE EN ZOEKMACHINES (ORGANISCH EN PAID) 

WEBSITEBEZOEK VANANAARBETER.NL

CONCLUSIE
De meeste websitebezoeken aan de campagnewebsite gedurende de campagneperiode zijn 
afkomstig vanuit de online campagne en zoekmachines. Tijdens de piek in de media-inzet (online 
inzet en radio inzet), toen er gecommuniceerd werd over de A12, zijn de websitebezoeken fors 
hoger (weken 38-39) dan in de rest van de weken. In deze weken zien we naast extra bezoek vanuit 
de online campagne ook meer direct bezoek aan de campagnewebsite. De meest kwalitatieve 
websitebezoeken zijn afkomstig vanuit zoekmachines, zowel organische search als ‘paid search’.
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

METHODE, STEEKPROEF & WEGING
In dit onderzoek is er sprake van een onderzoeksopzet met een voor-, tussen- en 
nameting die bestaan uit onafhankelijke steekproeven (N=402, N=416 en N=412) om 
effecten op de doelstellingen van de campagne vast te stellen. 

De vragenlijst is verspreid onder een representatieve steekproef van Nederland op basis 
van geslacht en leeftijd. Op basis van de steekproefcriteria (minimaal maandelijks 
gebruikmaken van Nederlandse snelwegen) is er natuurlijke uitval geweest in de 
steekproef. De data voor de voor-, tussen- en nameting zijn gewogen naar het 
gemiddelde van deze steekproeven op de kenmerken geslacht, leeftijd, Nielsen regio en 
gebruiksfrequentie van openbare wegen in Nederland met een gemotoriseerd voertuig. 

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.
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BEGRIPPENLIJST

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

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

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

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