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ACHTERGROND

Beleidsdoelstelling
De meldingsbereidheid van acute slachtoffers (die zelf kunnen melden) 
van hands-on seksueel geweld door een bekende dader vergroten, 
zodat passende hulp, ondersteuning en informatie geboden kan 
worden.

Communicatiedoelstelling
Ervoor zorgen dat deze slachtoffers vaker een melding doen of hulp 
zoeken (bij voorkeur binnen 7 dagen) bij een CSG, SHN, of de politie.

Doelgroepen
De campagne is voornamelijk bedoeld voor slachtoffers van seksueel geweld door 
een bekende dader. De primaire onderzoeksdoelgroep is 14- t/m 40-jarigen, omdat 
in deze leeftijdsrange seksueel geweld het vaakst voorkomt. Daarnaast wordt er 
voor de eerste vinden-doelstelling en communicatieve werking gekeken naar 14-
t/m 65-jarigen als secundaire doelgroep, gezien dit mogelijk personen in de nabije 
omgeving van (potentiële) slachtoffers kunnen zijn. Aangezien mannen en vrouwen 
anders op de campagne reageren zijn beide doelgroepen gerapporteerd. Indien 
relevant, zijn de verschillen tussen leeftijdsgroepen uitgelicht.

Meetperiode
Om zo nauwkeurig mogelijk de campagne-effecten vast te stellen is er in de twee 
weken direct vóór de campagne gemeten (VM). De tussenmeting (TM) heeft 
plaatsgevonden twee maanden na de start van de campagne en de nameting (NM) 
heeft na afloop van de gehele campagne plaatsgevonden. De tussenmeting had als 
doel om inzicht te krijgen in de voortgang op de doelstellingen en de 
communicatieve werking van de nieuwe strategie. CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE

Mensen die seksueel geweld meemaken, kunnen veel nadelige lichamelijke en mentale gevolgen ondervinden. Het ministerie van Justitie en 
Veiligheid wil slachtoffers stimuleren zich te melden bij politie of hulpverlening, zodat ze passende hulp en informatie krijgen. Daarom is een 
meerjarige campagne ontwikkeld, die afloopt op 31 december 2021. Die moet zorgen dat mensen die een nare seksuele ervaring meemaken, 
beseffen dat hun ervaring niet oké is en dat het goed is om professionele hulp te zoeken. Ook laat de campagne zien wat hulp zoeken kan opleveren, 
door positieve gedachten en emoties te koppelen aan het zoeken van hulp. Deze campagneperiode is de afsluiting van de meerjarige campagne.

In juni is het Instagramkanaal genaamd Sam (Sam_is_er) gelanceerd. Sam is een platform voor iedereen met een nare seksuele ervaring, die je de 
weg naar hulp wijst. Sam haakt in op gebeurtenissen en bespreekt gevoelens van schaamte, schuldgevoel en twijfels. Sam motiveert anderen met 
verhalen van slachtoffers die de weg naar hulp hebben gevonden. De belangrijkste boodschap van de campagne is: ‘Voelt een seksuele ervaring niet 
oké? Dan is het niet oké.’ De campagne-uitingen verwijzen naar de Instagram van Sam of naar de website watkanmijhelpen.nl. Op de website laten 
slachtoffers en hun naaste omgeving zien welke gevoelens en twijfels zij hadden en wat hulp heeft opgeleverd. En er staat welke hulp er voor je is. Het 
doel hiervan is om mensen te laten voelen dat er anderen zijn zoals zij en dat ook zij hulp mogen vragen. 

De campagne brengt de boodschap voor een groot deel over via posts van Sam op Instagram. Sommige posts zijn betaald en bereiken daardoor meer 
mensen. PR wordt ingezet om de bekendheid van Sam te vergroten en dieper in te gaan op verschillende onderwerpen en doelgroepen. Zo is er in 
december een minidocumentaire over victim blaming gemaakt. Ook sluit PR aan bij gebeurtenissen in het nieuws. Verder worden betaalde artikelen 
ingezet om het bewustzijn over dit onderwerp te vergroten. En zorgen betaalde zoekwoorden ervoor dat mensen de website snel kunnen vinden.

