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ACHTERGROND
Beleidsdoelstelling
Voorkomen dat schulden en armoede opspelen (preventief) en meer 
mensen uit de schulden en armoede helpen.

Communicatiedoelstelling
Communicatie moet de doelgroepen aansporen om op tijd in actie te 
komen. Deze acties zijn: praat over je problemen; zet je financiële 
situatie op een rijtje; zet je inkomsten en uitgaven op een rij; en check 
waar je recht op hebt (ondersteuning / tegemoetkoming / 
kwijtschelding). De communicatiedoelstelling van de huidige 
deelcampagne is het aansporen van de zakelijke doelgroep om de 
eerste stap te zetten door de test te doen op geldfit.nl.

Doelgroepen
De doelgroep in dit onderzoek bestaat uit Nederlanders die geldzorgen* ervaren of 
verwachten. Er wordt binnen deze doelgroep onderscheid gemaakt in drie 
subdoelgroepen, namelijk: a) Ondernemers, b) ZZP’ers en c) Flexwerkers, mensen in 
loondienst of mensen die hun baan kwijtgeraakt zijn. De doelgroep wijkt iets af ten 
opzichte van voorgaande campagne-effectmeting, omdat er in de voorgaande meting 
enkel mensen die door de coronacrisis minder inkomsten hadden werden 
meegenomen. Hierdoor is de vergelijking met voorgaand meetmoment van begin 2021 
niet altijd mogelijk.

Meetperiode
De voormeting van dit onderzoek heeft plaatsgevonden in week 35 en 36. De 
campagne heeft van week 37 tot en met week 43 gelopen. De nameting heeft in week 
44 en 45 plaatsgevonden, al zijn enkele branded content artikelen uiteindelijk begin 
november gepubliceerd.

CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE

WEEK 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

CAMPAGNE

METING VM NM

RADIO

DIGITALE RADIO

ONLINE DISPLAY

SOCIAL 

SEARCH

BRANDED CONTENT

*Dit zijn mensen die hebben aangegeven dat zij een daling in hun inkomsten verwachten, weinig tot geen financiële buffer hebben, een stijging in uitgaven verwachten en/of beginnende schulden hebben.
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE

Mensen die leven in armoede of schuld belanden op een gegeven moment op het punt waarop ze het niet meer weten. Ze zitten vaak al een 
tijd in dezelfde situatie en hebben tevergeefs gezocht naar hulp. Of hebben juist helemaal nog geen hulp gezocht omdat ze zich schamen voor 
hun situatie of het nog zelf willen oplossen. De campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ laat zien én maakt invoelbaar hoe goed en belangrijk 
het is om die eerste stap te nemen.  

In deze campagneflight wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ervoor zorgen dat flexwerkers, zzp’ers en ondernemers snel 
aan de bel trekken/hulp zoeken als ze geldzorgen hebben. Aan de hand van ervaringen van schuldenambassadeurs laat de campagne zien hoe 
ze problemen kunnen voorkomen (preventief) of verminderen (oplossingen of advies) als ze hun financiële situatie onder ogen zien en actie 
ondernemen; hulp zoeken of gebruik maken van tools. De doelgroep wordt gewezen op laagdrempelig te verkrijgen advies via Geldfit.nl. De 
campagne toont drie (schulden)ambassadeurs (Rainier, Jantiene en Mark). Zij staan met hun verhaal centraal in de uitingen.

De inzet is opgebouwd uit een drietal lagen, namelijk; 1: Het bespreekbaar maken van geldzorgen; 2: Weten dat er ondersteuning is en waar ze 
terecht kunnen; 3: Actie ondernemen via Geldfit.nl

Om een zo groot mogelijk deel van de doelgroep te bereiken worden radio, display, social media en betaalde artikelen (branded content) 
ingezet. Daarnaast leiden de online kanalen en search de doelgroep naar Geldfit.nl.

MEDIABUDGET (NETTO) MEDIADRUK MEDIABEREIK (GEREALISEERD)

WEEK 37 T/M 43 2021

RADIO 627 (GRP)

DIGITALE RADIO 531.540 (IMPRESSIES)

ONLINE DISPLAY 2.817.753 (IMPRESSIES)

SOCIAL 11.233.895 (IMPRESSIES

SEARCH 36.441 (IMPRESSIES)

BRANDED CONTENT 9.519 (SESSIES)

WEEK 37 T/M 43 2021

RADIO € 74.050,-

DIGITALE RADIO € 4.382,-

ONLINE DISPLAY € 16.117,-

SOCIAL € 61.354,-

SEARCH € 1.618,-

BRANDED CONTENT €88.229,-

WEEK 37 T/M 43 2021

RADIO 70%
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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.

Online Display

Radio uiting Jantiene Radio uiting Mark Radio uiting Rainier 

Social Display
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CAMPAGNEDOELSTELLINGEN 

WETEN (koepelcampagnedoelstelling)

1. De doelgroep weet dat er 
ondersteuning/hulp is als een (tijdelijke) 
disbalans tussen inkomsten/uitgaven 
wordt verwacht of ervaren en weet 
waar ze terecht kunnen.

• Survey 2.1: % dat spontaan Geldfit en andere instanties 
noemt

• Survey 2.2: Herkenning Geldfit (en andere instanties)
• Survey 2.3:  stelling: ‘Ik weet wat voor ondersteuning ik kan 

krijgen wanneer mijn inkomsten en uitgaven niet in balans 
zijn.’

