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Achtergrond

Beleidsdoelstelling
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft als doel om de 
meldingsbereidheid van acute slachtoffers van hands on 
seksueel geweld door een bekende dader te vergroten, zodat 
passende hulp, ondersteuning en informatie geboden kan 
worden.

Communicatiedoelstelling
Publiekscommunicatie moet bijdragen aan het doel dat 
slachtoffers van hands on seksueel geweld, zich melden bij 
Centrum Seksueel Geweld (CSG) , Slachtofferhulp Nederland 
of de politie voor hulpverlening. 

Doelgroepen
De campagne is bedoeld voor slachtoffers van seksueel geweld door 
een bekende dader. De focus in de uitingen en mediakanalen ligt op 
vrouwen, maar ook mannen worden meegenomen. De personen in de 
uitingen zijn tussen de 14 en 40 jaar, omdat seksueel geweld onder 
deze groep het vaakst voorkomt. De onderzoeksdoelgroep bestaat uit 
vrouwen en mannen van 14 tot 40 jaar. 

Meetperiode
Om zo nauwkeurig mogelijk de campagne-effecten vast te stellen is er 
twee weken direct vóór de campagne gemeten, en in de twee weken 
direct na de grootste mediapiek. 

Campagne- en Veldwerkperiode

2019 2020

WEEK 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Campagne

Meting voormeting Nameting**

Online video

Out-of-home

Online display*

PR EN Branded 
content

PR

*Online display betreft in deze campagne contextueel ingezette uitingen: een tekstbanner bij relevante topics (Relaties) op het Viva-forum en advertising in dating-apps.
** Doordat één van de video's aangepast moest worden, is de tweede flight later gestart dan gepland. De nameting is daarom ook opgeschoven.
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Beschrijving van de campagne

Mensen die seksueel geweld meemaken, kunnen veel nadelige fysieke 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 
campagne ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat mensen die een ongewenste seksuele ervaring meemaken, gaan beseffen dat het niet oké is 
wat er gebeurd is en dat het goed is om professionele hulp te zoeken. Ook laat de campagne zien wat hulp zoeken kan opleveren.

In de campagne vertellen verschillende mensen over hun ongewenste seksuele ervaring, hun gevoelens, waarom ze hulp hebben gezocht en wat 
dit voor hen heeft betekend. De centrale boodschap van de campagne is: ‘Voelt een seksuele ervaring niet oké? Je kunt er direct iets mee’. De 
campagne-uitingen verwijzen naar de website watkanmijhelpen.nl, waar ervaringsverhalen en tips staan en naar hulpverlening wordt verwezen. 
Doel hiervan is mensen laten voelen dat er anderen zijn zoals zij en laten zien wat hulp zoeken kan opleveren. 

De media- en PR-strategie van deze campagne bestond uit drie lagen waarin verschillende media en middelen elk met hun eigen doel en 
werking ingezet zijn. Middelen als (digitale) buitenreclame op stations, in scholen, in horeca- & uitgaansgelegenheden en verschillende online 
video’s zijn ingezet om mensen en hun omgeving in contact te brengen met het onderwerp en de ervaringsverhalen onder de aandacht te 
brengen. Berichtgeving in nieuws- en lifestyle media en de inzet van influencers heeft gezorgd voor veel aandacht voor het onderwerp en was 
erop gericht om het onderwerp te verdiepen en interactie te stimuleren. Diverse online middelen hadden tenslotte als doel slachtoffers te 
stimuleren daadwerkelijk op zoek te gaan naar informatie over wat anderen geholpen heeft. In de tweede mediaperiode is de geoptimaliseerde 
online inzet herhaald en uitgebreid met een video voor de doelgroep 14- tot 18-jarigen.

Mediabudget (netto) mediadruk Gerealiseerd Mediabereik 

FLIGHT 1 FLIGHT 2

Online video € 76.744 € 77.062

DOOH € 94.143 -

OOH € 172.204 -

Branded content - 173.451

Online display € 7.595 € 7.600

Flight 1 Flight 2

DOOH 22% -

FLIGHT 1 FLIGHT 2

Online video*
2.631.968  

IMPRESSIES
2. 2.490.201  
IMPRESSIES

DOOH 24 GRP’s -

OOH n/a -

Branded content n/a n/a

Online display
514.070 

IMPRESSIES
459.196 

IMPRESSIES

*In de eerste flight  heeft 70%  de online video volledig uitgekeken en in de tweede flight heeft 66% de online video volledig uitgekeken.