MEDIABUDGET (NETTO) MEDIADRUK MEDIABEREIK (GEREALISEERD)
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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. Via het Instagramaccount ‘Sam_is_er’ zijn er vele posts geplaatst. 
Enkel een kleine selectie van de posts (met het meeste bereik) zijn aan de doelgroep 
voorgelegd. Voor branded content en PR geldt ook dat enkel de artikelen met het 
meeste bereik zijn meegenomen in dit onderzoek. Voor de documentaire over victim
blaming geldt dat de teaser hiervan is voorgelegd en er daarnaast (indien de teaser
herkend werd) is gevraagd of men ook de volledige versie had gezien van ± 15 min. 

Online video ‘teaser
documentaire victim blaming’

Social ‘Hulp helpt Floor’

Branded content ‘LINDA.meiden’ PR collage

Social ‘Teaser Voxpop’ Social collage
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s

* Zie de appendix ‘media KPI’s’ voor de resultaten rondom views, volgers en gedeelde content (PR). De resultaten op herkenning en webverkeer zijn te vinden in het hoofdstuk ‘Communicatieve werking’.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

CAMPAGNE-EFFECTEN

De campagne heeft voor een deel positieve invloed gehad, maar nog niet alle campagne-
doelstellingen zijn behaald. Na afloop van de campagne is de doelgroep meer gaan 
spreken over nare seksuele ervaringen, heeft men meer positieve associaties met het 
vragen van hulp en hebben de associaties vaker betrekking op de voordelen van hulp 
vragen. Mogelijk hebben de verhalen in branded content van slachtoffers die vertellen 
hoe hulp hen heeft geholpen hier invloed op gehad (#hulphelpt). Daarnaast is de 
campagne in staat geweest kennis te vergroten over victim blaming, waar voornamelijk 
PR inzet, aangevuld met betaalde inzet, over is geweest tijdens de laatste ‘boom’. 

Al drie kwart van de primaire doelgroep (14- t/m 40-jarigen), is het eens dat ze om 
professionele hulp mogen vragen als een seksuele ervaring niet oké voelt. Echter, 
vergeleken met de start van de meerjarencampagne vinden momenteel nog steeds even 
veel mensen (twee derde) dat een seksuele ervaring die niet oké voelt genoeg aanleiding 
is om ook daadwerkelijk hulp te zoeken. Daarnaast hebben associaties met hulp zoeken 
nog even vaak betrekking op de drempels. De associaties gaan vaker over de drempels die 
gevoeld worden dan over de voordelen. Ook op de stelling of de voordelen opwegen 
tegen de nadelen is al langere tijd een stabiel beeld zichtbaar. Iets meer dan de helft is 
het hiermee eens.

De meest genoemde barrière is schaamte. Men vindt het daarnaast ook extra moeilijk om 
hulp te zoeken wanneer ze twijfelen over hun eigen rol in de gebeurtenis. Dan vinden ze 
in minder sterke mate dat hun gevoel leidend is. Dit laatste speelt voornamelijk onder de 
leeftijdscategorie 14- t/m 25-jarigen. Daarnaast zouden jongeren van 14-25 vaker geen 
hulp vragen ‘als het niet goed voelt’ dan mensen van 41-65.

HERKENNING EN ACTIVATIE

De herinnering van de campagne, de herkenning van de campagne-uitingen, en de 
bekendheid met de website watkanmijhelpen.nl en het Instagramaccount @Sam_is_er 
zijn het sterkst onder 14- t/m 25-jarigen en het minst onder 41- t/m 65-jarigen. Dit is in 
lijn met de campagnestrategie. Binnen de primaire doelgroep herkent de helft van de 
mannen en een derde van de vrouwen de totale campagne. De bekendheid met de 
campagnewebsite is sterk toegenomen gedurende de campagne. De boom over victim

blaming heeft gezorgd voor een grote piek in websitebezoeken. Een groot deel van de 
bezoeken is kwalitatief: de bezoekers blijven langere tijd op de website en bekijken 
meerdere pagina's.

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

De campagne wordt erg goed gewaardeerd, voornamelijk de uitingen over victim
blaming. Vrouwen waarderen de campagne op het niveau van de 10% best gewaardeerde 
Rijksoverheidscampagnes. Zij vinden de campagne bovengemiddeld opvallend en ze 
hebben de campagne nog niet te vaak gezien/gehoord. De boodschappen zijn goed 
overgekomen. De boodschap rondom victim blaming is het best overgebracht. 
Vergeleken met eerdere campagnes worden de boodschappen rondom hulp zoeken en 
dat het iets kan opleveren minder vaak gekoppeld aan de huidige campagne.