VINDEN (koepelcampagnedoelstelling)

1. De doelgroep vindt dat vroegtijdig 
actie ondernemen kan voorkomen 
dat je erger in de geldzorgen terecht 
komt.

• Survey 2.3: % (helemaal) mee eens op de stellingen: ‘Het is 
zeer belangrijk om op tijd in actie te komen, nog voordat er 
geldzorgen ontstaan.’; ‘Hoe eerder ik in actie kom om mijn 
geldzorgen aan te pakken, hoe beter ik ergere financiële 
problemen kan voorkomen.’

• Survey 2.4:  % (Helemaal) eens met de stellingen. 
Bijvoorbeeld: Om (ergere) geldzorgen te voorkomen is het 
heel belangrijk om te praten over mijn financiële problemen.

VOELEN (deelcampagnedoelstelling)

1. De doelgroep voelt dat ze nu in actie 
moet komen voordat de geldzorgen 
verergeren.

• Survey 2.3: % stelling: ‘Ik voel dat ik nu iets moet doen om 
mijn geldzorgen niet erger te laten worden.’  

• Aantal tests en adviezen via Geldfit.nl; Stijging ten opzichte 
van voorgaande campagneflight

KPI’S

MEDIUM
MEDIA-

DOELSTELLING
KPI

(DIGITALE) 

RADIO
BEREIK Herkenning

DISPLAY BEREIK/ACTIVATIE

Herkenning, 
Kwaliteit 
bezoek*

SOCIAL BEREIK/ACTIVATIE

Herkenning, 
Kwaliteit 
bezoek*  

SEARCH ACTIVATIE

Webverkeer, 
Kwaliteit 
bezoek*, Aantal 
keer test 
gestart en 
aantal 
ingevulde 
testen

BRANDED 

CONTENT
BEREIK/ACTIVATIE

Article reads/ 
time on 
content

DOELSTELLINGEN EN KPI’s

*Onder kwaliteit van het bezoek worden het aantal bezoeken, bounce rate, tijd op de website en het aantal gestarte en ingevulde testen op Geldfit.nl verstaan
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

CAMPAGNE-EFFECTEN

De helft van de mensen heeft het gevoel nu in actie te moeten komen om (ergere) 
geldzorgen te voorkomen. 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. Eén op de drie 
personen weet dat men voor advies bij geldzorgen bij het in de campagne benoemde 
Geldfit terecht kan. Een kwart van de mensen geeft aan zeker de test op Geldfit.nl te 
willen maken om advies te krijgen over hun financiële situatie. Dit aandeel is niet 
gestegen ten opzichte van de voormeting van dit onderzoek. Het websitebezoek van 
Geldfit.nl is, net als tijdens de campagneperiode afgelopen voorjaar, ten opzichte van 
voorgaande jaren sterk gestegen. Gedurende de campagneperiode bezochten gemiddeld 
70.000 mensen per maand de website. Ook het aantal adviezen dat door Geldfit.nl 
gegeven werd, steeg gedurende de campagneperiode. In september en oktober werden 
meer dan 20.000 adviezen gegeven per maand, een verdubbeling ten opzichte van de 
campagneperiode van afgelopen voorjaar. 

Een aanzienlijk deel van de ZZP’ers geeft aan niet te weten waar men terecht kan voor 
ondersteuning wanneer de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Dit stijgt ten opzichte 
van de voormeting van ruim drie naar vier op de tien ZZP’ers. Een stabiele meerderheid 
van de mensen met geldzorgen vindt dat het belangrijk is om op tijd in actie te komen. De 
groep ZZP'ers vindt dit nog belangrijker. ZZP’ers geven dus aan het belangrijk te vinden 
vroeg in actie te komen, maar weten tegelijkertijd nog niet goed waar ze terecht kunnen 
voor hulp ten opzichte van andere subgroepen. 

Activatie

De Facebook-uitingen in deze campagne zorgen voor de meeste toestroom tot de website 
geldfit.nl, maar hebben een hoge bouncerate en een lage sessieduur per bezoek. Branded
content weet de bezoeker iets langer op de website te behouden, maar heeft ook een 
relatief hoge bounce rate. De websites komuitjeschuld.nl en rijksoverheid.nl en LinkedIn-
uitingen zorgen voor de kwalitatief beste bezoekers. Het aantal tests en adviezen zijn hier 

in verhouding het hoogst. Ook via search komen kwalitatief goede bezoekers naar de 
website. Een mogelijke reden hiervan is dat mensen die via search, LinkedIn of andere 
websites op geldfit.nl terecht komen, actief op zoek zijn naar hulp bij geldzorgen, waar 
men via branded content en Facebook vaak zonder voorbedachte rade op de website 
terecht komen.

HERKENNING 

De campagne wordt goed herkend. Ongeveer twee op de drie personen geven aan 
minimaal één van de uitingen gezien te hebben. Vooral ondernemers herkennen de 
campagne boven het gemiddelde van voorgaande Rijksoverheidscampagnes zonder de 
inzet van tv. Zowel de campagne als de individuele uitingen worden het minst herkend 
door de ZZP’ers. Vier op de tien ZZP’ers geven aan de campagne te herkennen. 

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

Zowel de gehele campagne als de uitingen worden op gemiddeld niveau gewaardeerd, 
vergeleken met voorgaande Rijksoverheidscampagnes. Waar in de vorige 
campagnemeting vooral de ZZP’ers de uitingen lager waardeerden, zijn het ditmaal de 
zelfstandig ondernemers met personeel die de uitingen lager waarderen. De mate waarin 
de campagne erin slaagt een boodschap over te brengen wordt door de doelgroep op één 
van de vier boodschappen net binnen de benchmark beoordeeld. Voor ZZP’ers geldt dat 
zij alle boodschappen binnen de benchmark beoordelen.