CAMPAGNEDOELSTELLINGEN

VINDEN

1. De doelgroep vindt dat een seksuele 
ervaring die niet oké voelt genoeg 
aanleiding is om hulp te zoeken 
(stijging in de komende 3 jaar).

2. De doelgroep heeft positieve 
associaties bij professionele hulp 
vragen. (Stijging op korte termijn)

• 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  bij 'Wanneer hij/zij er geen goed gevoel 
over heeft’.

• Welke woorden, gedachten of gevoelens komen er bij je op 
als je denkt aan professionele hulp vragen wanneer je een 
nare seksuele ervaring hebt meegemaakt? / Zijn deze 
associaties positief dan wel negatief? / Waar gaan deze 
associaties over? – stijging % positieve associaties.

VOELEN

1. De doelgroep heeft het gevoel dat de 
voordelen van professionele hulp 
vragen opwegen tegen de barrières die 
je kunt ervaren (stijging in de komende 
3 jaar)

• In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: De 
voordelen van professionele hulp vragen na een nare 
seksuele ervaring wegen op tegen de nadelen. - % (helemaal) 
eens en verhouding drempels / voordelen vrije associaties 
met professionele hulp.
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s

KPI’S

ONLINE DISPLAY 
(DATINGAPPS)

Bereik Gerealiseerd en 
haalbaar bereik*

Out-of-home Bereik Herkenning

PR Bereik Herkenning, 
aantal 
publicaties, 
sentiment*

BRANDED 
CONTENT

Bereik Cost per 
qualitative view / 
Cost per 
qualitative visit, 
engagement*

Online video 20” Bereik en 
activatie

Herkenning en 
uitkijkratio*

ONLINE VIDEO 6” ACTIVATIE Kwalitatief 
websitebezoek

ONLINE DISPLAY 
(CONTENTBOX)

ACTIVATIE Kwalitatief 
websitebezoek

search activatie Kwalitatief 
websitebezoek

WEBSITE ACTIVATIE Kwalitatief 
websitebezoek 
en clicks naar 
CSG, Politie en 
SHN

*Bron: data afkomstig van Initiative
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CAMPAGNE-EFFECTEN

De campagne heeft op korte termijn als doel om positieve associaties te 
koppelen aan het zoeken van professionele hulp bij een nare seksuele ervaring. 
Op de lange termijn moet de campagne er voor zorgen dat, als je zoiets 
overkomt, je beseft dat het niet oké is en dat het goed is om hulp te zoeken. 
Daarnaast moet de campagne op lange termijn ervoor zorgen dat slachtoffers 
het gevoel hebben dat de voordelen van professionele hulp opwegen tegen de 
nadelen.

In het realiseren van de doelstelling op korte termijn is de campagne deels 
geslaagd, voornamelijk onder vrouwen. Na de campagne hebben vrouwen niet 
alleen méér associaties, maar in verhouding ook meer positieve associaties bij 
het vragen van professionele hulp. Voor mannen is dit niet het geval, zij hebben 
na de campagne juist minder positieve associaties bij het vragen van 
professionele hulp na een nare seksuele ervaring. Wel wordt door mannen 
bijvoorbeeld vaker ‘belangrijk’ geassocieerd met het vragen van professionele 
hulp en minder vaak ‘drempel’. 

Ten aanzien van de doelstellingen op lange termijn zijn ook ontwikkelingen te 
zien. Vóór de campagne verschilden mannen en vrouwen niet aanzienlijk ten 
aanzien van hun houding over het vragen van professionele hulp bij een nare 
seksuele ervaring. Na de campagne geven in verhouding meer vrouwen ten 
opzichte van mannen aan dat zij in diverse situaties zouden adviseren om 
professionele hulp te vragen. Vooralsnog zien we onder zowel mannen als 
vrouwen niet dat zij vaker professionele hulp zouden vragen, ook niet wanneer 
hij/zij geen goed gevoel hebben bij een nare seksuele ervaring.

