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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. 
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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.