AANBEVELINGEN

Kennis over het campagneonderwerp is voor ZZP’ers lager ten opzichte van de ondernemers 
met personeel. ZZP’ers vinden dat men op tijd in actie moet komen bij geldzorgen, maar 
weten niet precies waar men terecht kan wanneer men geldzorgen heeft. Tegelijkertijd 
herkennen ZZP’ers de campagne minder dan ondernemers en werknemers, maar 
waarderen ze deze wel beduidend hoger dan ondernemers en geven ze vaker aan dat de 
boodschap van de campagne goed over wordt gedragen. Meer bewustwording en 
confrontaties met de campagne onder ZZP’ers is dus aan te raden. Dit kan door de 
campagne meer toe te spitsen op ZZP’ers om de bewustwording van geldzorgen onder deze 
groep en de kennis over waar men terecht kan met problemen te vergroten. 
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IK VOEL DAT IK NU IETS MOET DOEN OM GELDZORGEN TE 
VOORKOMEN OF MIJN GELDZORGEN NIET TE LATEN VERERGEREN

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VOELEN
RUIM DE HELFT VAN DE NEDERLANDERS MET GELDZORGEN VOELT DE URGENTIE OM NU IN ACTIE TE KOMEN OM DE SITUATIE 
NIET TE LATEN VERERGEREN.

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

CONCLUSIE: 

Ruim de helft van de Nederlanders met geldzorgen geeft aan het gevoel te hebben iets te moeten 
doen om te voorkomen dat de geldzorgen verergeren. Dit blijft ten opzichte van de voormeting 
stabiel. Ook ten opzichte van de voorgaande meting blijven deze cijfers stabiel. Er is geen verschil 
zichtbaar tussen de verschillende subgroepen. 

% (Helemaal) mee eens

3%

5%

12%

9%

29%

31%

39%

41%

17%

13%

VM

NM

Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens



dvj-insights.com 11

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN 
DE GEMEENTE WORDT NET ALS IN DE VOORGAANDE CAMPAGNE-EFFECTMETING HET MEEST BENOEMD ALS INSTANTIE WAAR 
MEN HULP KAN KRIJGEN BIJ GELDZORGEN 

WIST U DAT U VOOR ONDERSTEUNING BIJ (TIJDELIJKE) 
GELDZORGEN TERECHT KUNT BIJ: (GEHOLPEN)

*Bij wie of waar kunt u terecht voor hulp? Noem alle personen of instanties/organisaties die in u opkomen.

CONCLUSIE: 

De gemeente wordt het meest benoemd als instantie waar men terecht kan voor hulp bij (tijdelijke) 
geldzorgen. Ook familie, banken, Nibud, KvK en de overheid worden veel spontaan benoemd door 
respondenten. Geldfit wordt slechts door vier personen in de nameting benoemd, wat te verklaren is 
doordat Geldfit alleen advies geeft, en zelf geen hulp biedt aan personen. Ruim drie op de vier 
mensen weten dat zij voor ondersteuning bij geldzorgen terecht kunnen bij de gemeente. Ruim één 
op de drie respondenten weet dat ze bij Geldfit terecht kunnen. Dit aandeel is stabiel gebleven ten 
opzichte van de voormeting en de meting na afloop van de voorgaande campagneflight.

SPONTAAN BENOEMDE INSTANTIES*

76%

60%

59%

53%

50%

49%

41%

38%

36%

33%

77%

59%

57%

52%

50%

46%

44%

36%

36%

32%

De Gemeente

NIBUD

Een Coach

Kamer van Koophandel

Schuldenwijzer

Eerste Hulp bij Schulden

Zelfjeschuldregelen

De Voorzieningenwijzer

Geldfit

Fikks

VM NM

% Ik denk dat ik dat wist/ dat wist ik zeker
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WIST U DAT U VOOR ONDERSTEUNING BIJ (TIJDELIJKE) 
GELDZORGEN TERECHT KUNT BIJ: (SUBDOELGROEPEN)

ONDERNEMERS ZIJN BETER OP DE HOOGTE WAAR MEN TERECHT KAN VOOR ONDERSTEUNING BIJ (TIJDELIJKE) GELDZORGEN 
DAN ZZP’ERS

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

CONCLUSIE: 

Bijna alle instanties zijn significant vaker bekend bij ondernemers vergeleken met ZZP’ers. Ook 
Geldfit is bij ondernemers vaker bekend dan bij ZZP’ers. Ten opzichte van de voormeting zijn er geen 
veranderingen zichtbaar.