Ten slotte, zien we dat de voelen-doelstelling gedurende de huidige campagne 
onder vrouwen deels is gerealiseerd. Na de campagne vinden méér vrouwen 
dat de voordelen van het vragen van professionele hulp bij seksueel geweld 
opwegen tegen de nadelen. Desalniettemin hebben vrije associaties met 
professionele hulp bij zowel mannen als vrouwen in meerdere mate betrekking 
op ervaren drempels dan op voordelen van professionele hulp.

HERKENNING EN ACTIVATIE

Terwijl de uitingen meer gericht zijn op vrouwen, herkennen mannen de 
campagne in zijn totaliteit vaker dan vrouwen. Online video, out-of-home en PR 
dragen sterk bij aan de campagneherinnering. Gedurende de campagne wordt 
het webverkeer voornamelijk gedreven door online video en in mindere mate 
door online display. Online video zorgt in vergelijking met online display voor 
aanzienlijk meer kwalitatief bezoek. Ook zorgen zoekopdrachten voor relatief 
kwalitatief bezoek, echter is dat slechts een klein aandeel (4%) van het totale 
bezoek aan de campagnewebsite. Ongeveer één op de zestig bezoekers, klikt 
door naar een van de websites van Centrum Seksueel Geweld (CSG) , 
Slachtofferhulp Nederland of de politie.

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

De campagne wordt zeer positief gewaardeerd en is volgens een grote 
meerderheid van de doelgroep in staat om de belangrijkste 
campagneboodschappen over te brengen. Vrouwen zijn over het algemeen nog 
positiever over de campagne dan mannen.

AANBEVELINGEN

Hoewel de campagne door mannen over het algemeen beter wordt herkend 
dan door vrouwen (met name out-of-home), zien we alleen bij vrouwen een 
toename in het aantal (positieve) associaties met het zoeken van professionele 
hulp bij een nare seksuele ervaring. Het meer benadrukken van wat 
professionele hulp oplevert in plaats van de seksuele ervaring zelf zou kunnen 
bijdragen aan het realiseren van de doelstelling op korte termijn. Met name in 
de middelen die het doel hebben om bereik te realiseren. 
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Conclusies EN AANBEVELINGEN
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REALISATIE campagnedoelstellingen – vinden

99

Mannen en vrouwen 14-40 jaar

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: Na de campagne over de meldingsbereidheid bij seksueel geweld zien we dat 
mannen in verhouding minder positieve associaties hebben bij het vragen van professionele 
hulp bij een nare seksuele ervaring. Vrouwen hebben na de campagne méér associaties en 
daarnaast worden deze ook vaker als positief beschouwd. De associaties die mannen en 
vrouwen met de professionele hulpvraag hebben, gaan niet in meerdere mate over de 
voordelen hiervan. Ongeveer één op de zeven associaties gaat over de voordelen van het 
vragen van professionele hulp terwijl ongeveer een kwart van de associaties te maken heeft 
met drempels om professionele hulp te vragen.

Na de campagne hebben mannen minder positieve associaties, en vrouwen meer positieve associaties bij het vragen van professionele hulp

Mannen 14-40 jaar Vrouwen 14-40 jaar

*Welke woorden, gedachten of gevoelens komen er bij je op als je denkt aan 
professionele hulp vragen wanneer je een nare seksuele ervaring hebt 
meegemaakt? 

voormeting nameting

Gemiddeld aantal 
associaties

2,17 2,33

Positief 34% 35%

NEGATIEF 29% 27%

Heeft betrekking op 
de voordelen van 
hulp vragen

15% 16%

Heeft betrekking op 
DREMPEL OM HULP TE 
vragen

24% 26%

voormeting nameting

Gemiddeld aantal 
associaties

2,18 2,13

Positief 39% 32%

NEGATIEF 28% 23%

Heeft betrekking op 
voordelen van hulp 
vragen

18% 18%

Heeft betrekking op 
DREMPEL OM HULP TE 
vragen

23% 24%

voormeting nameting

Gemiddeld aantal 
associaties

2,17 2,54

Positief 30% 37%

NEGATIEF 32% 30%

Heeft betrekking op 
voordelen van hulp 
vragen

12% 15%

Heeft betrekking op 
DREMPEL OM HULP TE 
vragen

26% 27%
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REALISATIE campagnedoelstellingen – vinden