AANBEVELINGEN

In het campagne-effectonderzoek van einde 2020 was het advies meer te 
communiceren over de voordelen van hulp. Hierop is in 2021, voornamelijk in branded
content, al een mooie stap gemaakt (#hulphelpt). Daarnaast lag de nadruk op ‘je eigen 
grens leidend laten zijn’. We zien bewustwording rondom het onderwerp: drie kwart 
vindt dat als het niet oké voelt dat het niet oké is, er is meer over gesproken, associaties 
met hulp zoeken zijn vaker positief, er is hogere kennis over victim blaming en de 
website is meer bezocht. Echter, zien we dat men momenteel niet vaker dan voorheen 
hulp zou vragen en dat de drempels bij de helft nog steeds zwaarder wegen dan de 
voordelen. Dat heeft te maken dat de nadruk in de huidige campagne ook deels op je 
eigen grens ligt. Advies is om in een eventuele vervolgcampagne naast het benoemen 
van de voordelen van hulp ook meer in te zetten op het verminderen van de barrières, 
bijvoorbeeld door begrip te tonen voor schaamte en daarbij te benoemen dat dit nooit 
een reden hoeft te zijn om geen hulp te zoeken. Aan te bevelen is om dit onder andere 
te blijven doen met middelen waarin verdieping mogelijk is, zoals documentaires en/of 
artikelen. Daarnaast is het belangrijk om over langere tijd campagne te voeren als er 
veel verschillende boodschappen overgebracht moeten worden. 
Tot slot is het advies om vervolgcampagnes te blijven inrichten op de doelgroep 14-40 
jaar. Deze groep vraagt minder vaak hulp, voornamelijk omdat ze minder vaak de 
voordelen vinden opwegen tegen de nadelen. 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN 1 
TWEE DERDE VINDT DAT EEN SEKSUELE ERVARING DIE NIET OKÉ VOELT GENOEG AANLEIDING IS OM HULP TE ZOEKEN

Vraag: Stel, een vriend(in) komt naar je toe en vertelt dat hij/zij een nare seksuele ervaring heeft meegemaakt. 
Kun je voor elk van onderstaande nare seksuele ervaringen aangeven of je hem/haar adviseert om professionele 
hulp te vragen? (% wel hulp vragen)
+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

als het percentage omcirkeld is: significant verschil tussen mannen en vrouwen (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 
Momenteel adviseert twee derde van de primaire doelgroep een vriend(in) om professionele hulp te 
vragen wanneer hij/zij er geen goed gevoel over heeft. Vergeleken met voorafgaand aan campagne 
in 2021 vinden vrouwen nu minder vaak dat een seksuele ervaring die niet oké voelt genoeg 
aanleiding is om hulp te zoeken. Op de totale primaire doelgroep zien we daarnaast dalingen voor 
nagenoeg alle verschillende situaties in vergelijking met voor de campagne. Er is geen verschil op 
basis van geslacht: evenveel mannen als vrouwen zouden adviseren hulp te vragen in de 
verschillende situaties.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN 1 (VERGELIJKING CAMPAGNES)
OP LANGE TERMIJN ZIEN WE EEN STABIEL RESULTAAT OP HET AANTAL MENSEN BINNEN DE PRIMAIRE DOELGROEP DAT VINDT 
DAT EEN SEKSUELE ERVARING DIE NIET OKÉ VOELT GENOEG AANLEIDING IS OM HULP TE ZOEKEN 