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN 

75%

53%

51%

47%

39%

41%

34%

29%

26%

23%

73%

50%

55%

54%

42%

38%

37%

30%

29%

24%

76%

68%

64%

70%

62%

60%

49%

51%

49%

43%

82%

66%

62%

63%

56%

53%

47%

43%

43%

39%

De Gemeente

NIBUD

Een Coach

Kamer van Koophandel

Schuldenwijzer

Eerste Hulp bij Schulden

Zelfjeschuldregelen

De Voorzieningenwijzer

Geldfit

Fikks

ZZP VM ZZP NM Ondernemers VM Ondernemers NM

% Ik denk dat ik dat wist/ dat wist ik zeker
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IK WEET WAT VOOR EEN ONDERSTEUNING IK KAN KRIJGEN 
WANNEER MIJN UITGAVEN HOGER DAN MIJN INKOMSTEN ZIJN

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN 
RUIM VIER OP DE TIEN PERSONEN WETEN WAT VOOR ONDERSTEUNING MEN KAN KRIJGEN ALS MEN (TIJDELIJKE) GELDZORGEN 
HEEFT

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

CONCLUSIE: 

Ruim vier op de tien personen geven aan dat men weet wat voor een ondersteuning men kan krijgen 
als hun uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Dit aandeel neemt niet toe ten opzichte van de 
voormeting. ZZP’ers geven significant vaker aan niet te weten waar men terecht kan wanneer 
uitgaven hoger zijn dan inkomsten vergeleken met ondernemers. Dit aandeel neemt toe ten 
opzichte van de voormeting. De intentie om gebruik te maken van de test op Geldift.nl blijft stabiel 
ten opzichte van de voormeting en de vorige campagneflight. Drie op de vier personen geven aan 
misschien of zeker gebruik te willen maken van de test op Geldfit.nl.  

ZOU U GEBRUIK MAKEN VAN DE TEST OP GELDFIT.NL OM ADVIES 
TE KRIJGEN OVER UW FINANCIËLE SITUATIE

18%

20%

54%

52%

24%

26%

4%

2%

VM

NM

Nee Misschien Zeker Ik heb deze test al gedaan

8%

7%

18%

19%

32%

33%

35%

33%

8%

8%

VM

NM

Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens

12%

11%

6%

6%

20%

28%

13%

14%

33%

28%

29%

34%

30%

29%

41%

36%

6%

5%

11%

10%

ZZP VM

ZZP NM

Ondernemers
VM

Ondernemers
NM

Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens

+ -
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OM (ERGERE) GELDZORGEN TE VOORKOMEN IS HET HEEL 
BELANGRIJK OM…

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN
HET MERENDEEL VAN DE MENSEN VINDT HET BELANGRIJK OM IN ACTIE TE KOMEN OM ERGERE GELDZORGEN TE VOORKOMEN

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

CONCLUSIE: 

Er zijn geen veranderingen zichtbaar in de nameting ten opzichte van voorafgaand aan de campagne, 
wanneer we kijken naar wat men kan doen om ergere geldzorgen te voorkomen. Ondernemers 
geven vaker aan het belangrijk te vinden om te praten over hun financiële situatie vergeleken met 
ZZP’ers. 

% (Helemaal) mee eens

-

-

-

72%

70%

67%

67%

58%

72%

70%

70%

66%

59%

… mijn financiële situatie op een rijtje te zetten

… mijn inkomsten en uitgaven op een rij te zetten 
in bijvoorbeeld een huishoudboekje

… op tijd hulp te zoeken of advies te vragen

… te checken waar ik recht op heb: 
ondersteuning/tegemoetkoming/kwijtschelding

… te praten over mijn financiële problemen

VM NM
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HET IS ZEER BELANGRIJK OM OP TIJD IN ACTIE TE KOMEN, NOG 
VOORDAT ER GELDPROBLEMEN ONTSTAAN.

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN
ZEVEN OP DE TIEN NEDERLANDERS MET GELDZORGEN GEVEN AAN HET BELANGRIJK TE VINDEN OM OP TIJD IN ACTIE TE 
KOMEN, NOG VOORDAT DE GELDPROBLEMEN ONTSTAAN.

HOE EERDER IK IN ACTIE KOM OM MIJN GELDZORGEN AAN TE PAKKEN, 
HOE BETER IK ERGERE FINANCIËLE PROBLEMEN KAN VOORKOMEN

CONCLUSIE: 

Ook vinden zeven op de tien Nederlanders dat hoe eerder men in actie komt, hoe beter men ergere 
financiële problemen kan voorkomen. Voor beide stellingen geven ZZP’ers vaker aan het (helemaal) 
eens te zijn ten opzichte van ondernemers en werknemers. Tegelijkertijd weten zij minder vaak waar 
men terecht kan voor hulp en ondersteuning. We zagen al eerder dat ZZP’ers minder bekend zijn 
met Geldfit.nl.

4%

2%

5%

6%

22%

24%

48%

47%

22%

22%

VM

NM

Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens

3%

2%

7%

7%

20%

23%

45%

46%

26%

22%

VM

NM

Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens
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49%

45%

55%

48%

46%

42%

18%

21%

18%

23%

15%

16%

VM Totaal

NM Totaal

VM Ondernemers

NM Ondernemers

VM ZZP'ers

NM ZZP'ers

Ja een enkele keer Ja meerdere keren

IK WEET WAT VOOR EEN ONDERSTEUNING IK KAN KRIJGEN 
WANNEER MIJN UITGAVEN HOGER DAN MIJN INKOMSTEN ZIJN

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – CONTEXT

BIJNA TWEE OP DE DRIE MENSEN GEVEN AAN IN DE AFGELOPEN MAANDEN OVER GELDZORGEN TE HEBBEN GESPROKEN

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

CONCLUSIE: 

Bijna twee op de drie mensen geven aan over geldzorgen gesproken te hebben. Het onderwerp leeft 
dus onder de doelgroep. Er wordt na afloop van de campagne evenveel gesproken over het 
onderwerp als voorafgaand aan de campagne. Ondernemers geven aan vaker over geldzorgen te 
praten dan ZZP’ers. In de nameting geven meer mensen aan te hebben gesproken over de 
geldzorgen van anderen. Vooral ondernemers praten minder over hun eigen geldzorgen vergeleken 
met de voormeting.