1010

Mannen 14-40 jaar

*significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

Ondanks dat mannen hun associaties niet als positiever ervaren, komt het belang van professionele hulp sterker naar voren

Vrouwen 14-40 jaar

*Welke woorden, gedachten of gevoelens komen er bij je op als je denkt aan 
professionele hulp vragen wanneer je een nare seksuele ervaring hebt 
meegemaakt? 

Associaties die vaker
worden genoemd*

Associaties die minder vaak 
worden genoemd*

belangrijk Drempel

verdriet Vervelend

112 eng

verwerking slachtofferhulp

Luisterend oor

Associaties die vaker
worden genoemd*

Associaties die minder vaak 
worden genoemd*

Angst Ggz 

Politie verkrachting

vertrouwen

CONCLUSIE: Hoewel we meer ontwikkelingen bij vrouwen zien ten aanzien van de 
campagnedoelstellingen, zien we bij mannen op andere aspecten ontwikkelingen met 
betrekking tot hun beleving van professionele hulp na seksueel geweld. Zo zien we dat 
mannen vaker de urgentie (belangrijk) associëren met de professionele hulp, vaker 
‘verwerking’ en minder vaak ‘drempel’, ‘vervelend’ en ‘eng’.
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REALISATIE campagnedoelstellingen – vinden

1111

Mannen en vrouwen 14-40 jaar

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: De campagne heeft op lange termijn als doel om een stijging te realiseren in het 
aantal mannen en vrouwen dat vindt dat een seksuele ervaring die niet oké voelt genoeg 
aanleiding is om hulp te zoeken. Vooralsnog is er nog geen (significante) ontwikkeling in die 
richting te zien, onder zowel mannen als vrouwen.  Wat er gedurende de campagne wel 
(significant) verandert is het verschil tussen mannen en vrouwen ten aanzien van het vragen 
van hulp. Vrouwen zouden dat na de campagne in alle situaties vaker dan mannen doen. 
Van alle situaties zouden zowel mannen als vrouwen het minst vaak adviseren om hulp te 
vragen wanneer een vriend(in) geen goed gevoel bij een nare seksuele ervaring heeft.

NA de campagne zouden vrouwen in Alle situaties vaker dan mannen om hulp vragen bij een nare seksuele ervaring

Mannen 14-40 jaar Vrouwen 14-40 jaar

90%

85%

77%

74%

65%

90%

86%

79%

75%

68%

Wanneer hij/zij is

verkracht

Wanneer hij/zij is

aangerand

Wanneer hij/zij vooraf 

duidelijk ‘nee’ heeft 

gezegd

Wanneer hij/zij is betast

Wanneer hij/zij er geen

goed gevoel over heeft

VM (N=613) NM (N=629)

90%

83%

73%

73%

63%

85%

81%

72%

70%

62%

Wanneer hij/zij is verkracht

Wanneer hij/zij is aangerand

Wanneer hij/zij vooraf 

duidelijk ‘nee’ heeft gezegd

Wanneer hij/zij is betast

Wanneer hij/zij er geen goed

gevoel over heeft

VM (N=306) NM (N=317)

91%

87%

81%

75%

68%

94%

91%

87%

80%

73%

Wanneer hij/zij is

verkracht

Wanneer hij/zij is

aangerand

Wanneer hij/zij vooraf 

duidelijk ‘nee’ heeft 

gezegd

Wanneer hij/zij is betast

Wanneer hij/zij er geen

goed gevoel over heeft

VM (N=304) NM (N=312)

*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)
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REALISATIE campagnedoelstellingen – VOELEN
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Mannen en vrouwen 14-40 jaar

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: In de hele populatie van 14 tot 40-jarigen, is 
het aandeel mensen dat vindt dat de voordelen van het 
vragen van professionele hulp opwegen tegen de 
nadelen bij een nare seksuele ervaring, toegenomen. 
Die toename wordt voornamelijk door vrouwen 
gedreven.