Vraag: Stel, een vriend(in) komt naar je toe en vertelt dat hij/zij een nare seksuele ervaring heeft meegemaakt. 
Kun je voor elk van onderstaande nare seksuele ervaringen aangeven of je hem/haar adviseert om professionele 
hulp te vragen? (% wel hulp vragen)
+ / - significant vs. november 2019 (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 
Vergeleken met november 2019 vinden nu even veel mensen uit de primaire doelgroep dat een 
seksuele ervaring die niet oké voelt genoeg aanleiding is om hulp te zoeken. Na afloop van de 
campagne in 2020 (meting januari 2021) vond er een stijging plaats van het aantal mensen die dit 
vonden, maar gedurende de campagne in 2021 is dit weer iets afgenomen. Ten opzichte van 
november 2019 wordt er minder hulp geadviseerd bij verkrachting en aanranding en blijft het hulp 
adviseren bij betasting en wanneer iemand nee heeft gezegd stabiel.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN 1 (VERGELIJKING CAMPAGNES)
ZEVEN OP DE TIEN VAN DE OMGEVING VINDEN DAT EEN SEKSUELE ERVARING DIE NIET OKÉ VOELT GENOEG AANLEIDING IS OM 
HULP TE ZOEKEN

Secundaire doelgroep  ‘omgeving’ – 14-65 jaar

Vraag: Stel, een vriend(in) komt naar je toe en vertelt dat hij/zij een nare seksuele ervaring heeft meegemaakt. 
Kun je voor elk van onderstaande nare seksuele ervaringen aangeven of je hem/haar adviseert om professionele 
hulp te vragen? (% wel hulp vragen)
+ / - significant vs. november 2019 (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 
Onder de omgeving is het aandeel mensen dat een vriend(in) zou adviseren om professionele hulp te zoeken 
wanneer hij/zij er geen goed gevoel over heeft stabiel gebleven ten opzichte van voor de campagne in 2021. 
Wanneer we leeftijdsgroepen met elkaar vergelijken (zie pagina 31) zien we dat de resultaten van de groep 41-
t/m 65-jarigen gedurende de campagne stabiel zijn gebleven voor de vijf verschillende situaties. Zij vinden in de 
nameting vaker dan de jongere twee leeftijdsgroepen dat je na een verkrachting en aanranding hulp moet 
vragen. De daling bij het adviseren van professionele hulp bij verkrachting en aanranding vindt dus plaats bij de 
jongere twee leeftijdsgroepen. Jongeren van 14-25 zouden vaker geen hulp vragen ‘als het niet goed voelt’ 
(10%) dan mensen van 41-65 (18%).
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CONTEXTSTELLINGEN – VINDEN 1
DRIE KWART VAN DE 14- T/M 40-JARIGEN VINDT DAT ZE OP HET EIGEN GEVOEL KUNNEN VERTROUWEN

Primaire doelgroep – 14-40 jaar

CONCLUSIE: 
Ondanks de daling op de eerste vinden-campagnedoelstelling onder de primaire doelgroep, zien we in de 
contextstellingen dat een stabiele drie kwart vindt dat als een seksuele ervaring niet oké voelt, het niet oké is, 
en dat ze dan om professionele hulp mogen vragen. Mensen vinden in minder sterke mate dat hun gevoel 
leidend is, wanneer ze twijfelen over hun eigen rol in de gebeurtenis (zes op de tien). Er zijn geen verschillen 
tussen mannen en vrouwen. Wel zien we dat 14- t/m 25-jarigen het minder vaak eens zijn met de stelling dat 
hun gevoel leidend is, ook als ze twijfelen over hun eigen rol (9%) dan 41- t/m 65-jarigen (2%).
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN 2
• Na de campagne heeft men vaker positieve associaties bij het vragen van hulp bij een nare seksuele ervaring

CONCLUSIE: 
Na de campagne heeft de primaire doelgroep vaker positieve associaties bij het vragen van professionele hulp bij een nare 
seksuele ervaring*. Daarnaast geeft de doelgroep aan dat deze associaties vaker over de voordelen van het vragen van 
professionele hulp** gaan. De voordelen gaan voornamelijk over emotionele verwerking en ondersteuning (‘niet alleen 
hoeven te verwerken’). Vergeleken met voor de campagne gaan ze momenteel vaker over het vergoed krijgen van schade 
(11%) en bewijsmateriaal (19%) verzamelen*** (mogelijk effect van de campagne van Slachtofferhulp Nederland). De 
grootste drempel die wordt genoemd is schaamte (58%)***. Associaties gaan net als in voorgaande campagnes vaker over 
de drempels dan over de voordelen van hulp vragen. In september 2021 was deze verhouding wel kleiner geworden in 
vergelijking met voorgaande metingen. Mannen hebben vaker positieve associaties dan vrouwen bij het vragen van hulp.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VOELEN
NA DE CAMPAGNE HEBBEN MINDER MANNEN HET GEVOEL DAT DE VOORDELEN VAN HULP VRAGEN OPWEGEN TEGEN DE NADELEN

stelling: De voordelen van professionele hulp vragen na een nare seksuele ervaring wegen op tegen de nadelen
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VOELEN (VERGELIJKING CAMPAGNES)
OP LANGE TERMIJN IS HET GEVOEL DAT DE VOORDELEN VAN HULP VRAGEN OPWEGEN TEGEN DE BARRIÈRES STABIEL GEBLEVEN