GING HET IN DIT GESPREK/DEZE GESPREKKEN OVER UW EIGEN 
GELDZORGEN EN/OF DIE VAN UW GESPREKSPARTNER?

HEEFT U IN DE AFGELOPEN MAANDEN OVER GELDZORGEN 
GESPROKEN?

38%

32%

36%

22%

41%

39%

23%

30%

28%

36%

16%

23%

36%

34%

36%

38%

39%

33%

VM Totaal

NM Totaal

VM Ondenemers

NM Ondernemers

VM ZZP'ers

NM ZZP'ers

Eigen geldzorgen Geldzorgen van gesprekspartner Beiden

+

-
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IK WEET WAT VOOR EEN ONDERSTEUNING IK KAN KRIJGEN 
WANNEER MIJN UITGAVEN HOGER DAN MIJN INKOMSTEN ZIJN

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – CONTEXT

IN DE NAMETING WORDEN GELDZORGEN MEER GEKOPPELD AAN DE CORONACRISIS

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

CONCLUSIE: 

Hoewel mensen niet aangeven zich drukker maken over hun financiële situatie vergeleken met de 
voormeting van deze campagne (niet in grafiek weergeven), geven in de nameting negen op de tien 
mensen aan dat hun geldzorgen (deels) aan de coronacrisis gerelateerd zijn. Dit is een stijging ten opzichte 
van de voormeting. Vooral ZZP’ers geven vaker aan meer geldzorgen te hebben vergeleken met de 
periode voorafgaand aan de campagne. Dit kan veroorzaakt zijn doordat op het moment van de nameting 
meer maatregelen van kracht waren dan op het moment van de voormeting. 
Zes op de tien mensen geven aan anderen niet lastig te willen vallen met hun geldzorgen, maar een even 
grote groep geeft aan dat het altijd goed is om advies te vragen of hulp te zoeken bij geldzorgen. Een 
drempel hierbij is dat ruim vier op de tien ondernemers denken dat instanties onvoldoende kennis 
hebben van hun onderneming om te kunnen helpen. 

ZIJN DE GELDZORGEN GERELATEERD AAN DE CORONACRISIS?

64%

72%

79%

70%

54%

68%

15%

18%

14%

24%

22%

20%

VM Totaal

NM Totaal

VM Ondenemers

NM Ondernemers

VM ZZP'ers

NM ZZP'ers

Ja, deels gerelateerd aan de coronacrisis Ja, deze zijn volledig gerelateerd aan de coronacrisis

+

+

40%

43%

46%

46%

32%

34%

20%

19%

15%

16%

9%

10%

VM Ik wil anderen niet lastigvallen met mijn geldzorgen

NM Ik wil anderen niet lastigvallen met mijn geldzorgen

VM Het is altijd goed om advies te vragen of hulp te
zoeken bij geldzorgen, hoe groot of klein deze ook zijn

NM Het is altijd goed om advies te vragen of hulp te
zoeken bij geldzorgen, hoe groot of klein deze ook zijn

VM Instanties hebben voldoende kennis van mijn
onderneming om mij te kunnen helpen

NM Instanties hebben voldoende kennis van mijn
onderneming om mij te kunnen helpen

Mee eens Helemaal mee eens

IN HOEVERRE BENT U HET EENS OF ONEENS MET DE VOLGENDE 
STELLINGEN?
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HERINNERING

Nieuwsherinnering: Heeft u in de afgelopen weken nieuws gezien of gehoord over de advies of hulp bij (tijdelijke) 
geldzorgen? Dit nieuws kunt u bijvoorbeeld gehoord of gezien hebben via nieuwssites, social media (zoals twitter), 
televisie, radio of krant. 

CONCLUSIE

Na afloop van de campagne herinneren evenveel mensen zich een campagne te hebben gezien of 
gehoord over advies of hulp bij (tijdelijke) geldzorgen ten opzichte van voor de campagne. Opvallend 
is dat evenveel mensen aangeven nieuws te hebben gezien of gehoord over het campagne-
onderwerp. Dit kan gerelateerd zijn aan de coronacrisis en de actualiteit van het onderwerp. De 
boodschappen die men onthouden heeft van deze campagne omschrijven de boodschappen van de 
campagne goed. Alleen de herinnering over waar men de test kan doen, of meer informatie kan 
vinden, is nog niet voor iedereen even duidelijk.

Campagneherinnering: Heeft u de afgelopen weken een campagne van de Rijksoverheid gezien of gehoord over 
advies of hulp bij (tijdelijke) geldzorgen?

*Significant t.o.v. voormeting (95% betrouwbaarheid)

“deze campagne gaat erover dat mensen leren omgaan met geld en dat zijzelf altijd terecht 
kunnen bij iemand die hun daarmee kunnen helpen, je hoeft met niks dwars te zitten er staat 

altijd iemand voor je klaar.”

“Je niet schamen maar gewoon erover praten, hoe eerder hoe beter”

“Dat het niet erg is om erover te praten.”

“Het is een campagne met als doel om mensen over hun geldproblemen te laten praten en 
ervoor te zorgen dat wij daarvoor naar de juiste bestemming gaan.”

“dat je een test kan doen onine. weet niet meer waar precies.”

“Kom uit je schuld.”

Boodschapherinnering: Vertel wat de campagne je duidelijk probeert te maken. Vertel dit zoals je dat ook aan 
een vriend, familielid of bekende zou doen.