Na de campagne vinden meer vrouwen dat de voordelen van professionele hulp vragen opwegen tegen de nadelen

Mannen 14-40 jaar Vrouwen 14-40 jaar

*In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: De voordelen van 
professionele hulp vragen na een nare seksuele ervaring wegen op tegen de 
nadelen. (% (helemaal) eens)

40%38%

21%
17%

NM (N=629)VM (N=613)

Eens Helemaal eens

+

37%40%

18%
17%

NM (N=317)VM (N=306)

Eens Helemaal eens

44%
35%

23%

17%

NM (N=312)VM (N=304)

Eens Helemaal eens

+
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Activatie - CAMPAGNEWEBSITE

1313

Websitebezoeken watkanmijhelpen.nl

de campagnewebsite wordt DOOR EEN GROOT AANTAL BEZOEKERS langer dan 6 minuten bezocht en ONGEVEER 1 oP DE 60**** 
bezoekers SURFT DOOR naar één van de ANDERE Websites VOOR SLACHTOFFERHULP

BRANDED CONTENT

OOH

OLV Bounce 
ratio*

10+ sec. 
bezoek**

TIJD OP DE 
WEBSITE (10+ sec. 

BEZOEK)***

totaal 63% 54% 6 min 18 sec

Verwijzende websites
3% van alle bezoeken

46% 71% 5 min 22 sec

Direct bezoek
12% van alle bezoeken

48% 63% 7 min 29 sec

Online Campagne 
81% van alle bezoeken

66% 52% 6 min 8 sec

• Online video
69% van alle bezoeken

57% 62%

• Online Display
12% van alle bezoeken

89% 31%

Zoekmachines
4% van alle bezoeken

33% 87% 7 min 18 sec

CONCLUSIE: Tijdens de campagne zijn vier op de vijf bezoekers afkomstig 
van ofwel één van de online video’s die zijn ingezet (het grootste deel), 
ofwel online display. De online video’s zorgen voor kwalitatiever bezoek 
aan de campagnewebsite dan de contextueel ingezette display-uitingen. 
Via de laatstgenoemde verblijft minder dan een derde langer dan 10 
seconden op de website. Organische search zorgt voor relatief kwalitatief 
bezoek aan de site, maar wel voor een klein deel van alle bezoekers, 
namelijk 4%. Ongeveer één op de zestig bezoekers surft door naar één 
van de andere sites, de site slachtofferhulp wordt het meest bezocht.

DISPLAY

* De bounce ratio  is het percentage van de bezoekers dat slechts één pagina heeft bezocht op de website. Dit betekent dat de bezoeker de website direct verliet nadat deze 
binnenkwam op de landingspagina. ** 10+ sec. bezoek  is het percentage bezoekers dat de website langer dan 10 seconden heeft bezocht. Dit percentage bezoekers wordt als 
kwalitatief beschouwd. ***Totaal gespendeerde tijd op de website gemeten in seconden precies. ****alle clicks naar een van de websites ten opzichte van alle websitebezoekers in 
de periode van week 48 2019 – week 14 2020.

OLV

DISPLAY

Naar welke websites vertrekken 
bezoekers vanuit watkanmijhelpen.nl?

aantal
% aandeel van ALLE 
bezoekers (10+ sec)

Centrum seksueel geweld (CSG) 738 0,6%

Slachtofferhulp 759 0,5%

• Community slachtofferhulp 351 0,4%

politie 106 0,1%
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HERKENNING – Mannen en vrouwen 14-40 jaar