Primaire doelgroep – 14-40 jaar

CONCLUSIE: 
Vergeleken met november 2019 vinden nu even veel mensen uit de primaire doelgroep dat de 
voordelen van professionele hulp vragen na een nare seksuele ervaring opwegen tegen de nadelen.
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CONTEXTSTELLINGEN – PRATEN
NA DE CAMPAGNE ZIJN MEER MENSEN GAAN PRATEN OVER EEN NARE SEKSUELE ERVARING

Primaire doelgroep – 14-40 jaar

CONCLUSIE: 
Vergeleken met voor de campagne hebben na de campagne meer mensen gesproken over een nare 
seksuele ervaring. Er zijn geen verschillen op basis van geslacht: even veel mannen als vrouwen 
hebben er over gesproken.
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HERINNERING

CAMPAGNE EN NIEUWSHERINNERING SPONTANE BOODSCHAPHERINNERING

CONCLUSIE
Campagneherinnering is na afloop van de campagne niet significant gestegen: voorafgaand aan de campagne 
herinnerden evenveel mensen zich een campagne te hebben gezien of gehoord over dat het goed is én helpt 
om professionele hulp te zoeken als een seksuele ervaring niet oké voelt als na afloop van de campagne. Ook 
nieuwsherinnering is stabiel gebleven gedurende de campagne. Onder jongeren van 14 t/m 25 jaar is 
campagne- en nieuwsherinnering wel gestegen gedurende de campagne. Dit is in lijn met de campagne-inzet 
die voornamelijk gericht was op jongeren. 14- t/m 25-jarigen kunnen zich vaker herinneren een campagne 
(27%) en nieuws (35%) te hebben gezien over het onderwerp dan 26- t/m 40-jarigen (12%, 13%) en 41- t/m 65-
jarigen (7%, 7%). Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen voor campagne- en nieuwsherinnering.  
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HERKENNING

HERKENNING

CONCLUSIE
De totale herkenning van de campagne ligt voor mannen binnen de primaire doelgroep rond het gemiddelde van 
Rijksoverheidscampagnes zonder de inzet van televisie. Vrouwen herkennen de campagne minder goed dan mannen. 
Vrouwen herkennen de campagne op totaalniveau en de online video minder goed dan andere Rijksoverheids-
campagnes. De herkenning is zoals verwacht lager, omdat er een langere tijd veel verschillende uitingen naar buiten 
zijn gebracht met verschillende boodschappen. Social, branded content en PR worden herkend zoals verwacht mag 
worden van deze mediumtypen. Van de mensen die aangeven de teaser van de documentaire over victim blaming te 
herkennen (online video), geeft een kwart (24%) aan zeker te zijn dat ze ook de volledige documentaire van ongeveer 
15 minuten hebben gezien**. De primaire doelgroep herkent de campagne beter dan de secundaire doelgroep. Dit is 
in lijn met de mediastrategie. 14- t/m 25-jarigen herkennen de campagne het vaakst (55%), gevolgd door 26- t/m 40-
jarigen (32%) en 41- t/m 65-jarigen herkennen de campagne het minst (14%). 
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HERKENNING (VERGELIJKING CAMPAGNES)
DE HERKENNING VAN DE CAMPAGNE NA AFLOOP VAN DE GEHELE FLIGHT IS VERGELIJKBAAR MET DE VORIGE CAMPAGNEFLIGHTS

HERKENNING – PRIMAIRE DOELGROEP 14-40 JAAR

CONCLUSIE
De herkenning van de campagne na afloop van de gehele flight is vergelijkbaar met de vorige 
campagneflights. De herkenning van de tussenmeting lag lager. Dit is te verklaren aan het feit 
dat er voorafgaand aan de tussenmeting geen extra inzet is geweest in de vorm van een ‘boom’ 
in de campagne. Dit was wel het geval voorafgaand aan de nameting.



