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DPC190 Campagne-effectonderzoek 
Wijs op reis

CAMPAGNE-EFFECTEN
Het aandeel reizigers dat het reisadvies van hun bestemming checkt is door de campagne niet toegenomen. 
Voorafgaand aan de campagne checkte het overgrote deel van de reizigers al het reisadvies van hun 
bestemming. Na de campagne is dit hoge aandeel niet verder gestegen. De primaire doelstelling om een 
stijging te realiseren is dus niet behaald.  Reizigers checken het reisadvies het vaakst op Rijksoverheid.nl. De 
campagnewebsite Wijsopreis.nl komt op de tweede plek, gevolgd door de Reis-app waar in de campagne naar 
verwezen wordt.

De secundaire campagnedoelstellingen zijn behaald. Na de campagne heeft een groter aandeel reizigers de 
Reis-app en de CoronaCheck-app gedownload. Van de reizigers die de Reis-app hebben gedownload geven 
zeven op de tien aan dat zij hun bestemming ook als favoriet hebben ingesteld. 

HERKENNING
De campagne wordt door driekwart van de reizigers herkend en wordt daarmee even goed herkend als een 
gemiddelde Rijksoverheidscampagne met de inzet van TV. De TV-spot wordt lager herkend dan mag worden 
verwacht op basis van het mediumbereik. Radio wordt daarentegen beter herkend dan mag worden verwacht 
op basis van het mediumbereik.

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT
De campagne wordt ook even goed gewaardeerd als een gemiddelde Rijksoverheidscampagne met de inzet 
van TV. Wel geven reizigers aan de campagne wat te vaak gezien/gehoord te hebben. Dit is echter iets wat we 
vaker bij campagnes omtrent corona terugzien.

De twee belangrijkste boodschappen dat je (1) het reisadvies van je bestemming moet checken en (2) dat dit 
op wijsopreis.nl kan, komen in voldoende mate over op reizigers. Ook de secundaire boodschappen omtrent 
het ontvangen van een melding bij een wijziging voor jouw bestemming via de Reis-app en dat je met de 
CoronaCheck-app je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testuitslag kunt tonen, komen in voldoende 
mate over. 
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AANBEVELINGEN
De herkenning van de TV-spot blijft nog achter en kan nog worden verbeterd. Voor volgende flights adviseren 
we om dezelfde vrolijke, lichte sfeer in de uitingen aan te houden. Hoewel de campagne over corona gaat 
en men bij de coronacampagnes vaker (dan bij andere campagnes) aangeeft de uitingen te vaak gezien te 
hebben, is de campagne in staat om niet irritant te worden bevonden. 