1414

onder / gelijk / boven benchmark

HERKENNING

HERKenning Gemiddelde 
rijksoverheid*

CAMPAGNE 46% 49%

MEDIUM HERKenning Gemiddelde 
rijksoverheid*

Impact**

Online video 37% 18% +++

Out-of-home 30% 20% +++

PR 34% Niet beschikbaar +++

Totaal & Mediumniveau uitingniveau

MEDIUM HERKenning IMPACT**

Olv amber 20” 26% +++

Olv ellen 20” 27% +++

Olv tara 20” 
ALLEEN Ingezet in FLIGHT 2

27% Geen extra impact

De campagne wordt gemiddeld goed herkend

* Gemiddelde herkenning van Rijksoverheidcampagnes zonder de inzet van tv.
** De impact van een uiting wordt bepaald door te analyseren of herkenning van een uiting bijdraagt aan herinnering van de campagne. 
Effectgroottes worden als volgt weergegeven: + b<.2  |  ++ 2<b<.3  | +++ b>.3

CONCLUSIE: De online video’s worden even goed herkend. Online 
video, out-of-home en PR dragen alle drie sterk bij aan de herinnering 
van de campagne over de meldingsbereidheid van seksueel geweld.
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HERKENNING – Mannen VERSUS VROUWEN

1515

onder / gelijk / boven benchmark

HERKENNING

mannen Vrouwen Gemiddelde 
rijksoverheid

*

CAMPAGNE 48% 44% 49%

MEDIUM mannen vrouwen Gemiddelde 
rijksoverheid

*

Online video 40% 34% 18%

Out-of-home 37% 23% 20%

PR 37% 31% Niet beschikbaar

Totaal & Mediumniveau uitingniveau

MEDIUM mannen Vrouwen

Olv amber 20” 30% 22%

Olv ellen 20” 29% 24%

Olv tara 20”
ALLEEN Ingezet in FLIGHT 2

32% 21%

onder vrouwen blijft de herkenning van out-of-home aanzienlijk achter ten opzichte van de herkenning onder mannen

* Gemiddelde herkenning van Rijksoverheidcampagnes zonder de inzet van tv.

CONCLUSIE: Naast de herkenning van out-of-home, worden met name 
de online video’s ‘amber’ en ‘tara’ door vrouwen aanzienlijk minder 
vaak herkend dan door mannen.
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WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT – Mannen en vrouwen 14-40 jaar

1616

Algemeen 
publiek 14-40 

Gemiddelde 
ro*

Waardering RAPPORTCIJFER (1-10) 7.9 6.9

DUIDELIJK (1-5) 4.0 3.8

GELOOFWAARDIG (1-5) 3.9 3.7

GEEFT NIEUWE INFORMATIE (1-5) 3.7 3.3

NIET IRRITANT (1-5) 4.0 3.5

OPVALLEND (1-5) 3.8 3.3

GEMAKKELIJK TE BEGRIJPEN (1-5)  3.7 n.v.t.

RELEVANT (1-5) 4.0 n.v.t.

LEUK (1-5) 3.7 n.v.t.

Geholpen Boodschapoverdracht
Algemeen 

publiek 14-40
Gemiddelde 

ro*

(gelukt / (deels) gelukt)

Je moet hulp zoeken als een seksuele ervaring 
niet oké voelt. 75% / 96% 53% / 83%

Professionele hulp kan je iets opleveren. 75% / 97% 53% / 83%

CAMPAGNE (waardering, boodschapoverdracht)

WAARDERING
Algemeen 

publiek 14-40
Gemiddelde 

ro*

Online video 7.8 7.1

Amber 7.9 n.v.t.

Ellen 7.5 n.v.t.

Tara
ALLEEN Ingezet in FLIGHT 2

7.9 n.v.t.

Out-of-home 7.7 7.1

PR 7.6 Niet beschikbaar

UITINGEN (waardering)

onder / gelijk / boven benchmark

De campagne wordt op alle aspecten zeer positief gewaardeerd

CONCLUSIE: Met een gemiddelde waardering van een 7,9 wordt de 
campagne aanzienlijk positiever gewaardeerd dan andere 
Rijksoverheidscampagnes. Met name de aspecten ‘duidelijk’, ‘niet 
irritant’ en ‘relevant’ scoren hoog (gemiddeld 4 op een schaal van 1 tot 
5). Een ruime meerderheid van de doelgroep is het ermee eens dat de 
campagne erin slaagt de belangrijkste campagneboodschappen over 
te brengen.