dvj-insights.com 22

WAARDERING

CAMPAGNE MEDIUM EN UITINGEN

CONCLUSIE
Binnen de primaire doelgroep zien we dat vrouwen de campagne waarderen op het niveau van de 10% 
best gewaardeerde Rijksoverheidscampagnes. Vrouwen waarderen de campagne en de verschillende 
uitingen beter dan mannen, maar ook mannen waarderen de campagne even goed als andere 
Rijksoverheidscampagnes. Vrouwen vinden de campagne bovengemiddeld opvallend, en daarnaast 
vinden ze het niet irritant en hebben ze de campagne nog niet te vaak gehoord (top 10%). Vooral de 
uitingen over victim blaming (online video en PR) worden bovengemiddeld gewaardeerd. De campagne 
wordt logischerwijs minder leuk gevonden dan andere campagnes, gezien het serieuze onderwerp. 
Binnen de secundaire doelgroep (omgeving) zien we dat zowel mannen als vrouwen de campagne een 
bovengemiddeld hoog rapportcijfer geven. 41- t/m 65-jarigen waarderen de campagne nog hoger dan de 
andere leeftijdsgroepen (14- t/m 25-jarigen en 26- t/m 40-jarigen). 
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BOODSCHAPOVERDRACHT

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT BEST GELUKT

CONCLUSIE: 
De campagneboodschappen zijn gemiddeld goed overgebracht. Binnen de primaire doelgroep zien we dat 
de overdracht van de boodschap dat je hulp kan zoeken als een seksuele ervaring niet oké voelt (boodschap 
1) en de boodschap rondom victim blaming (boodschap 4), erg goed is gelukt. We zien dan ook dat men na 
de campagne beter weet wat victim blaming betekent (78%) dan voorafgaand aan communicatie hierover 
(69%). Mannen binnen de primaire doelgroep koppelen de boodschap dat jouw gevoel leidend is minder 
terug dan de andere boodschappen. Binnen de secundaire doelgroep zijn alle boodschappen ongeveer even 
goed overgebracht. 41- t/m 65-jarigen vinden de boodschapoverdracht over het algemeen beter gelukt dan 
14- t/m 25-jarigen en 26- t/m 40-jarigen. Zij halen er onder andere vaker uit ‘dat jouw gevoel leidend is’.
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BOODSCHAPOVERDRACHT (VERGELIJKING CAMPAGNES)

GECLAIMDE BOODSCHAPOVERDRACHT – PRIMAIRE DOELGROEP 14-40 JAAR

VERGELEKEN MET DE FLIGHTS IN 2020 ZIJN DE BOODSCHAPPEN DAT HULP GEZOCHT KAN WORDEN ALS HET NIET OKÉ VOELT 
EN DAT DIT IETS KAN OPLEVEREN MINDER GOED OVERGEBRACHT

CONCLUSIE
De boodschappen zijn goed overgebracht. Echter, vergeleken met de flights in 2020 zijn de 
boodschappen dat hulp gezocht kan worden als het niet oké voelt en dat dit iets kan opleveren 
minder goed overgebracht. Mogelijk zien we een daling in de boodschapoverdracht van deze 
twee boodschappen omdat er tijdens de laatste campagneflight meer aandacht is gegeven aan 
de nieuwe boodschappen.
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BEKENDHEID MET KANALEN VOOR HULP, WATKANMIJHELPEN.NL EN @SAM_IS_ER
VERGELEKEN MET 2020 IS DE BEKENDHEID MET DE CAMPAGNEWEBSITE WATKANMIJHELPEN.NL GESTEGEN