CAMPAGNE EN NIEUWSHERINNERING SPONTANE BOODSCHAPHERINNERING

28% 29%

Campagneherinnering

VM NM

25% 26%

Nieuwsherinnering

VM NM
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HERKENNING

HERKENNING – NEDERLANDERS MET GELDZORGEN

TOTAAL HERKENNING BM*

CAMPAGNE 67% 52%

MEDIUMTYPEN BINNEN CAMPAGNE HERKENNING BM*

RADIO 62% 44%

ONLINE DISPLAY 44% 36%

SOCIAL DISPLAY 56% 36%

*De benchmarks zijn specifiek voor het mediumtype.
** Onder werknemers vallen flexwerkers, mensen in loondienst en mensen die hun baan kwijtgeraakt zijn. 

CONCLUSIE: 

De Armoede en Schulden campagne wordt goed herkend. Twee op de drie mensen binnen de 
doelgroep geven aan minimaal één van de uitingen gezien of gehoord te hebben. De radiospot wordt 
iets beter herkend dan de online display-uitingen. De uitingen via alle ingezette kanalen worden 
bovengemiddeld goed herkend. Ondernemers herkennen zowel de campagne, als alle individuele 
uitingen beter dan ZZP’ers. ZZP’ers lijken minder te zijn blootgesteld aan de campagne dan 
ondernemers. Er zijn geen verschillen zichtbaar tussen de verschillende versies van de radio- en 
social-uitingen. 

TOTAAL
ONDER-

NEMERS
ZZP'ERS

WERK-

NEMERS

CAMPAGNE 76% 60% 71%

MEDIUMTYPEN 
ONDER-

NEMERS
ZZP'ERS

WERK-

NEMERS

RADIO 74% 53% 64%

ONLINE DISPLAY 56% 36% 45%

SOCIAL DISPLAY 66% 45% 60%

HERKENNING

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes. Radio: onder / gelijk aan / boven norm 
(95% betrouwbaarheid)

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes. Radio: onder / gelijk aan / boven norm 
(95% betrouwbaarheid)
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BRANDED CONTENT TOTAAL

STATISTIEKEN BRANDED CONTENT

OMSCHRIJVING DOEL RESULTAAT

AANTAL LANDINGEN 24.200 - 32.700

27.593 

WAARVAN 

26.076 UNIEK

GEMIDDELDE TIJDSDUUR 1 MIN 30 SEC 2 MIN 55 SEC

ARTIKEL
AANTAL 

LANDINGEN

GEMIDDELDE 

TIJDSDUUR

https://www.deondernemer.nl/financien/raini
er-leakat-geldfit-business-redding-
wanhoopskreet~3330699 8.378 3 MIN 52 SEC

https://www.deondernemer.nl/financien/geldf
it-szw-hulp-geldzorgen-schulden-
ondernemers~3319513 7.106 3 MIN 05 SEC

https://www.deondernemer.nl/financien/schu
ldeisers-hulpverleners-geldfit-vattenfall-
qredits-ing-gemeente-vitaal-mkb~3408724 6.137 2 MIN 29 SEC

https://www.deondernemer.nl/financien/geldz
orgen-proactieve-houding-eerste-stap-naar-de-
oplossing~3345935 5.972 2 MIN 16 SEC

ARTIKELEN

CONCLUSIE

Branded content heeft de gestelde doelen weten te halen. Zo lazen ruim 26.000 unieke bezoekers 
één van de ingezette artikelen. Daarnaast is de gemiddelde tijdsduur die gespendeerd wordt per 
branded contentpagina bijna twee keer zo hoog dan het gestelde doel. Het artikel van Rainier heeft 
het hoogste aantal landingen. De gemiddelde tijdsduur is voor deze pagina ook het hoogst. De aan 
de campagne gerelateerde podcast is 785 keer gestart en gemiddeld 8 minuten en 52 seconden 
beluisterd.

https://www.deondernemer.nl/financien/rainier-leakat-geldfit-business-redding-wanhoopskreet~3330699
https://www.deondernemer.nl/financien/geldfit-szw-hulp-geldzorgen-schulden-ondernemers~3319513
https://www.deondernemer.nl/financien/schuldeisers-hulpverleners-geldfit-vattenfall-qredits-ing-gemeente-vitaal-mkb~3408724
https://www.deondernemer.nl/financien/geldzorgen-proactieve-houding-eerste-stap-naar-de-oplossing~3345935
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WEBSITEBEZOEK GELDFIT.NL

HET WEBSITEBEZOEK STEEG TEN OPZICHTE VAN VOORGAANDE JAREN GEDURENDE DE CAMPAGNEPERIODE

CONCLUSIE

Het aantal sessies op Geldfit.nl steeg aanzienlijk gedurende de campagneperiode ten opzichte 
van voorgaande jaren. Vooral in september en oktober is er een duidelijke stijging zichtbaar van 
het aantal sessies. In september werd er veel gebruik gemaakt van partnercommunicatie en 
werden radiospots ingezet tijdens de zendtijd van de Rijksoverheid. De cijfers laten zien dat 
partnercommunicatie en de inzet van radiospots invloed heeft gehad op het webverkeer
richting Geldfit.nl

ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK GELDFIT.NL

AANTAL 

SESSIES 2021

AANTAL 

SESSIES 2020

AUGUSTUS 14.660 16.642

SEPTEMBER 78.717 14.996

OKTOBER 67.579 1.972
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WEBSITEBEZOEK GELDFIT.NL