* Gemiddelde waardering van Rijksoverheidcampagnes zonder de inzet van tv.
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Mannen vrouwen
Gemiddelde 

ro*

Waardering RAPPORTCIJFER 
(1-10) 7.6 7.9 6.9

DUIDELIJK (1-5) 3.7 4.4 3.8

GELOOFWAARDIG (1-5) 3.7 4.2 3.7

GEEFT NIEUWE INFORMATIE (1-5) 3.6 3.9 3.3

NIET IRRITANT (1-5) 3.6 4.4 3.5

OPVALLEND (1-5) 3.6 4.0 3.3

GEMAKKELIJK TE BEGRIJPEN (1-5)  3.7 4.4 n.v.t.

RELEVANT (1-5) 3.8 4.3 n.v.t.

LEUK (1-5) 3.6 3.9 n.v.t.

Geholpen Boodschapoverdracht Mannen vrouwen
Gemiddelde 

ro*

(gelukt / (deels) gelukt)

Je moet hulp zoeken als een seksuele 
ervaring niet oké voelt. 71% / 95% 79% / 98% 53% / 83%

Professionele hulp kan je iets 
opleveren. 72% / 97% 77% / 98% 53% / 83%

CAMPAGNE (waardering, boodschapoverdracht)

WAARDERING Mannen VROUWEN
Gemiddelde 

ro*

Online video 7.8 7.8 7.1

Amber 7.9 8.0 n.v.t.

Ellen 7.4 7.6 n.v.t.

Tara
ALLEEN Ingezet in FLIGHT 2

8.0 7.7 n.v.t.

Out-of-home 7.6 7.8 7.1

PR 7.6 7.7 Niet beschikbaar

UITINGEN (waardering)

onder / gelijk / boven benchmark

VROUWEN ZIJN NOG POSITIEVER OVER DE CAMPAGNE DAN MANNEN

CONCLUSIE: Hoewel de campagne door mannen beter wordt herkend 
dan door vrouwen, zijn vrouwen positiever over de campagne dan 
mannen. In tegenstelling tot de waardering onder vrouwen, overstijgt 
de campagne het gemiddelde van Rijksoverheidscampagnes op drie 
aspecten niet. Dat zijn de aspecten: ‘duidelijkheid, geloofwaardigheid 
en ‘niet irritant’.  Wat opvalt is dat de online video ‘Ellen’, gemiddeld 
minder positief wordt gewaardeerd dan de video’s ‘Amber’ en ‘Tara’.

* Gemiddelde waardering van Rijksoverheidcampagnes zonder de inzet van tv.
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Significanties & benchmarks:
Om te kunnen constateren of de campagne de beoogde effecten 
heeft gerealiseerd hebben we significantietoetsen uitgevoerd tussen 
de voor- en nameting (F1) onder het algemeen publiek. 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 in de 
jaren (vanaf 2014)  uitgevoerde Rijksoverheidcampagnes. 

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. Daarnaast kunnen we ook een 
flexibele benchmark hanteren zoals een top 20% norm, de eigen 
historie of een vergelijking met soortgelijke campagnes. In deze 
rapportage vergelijken we tenslotte de resultaten – waar relevant -
ook met de meest recente vergelijkbare overheidscampagne over 
een maatschappelijk onderwerp.
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onderzoeksverantwoording

Methode, steekproef & Weging:
In dit onderzoek is er sprake van een onderzoeksopzet met een voor-
en nameting die bestaan uit onafhankelijke steekproeven (N=613 en 
N=624) om effecten op de doelstellingen van de campagne vast te 
stellen. 

Doelgroep 1  : Mannen 14-40 jaar
Doelgroep 2 : Vrouwen 14-40 jaar

De data zijn voor zowel de voor- als nameting(en) gewogen naar de 
Gouden Standaard op de kenmerken geslacht, leeftijd en 
opleidingsniveau. 



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.

Contributie-analyse
Analyse waarbij de bijdrage van de afzonderlijke kanalen op de herinnering van de campagne wordt onderzocht.

GRP (Gross Rating Point) en Gemiddelde contactfrequentie (GCF)
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 %).

GRP (Gross Rating Point)
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. 

BEGRIPPENLIJST
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