Bekendheid kanalen voor hulp, watkanmijhelpen.nl en Instagramaccount @SAM_IS_ER

CONCLUSIE: 
Vergeleken met voorgaande campagneflights is de bekendheid met de campagnewebsite watkanmijhelpen.nl gestegen, 
voornamelijk na afloop van de laatste boom. De website is het meest bekend onder 14- t/m 25-jarigen (32%), gevolgd door 26-
t/m 40-jarigen (20%) en het minst onder 41- t/m 65-jarigen (12%). Momenteel is één op de tien van de primaire doelgroep 
bekend met het Instagramaccount @Sam_is_er. Ook voor dit kanaal zien we de meeste bekendheid onder 14- t/m 25-jarigen 
(15%), daarna onder 26- t/m 40-jarigen (9%) en het minst onder 41- t/m 65-jarigen (3%). Dit is in lijn met de campagnestrategie.
De bekendheid met Slachtofferhulp Nederland en Centrum voor seksueel geweld is gedaald in vergelijking met eind 2020. 
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MEDIA KPI – INSTAGRAMACCOUNT @SAM_IS_ER
HET ACCOUNT SAM_IS_ER HEEFT IN DE CAMPAGNEPERIODE RUIM 3100 VOLGERS GEKREGEN

CONCLUSIE: 
Bij de start van de campagne was er een snelle groei in het aantal volgers doordat het kanaal werd gepromoot met betaalde media. De tweede piek in week 39 is het gevolg van de branded content video ‘Vox pop’. 
Verder is in week 48 een sterke stijging te zien in het aantal volgers rondom de publicatie van de documentaire over victim blaming in samenwerking met Sunny Bergman (PR-inzet). 

Noot: deze data is aangeleverd door reclamebureau DOT.
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ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK WATKANMIJHELPEN.NL
HET MEESTE WEBVERKEER VINDT PLAATS TIJDENS DE BOOM OVER VICTIM BLAMING. ER ZIJN VEEL KWALITATIEVE WEBBEZOEKEN. 

WEBSITEBEZOEK WATKANMIJHELPEN.NL

CONCLUSIE
Bij de start van de campagne is er direct een toename te zien in het aantal websitebezoeken (eerste 
‘boom’). De piek in websitebezoeken vindt met name plaats tijdens de tweede ‘boom’ over victim blaming. 
De meeste websitebezoeken zijn afkomstig vanuit verwijzende websites (onder andere LinkedIn, 
metronieuws.nl, rtlnieuws.nl en centrumseksueelgeweld.nl), waarschijnlijk gezien er veel PR is geweest 
rondom de campagne (voornamelijk gedurende boom 2). Daarnaast zijn ook veel bezoekers direct op de 
website terecht gekomen of naar aanleiding van de documentaire over victim blaming (online video). Over 
het algemeen zijn de bezoeken kwalitatief: men bezoekt vaak meer dan één pagina (lage bounce ratio) en 
blijft lang op de campagnewebsite (10+ seconden bezoek). De meest kwalitatieve bezoeken zijn afkomstig 
vanuit verwijzende websites (PR), zoekmachines en het Instagramaccount @Sam_is_er.
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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 onder het algemeen publiek: 
doelgroep 14-40 jaar (N=293, N=293 en N=294) en doelgroep ‘omgeving’ 14-65 jaar 
(N=600, N=600 en N=600) om ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen vast te 
stellen. 
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-, tussen-
en nameting. 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.
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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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VERSCHILLEN TUSSEN LEEFTIJDSGROEPEN

CONCLUSIE: 
In de nameting zien we dat jongeren van 14-25 vaker geen hulp zouden vragen ‘als het niet goed voelt’ dan 41- t/m 
65-jarigen. Verder vinden de 41- t/m 65-jarigen vaker dan de jongere twee leeftijdsgroepen dat je na een verkrachting 
en aanranding hulp moet vragen. Jongeren van 14-25 zijn het vaker oneens met de stelling dat de voordelen van hulp 
vragen opwegen tegen de nadelen dan 26 t/m 40-jarigen en 41- t/m 65-jarigen. Daarnaast zijn 14- t/m 25-jarigen het 
minder vaak eens dat hun eigen gevoel leidend is. Concluderend zien we dat de jongste groep minder vaak hulp 
vraagt, omdat ze minder vaak de voordelen vinden opwegen tegen de nadelen en minder vertrouwen op hun eigen 
gevoel. 26- t/m 40-jarigen vragen vaker hulp, maar ook zij vinden de nadelen zwaar wegen. 
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MEDIA KPI’S – PR
TIJDENS DE CAMPAGNE ZIJN 190 PUBLICATIES VANUIT PR GEREALISEERD, MET NAME RONDOM VICTIM BLAMING

CONCLUSIE: 
Naar aanleiding van de mediabenadering voor de lancering van Instagram-account Sam_is_er (boom 1) verschenen er 59 publicaties met een oplage van 3.541.157 en een PR-waarde van €71.081. Het aantal publicaties is 
zoals verwacht (KPI: 30-50 publicaties), maar we hadden meer publicaties verwacht o.b.v. interviews. Het was een uitdagende week voor PR. Er was veel ander nieuws (overlijden Peter R. de Vries, corona en 
overstromingen Limburg) en redacties waren onderbezet door de zomervakantie. We hebben daardoor vooral publicaties gerealiseerd o.b.v. persberichtgeving en het aanbieden van kant-en-klare verhalen en artikelen. 

