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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. 
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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.  