OOK HET AANTAL ADVIEZEN STEEG TEN OPZICHTE VAN VOORGAANDE JAREN GEDURENDE DE CAMPAGNEPERIODE

ADVIEZEN 2021 AANTAL ADVIEZEN 2020

AUGUSTUS 4.048 7.282

SEPTEMBER 21.104 6.160

OKTOBER 20.607 7.252

TYPE ADVIES SESSIES ADVIEZEN
BELLERS 

0800-8115

CONSUMENTEN 

VOORJAAR
90.659 13.918 509

CONSUMENTEN 

NAJAAR
104.775 33.785 986

ZAKELIJK VOORJAAR 5.343 1.272 44

ZAKELIJK NAJAAR 26.888 2.745 50

CONCLUSIE

In lijn met het webverkeer is ook het aantal adviezen dat door Geldfit.nl uitgegeven werd 
gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In de maanden van de campagne werden er 
maandelijks meer dan 20.000 adviezen gegeven. Ten opzichte van de campagne in het voorjaar 
zijn er voornamelijk meer zakelijke sessies zichtbaar. Het aantal adviezen is voor zowel 
consument als zakelijk meer dan verdubbeld. 

ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK GELDFIT.NL
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WEBSITEBEZOEK GELDFIT.NL AAN DE HAND VAN DE INGEZETTE UITINGEN

NET ALS DE CAMPAGNE IN HET VOORJAAR IS ER DUIDELIJK MEER WEBVERKEER ZICHTBAAR RICHTING GELDFIT.NL 

CONCLUSIE

De inzet van de campagne ligt in lijn met het websitebezoek. Het aantal sessies en adviezen stijgen 
beiden sterk ten opzichte van de voorgaande maanden. Ook ten opzichte van voorgaande 
campagneperiode is er een stijging zichtbaar.

ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK GELDFIT.NL
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WEBSITEBEZOEK GELDFIT.NL (13 SEPTEMBER T/M 31 OKTOBER)

WEBSITES KOMUITJESCHULD.NL EN RIJKSOVERHEID.NL ZORGEN VOOR DE KWALITATIEF BESTE BEZOEKERS AAN GELDFIT.NL

CONCLUSIE

Hoewel er ‘slechts’ 782 mensen via komuitjeschuld.nl en rijksoverheid.nl op Geldfit.nl terecht 
komen, zorgen zij in verhouding voor de meeste tests en persoonlijke adviezen. Ook via search 
vullen relatief veel mensen de test in. Branded Content en Social zorgen voor veel verkeer richting 
de website, maar hebben een relatief hoge bounce-rate. De gemiddelde sessieduur van bezoekers 
die via Facebook op de website terecht zijn gekomen is veruit het laagste. De bounce rate voor 
Facebook ligt een stuk hoger dan LinkedIn. In verhouding start ongeveer de helft van de bezoekers 
die via Linkedin op de website terecht komen voor een test op Geldfit.nl.

ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK GELDFIT.NL

CAMPAGNEMIDDEL AANTAL SESSIES
BOUNCE RATE

PERCENTAGE
GEM. SESSIEDUUR

AANTAL TESTEN 

GESTART

AANTAL KEER 

PERSOONLIJK ADVIES 

GEKREGEN

BRANDED CONTENT 9.519 74% 1 M 7 SEC 859 276

SOCIAL 25.130 75% 19 SEC 4317 1947

❑ FACEBOOK 24.033 80% 15 SEC 3.797 1.698

❑ LINKEDIN 1.097 46% 44 SEC 520 249

WEBSITE 
(KOMUITJESCHULD / RIJKSOVERHEID) 782 46% 1 M 33 SEC 296 163

SEARCH 3.460 44% 1 M 22 SEC 1.565 966
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OVERALL WAARDERING
Totale 

Doelgroep
BM*

RAPPORTCIJFER (1-10) 7.4 7.6

WAARDERING OP ASPECTEN (1-5)
Totale 

Doelgroep
BM*

DUIDELIJK 3.8 4.2

GELOOFWAARDIG 3.6 4.1

GEEFT NIEUWE INFORMATIE  3.6 3.7

OPVALLEND 3.4 3.8

NIET TE VAAK GEZIEN/GEHOORD 3.5 3.7

NIET IRRITANT 3.7 3.9

WAARDERING – NEDERLANDERS MET GELDZORGEN

CAMPAGNE 

WAARDERING WAARDERING BENCHMARK

Radio 7.4 7.6

Radio Jantiene 7.4

Radio Mark 7.4

Radio Rainier 7.5

Display 7.4 7.5

Online Display uitingen 7.5

Social Display Jantiene 7.4

Social Display Mark 7.3

Social Display Rainier 7.3

MEDIUM EN UITINGEN

CONCLUSIE

De campagne wordt gemiddeld gewaardeerd vergeleken met voorgaande Rijksoverheidscampagnes. 
De campagne weet echter op duidelijkheid en geloofwaardigheid niet te overtuigen. Tevens valt de 
campagne volgens de doelgroep te weinig op, wanneer we dit vergelijken met voorgaande 
Rijksoverheidscampagnes. De uitingen worden echter wel gemiddeld gewaardeerd.  

* De benchmark is het gemiddelde voor Rijksoverheidcampagnes.

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes.