Naar aanleiding van de mediabenadering voor de documentaire over victim blaming (boom 2) verschenen er 127 publicaties met een oplage van 16.541.373 en een PR-waarde van € 453.971. De resultaten zijn ver boven 
verwachting. We hebben veel media kunnen interesseren om aandacht te besteden aan het onderwerp. Het onderwerp is echt op de kaart gezet. Dat zagen we onder andere doordat informatie uit de documentaire en 
de persberichtgeving weken daarna gekoppeld werd aan berichtgeving over nieuwe zedenzaken.

Het volledige publicatieoverzicht staat op de volgende twee pagina’s.

Noot: deze data en begeleidende tekst is aangeleverd door PR-bureau HvdM. 
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MEDIA KPI’S – VOLLEDIG OVERZICHT PR [1/5]
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MEDIA KPI’S – VOLLEDIG OVERZICHT PR [2/5]
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MEDIA KPI’S – VOLLEDIG OVERZICHT PR [3/5]
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MEDIA KPI’S – VOLLEDIG OVERZICHT PR [4/5]
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MEDIA KPI’S – VOLLEDIG OVERZICHT PR [5/5]
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MEDIA KPI’S – INSTAGRAMACCOUNT @SAM_IS_ER
DE CAMPAGNEPOSTS OP INSTAGRAM LEVEREN SAMEN 15,9 MILJOEN IMPRESSIES

CONCLUSIE: 
De verschillende Voxpop-video’s zijn ongeveer 130 duizend keer helemaal afgekeken, vooral de korte teaser. Van de Reach-campagne in juli presteerde de post ‘Kort rokje’ het beste. 
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MEDIA KPI’S – ONLINE VIDEO
DE ONLINE VIDEO OVER VICTIM BLAMING TREKT VEEL KIJKERS

CONCLUSIE: 
De online video is door ruim 588 duizend mensen afgekeken. De mensen die de video via YouTube bekeken, hebben de video minder vaak uitgekeken dan de mensen die de video via Outstream en Branded player
hebben bekeken. Een mooie bijkomstigheid is dat ruim 11 duizend mensen hebben doorgeklikt naar de website. 
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MEDIA KPI’S – ONLINE VIDEO EN BRANDED CONTENT LINDA MEIDEN
ALLE ADVERTORIALS LINDA VAKER BEKEKEN VERGELEKEN MET KPI

CONCLUSIE: 
In de Video (Voxpop) werden mensen op straat geïnterviewd over seksueel geweld. De video is 2.118 keer bekeken en de advertorial waarin de video te zien was heeft 4.176 pageviews behaald, 67% meer t.o.v. de 
afgesproken KPI. 22% heeft de video voor meer dan drie kwart uitgekeken. Alle advertorials hebben meer pageviews weten te behalen dan de KPI. De best scorende advertorial (1) was die over het ervaringsverhaal van 
Amber. Tot slot is er een print advertorial ingezet in Linda Meiden. Deze is middels herkenning gemeten (zie pagina 20).
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MEDIA KPI’S – SOCIAL LINDA
MERENDEEL SOCIAL CONTENT LINDA SCOORT WAT BETREFT IMPRESSIES BOVEN BENCHMARK

CONCLUSIE: 
Naast de advertorials is door de Instagramaccounts van Linda en Linda meiden content geplaatst. De best scorende story behaalde 67% meer impressies dan de benchmark. De interactieve poll bestond uit 3 
opeenvolgende stories. Deze hebben ver boven de benchmark gescoord. De drie posts zijn goed ontvangen door de volgers en hebben samen 124.000 impressies behaald. Tot slot is het aantal impressies van de preroll
comform benchmark.
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