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DPC134 Tweede Kamerverkiezing

CAMPAGNE-EFFECTEN
Alle doelstellingen die de campagne over Tweede Kamerverkiezing 2021 beoogde zijn gerealiseerd. Het doel 
was dat zeven op de tien stemgerechtigden weten dat de verkiezing plaatsvindt in maart, dit is ruimschoots 
behaald. Het aandeel mensen dat op de hoogte is van de getroffen maatregelen in de vorm van extra 
mogelijkheden om te stemmen, is aanzienlijk toegenomen. Na afloop van de campagne vindt een overgrote 
meerderheid van de doelgroepen dat zij redelijk of goed geïnformeerd zijn over de getroffen maatregelen. 
De kennis rond de getroffen maatregelen blijft onder kiezers die voor het eerst stemmen wel achter op het 
algemeen stemgerechtigd publiek. Zo weten vijf op de tien stemgerechtigden die voor het eerst stemmen dat 
kiezers met coronaklachten iemand kunnen machtigen, ten opzichte van acht op de tien onder het algemeen 
publiek. Ten slotte vinden meer stemgerechtigden het belangrijk om ook in coronatijd hun stem uit te brengen. 

Uit crossmedia-analyses blijkt dat de campagne een rol heeft gespeeld bij de realisatie van bijna alle 
doelstellingen. Waarschijnlijk heeft alle publiciteit rond de Tweede Kamerverkiezing, zoals bijvoorbeeld de 
discussie of het verstandig is om deze in coronatijd door te laten gaan of niet, extra aan de realisatie van 
de doelstellingen bijgedragen. Blootstelling aan de tv-spot is in de campagne verantwoordelijk voor de 
grootste bijdrage, met name rond de voorlichting over de verkiezingsdatum en de getroffen maatregelen. 
Een verdiepende analyse laat zien dat de kans dat men met de tv-spot in aanraking is geweest, enigszins 
samenhangt met herinneren van nieuws over de Tweede Kamerverkiezing. Dit kan verklaren dat er effecten 
van tv zijn te zien rond kennisaspecten die niet in de tv-spot zijn gecommuniceerd. Andere media dan 
televisie hebben op andere aspecten invloed gehad. Zo hebben de online display-advertenties ervoor gezorgd 
dat stemgerechtigden zich goed geïnformeerd voelen over de getroffen maatregelen rondom de Tweede 
Kamerverkiezing, printadvertenties in dag- en huis-aan-huisbladen zorgden ervoor dat men is gaan stemmen 
en radio zorgde ervoor dat men over de Tweede Kamerverkiezing is gaan praten.

Hoewel mensen het na 17 maart nog belangrijker zijn gaan vinden om te stemmen, is deze ontwikkeling 
niet aan de campagne toe te schrijven. De campagne richt zich dan ook op het informeren over de getroffen 
maatregelen rondom de verkiezing, niet of nauwelijks op argumenten of het gevoel waarom het belangrijk is 
om te stemmen.

Het is een prestatie dat de campagne een grote bijdrage heeft kunnen leveren aan het informeren over 
de Tweede Kamerverkiezing in een tijd dat er veel over corona wordt gecommuniceerd en men op 
andere manieren dan de campagne kennis had kunnen nemen over de maatregelen rondom de Tweede 
Kamerverkiezing. 
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HERKENNING EN ACTIVATIE
Met een forse mediadruk wordt de campagne onder stemgerechtigden (waaronder ook kiezers die voor 
het eerst mogen stemmen én 70-plussers) zeer goed herkend. In verhouding tot de mediadruk wordt de 
radiospot goed herkend en de tv-spot redelijk. De tv-spot levert de sterkste bijdrage aan de herinnering van 
de campagne. Ten opzichte van alle stemgerechtigden, herkennen kiezers die voor het eerst mogen stemmen 
de campagne-uitingen het vaakst, met name de online display-advertenties. Driekwart van de kiezers die voor 
het eerst mogen stemmen herkent ten minste één van de online-display advertenties (Swipecube, homepage 
take-over en native). Het bezoek aan rijksoverheid.nl gerelateerd aan de Tweede Kamerverkiezing neemt in 
aanloop naar de verkiezing exponentieel toe naar bijna achthonderdduizend bezoeken in de verkiezingsweek. 
Van de online middelen online video, online display en de social advertenties draagt online display in volume 
het meeste bij aan het websitebezoek én in termen van kwalitatief bezoek.

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT
De campagne wordt in zijn algemeen op verschillende aspecten minder positief gewaardeerd dan andere 
Rijksoverheidscampagnes. Dit kan komen door het onderwerp dat in de campagne centraal staat, namelijk 
de Tweede Kamerverkiezing in coronatijd. Andere Rijksoverheidscampagnes die zijn gerelateerd aan corona 
worden stelselmatig minder positief gewaardeerd. Wanneer verder wordt ingezoomd op de creatieve 
evaluatie van de middelen, valt op dat de tv-spot, print-uiting en radiospot ‘briefstemmen en risicogroepen’ 
zich op diverse vlakken positief onderscheiden van andere Rijksoverheidsuitingen. Zo behoren deze uitingen 
wat betreft begrijpelijkheid en relevantie tot de beste campagne-uitingen van de Rijksoverheid. Naast het hoge 
bereik van de tv-spot, heeft de sterke creatie een grote rol gespeeld in de bijdrage aan de campagne-effecten. 
Andere middelen worden minder goed beoordeeld, wat ten koste gaat van de effectiviteit van die middelen.

Ten slotte komen bijna alle boodschappen goed over: alleen de boodschap dat op elkestemtelt.nl meer 
informatie is te vinden blijft onder alle doelgroepen achter. Onder kiezers die voor het eerst stemmen komt de 
boodschap dat er op 15 en 16 maart al stemlokalen open gaan minder goed uit de verf. Dit komt vermoedelijk 
doordat deze boodschap voor nieuwe stemmers minder relevant is en daardoor minder beklijft.  
De bekendheid met deze maatregel blijft ten opzichte van het algemeen stemgerechtigd publiek ook 
aanzienlijk achter. Ondanks dat de frequentie-analyse laat zien dat er betrekkelijk veel tv-contacten nodig zijn 
om effect te realiseren op de kennis dat je met coronaklachten iemand met een volmacht kan laten stemmen, 
is deze boodschap goed overgekomen.