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes.
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OVERALL WAARDERING
Onder-

nemers
ZZP’ers

Werk-

nemers
BM*

RAPPORTCIJFER (1-10) 7.3 7.4 7.4 7.6

WAARDERING OP ASPECTEN 

(1-5)

Onder-

nemers
ZZP’ers

Werk-

nemers
BM*

DUIDELIJK 3.9 3.9 3.8 4.2

GELOOFWAARDIG 3.6 3.6 3.6 4.1

GEEFT NIEUWE INFORMATIE  3.5 3.7 3.6 3.7

OPVALLEND 3.6 3.3 3.4 3.8

NIET TE VAAK         

GEZIEN/GEHOORD
3.3 3.6 3.6 3.7

NIET IRRITANT 3.6 3.6 3.6 3.9

WAARDERING – VERSCHILLEN OP DOELGROEPNIVEAU

CAMPAGNE 

WAARDERING
Onder-

nemers
ZZP’ers

Werk-

nemers
BM*

RADIO 7.2 7.6 7.6 7.6

RADIO Jantiene 7.2 7.6 7.6

RADIO Mark 7.1 7.5 7.6

RADIO Rainier 7.2 7.6 7.6

DISPLAY 7.1 7.6 7.5 7.5

ONLINE DISPLAY uitingen 7.3 7.7 7.5

SOCIAL DISPLAY Jantiene 7.1 7.7 7.3

SOCIAL DISPLAY Mark 7.1 7.4 7.4

SOCIAL DISPLAY Rainier 6.9 7.6 7.5

MEDIUM EN UITINGEN

CONCLUSIE

Waar bij de vorige meting de ZZP’ers de uitingen lager waardeerden, zijn het dit keer de 
ondernemers die de uitingen minder waarderen. Op de waarderingsaspecten waarderen de 
verschillende subgroepen redelijk gelijk. De informatie is voor meer ZZP’ers nieuw, vergeleken met 
ondernemers, maar weet niet op te vallen vergeleken met overige Rijksoverheidscampagnes. 

* De benchmark is het gemiddelde voor Rijksoverheidcampagnes.

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes.

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes.
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60% 56% 57% 55%

32% 34% 36% 36%
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GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT SUBGROEPEN: ZZP’ERS 
EN ONDERNEMERS (OND)

BOODSCHAPOVERDRACHT – ARMOEDE EN SCHULDEN

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT TOTALE DOELGROEP

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1 …het belangrijk is om in actie te komen bij geldzorgen.
2 …een eerste stap zetten je verder kan helpen bij geldzorgen.
3 …je voor advies bij geldzorgen naar Geldfit.nl kunt gaan.
4 …je bij geldzorgen een test kunt doen op Geldfit.nl 

CONCLUSIE: 

Voor de meeste Rijksoverheidscampagnes geldt dat tussen de 57% en 82% van de mensen aangeeft 
dat de campagne er volledig in geslaagd is (blauwe staaf) een boodschap over te brengen. Voor één 
van de vier boodschappen in dit onderzoek is dit vergelijkbaar met overige 
Rijksoverheidscampagnes. Alleen boodschap 1 weet net boven de laagste 10% te scoren. Dat men 
een test kan doen op Geldfit.nl en dat de eerste stap je verder kan helpen bij geldzorgen komt 
volgens de doelgroep onvoldoende naar voren. Vooral voor ondernemers weet de campagne er niet 
in te slagen om de boodschap over te brengen. Voor ZZP’ers wordt de boodschapoverdracht voor 
alle boodschappen binnen de benchmark als gelukt ervaren.

Hoogste 10% van Rijksoverheidscampagnes (82% en hoger)

Laagste 10% van Rijksoverheidscampagnes (57% en lager)

66%

54%
62%

56% 60%
54%

59%

47%

27%
37%

29%
35% 31% 41% 33%
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING 1

METHODE, STEEKPROEF & WEGING

In dit onderzoek is er sprake van een onderzoeksopzet met een voor- en nameting die 
bestaan uit onafhankelijke steekproeven (N=580 en N=573) om effecten op de 
doelstellingen van de campagne vast te stellen. 
Daarnaast is de totale doelgroep in zowel de voor- als nameting opgesplitst in drie 
subdoelgroepen. Namelijk: Ondernemers mét personeel (VM: N=164; NM: N=154), 
ZZP’ers (VM: N=210; NM: N=208) en de werknemersdoelgroep (VM: N=206; NM: 
N=212). Onder Ondernemers vallen zelfstandig ondernemers met personeel. Onder 
ZZP’ers vallen zelfstandig ondernemers zonder personeel. De werknemersdoelgroep 
bestaat uit flexwerkers, mensen in loondienst, en mensen die werkloos zijn. Van deze 
groepen zijn de mensen geselecteerd die hebben aangegeven dat minimaal één van de 
volgende stellingen van toepassing is: ‘Ik ervaar of verwacht een daling in inkomsten en 
ik heb weinig financiële buffer om die daling op te vangen.’; ‘Ik verwacht niet direct een 
daling in inkomsten, maar ik heb weinig tot geen financiële buffer. Onverwachte kosten, 
zoals een kapotte wasmachine of autoschade, kan ik dus lastig opvangen.’; ‘Ik heb 
beginnende schulden, maar en maak (nog) geen gebruik van hulp van instanties of 
gemeenten.’; ‘Ik ervaar of verwacht een stijging in uitgaven en ik heb weinig financiële 
buffer of extra inkomsten om die stijging op te vangen.’

De data van de voor- en nameting zijn naar elkaar toe gewogen op de kenmerken 
geslacht, leeftijd opleidingsniveau en Nielsen regio. 

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 Rijksoverheidcampagnes die tot en met 2021 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. 
Daarnaast kunnen we ook een flexibele benchmark hanteren zoals een top 10% 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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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. 

BEGRIPPENLIJST

dvj-insights.com


