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ACHTERGROND

Beleidsdoelstelling
Belastingplichtigen doen vóór 1 mei 2022 een volledige en juiste 
aangifte, zodat zij de juiste bedragen terugbetalen of ontvangen. 
Daarnaast richt de campagne zich dit jaar ook op jongeren met een 
vakantie- en/of bijbaan. Jongeren worden in de campagne erop 
gewezen dat zij geld kunnen terugvragen als ze een bijbaantje hadden 
in 2021.

Communicatiedoelstelling
De communicatie zorgt ervoor dat belastingplichtigen en jongeren 
weten wanneer ze aangifte moet doen (vóór 1 mei). Voor particulieren 
en ondernemers ligt daarnaast de nadruk op het controleren en indien 
nodig het aanvullen van de gegevens, met name als er sprake was van 
veranderingen in de persoonlijke situatie. 

Doelgroepen
De campagne is gericht op belastingplichtige particulieren en 
ondernemers. Wanneer in het rapport gesproken wordt over 
'particulieren’ of ‘ondernemers’ bedoelen we particulieren of 
ondernemers die (deels) zelf hun aangifte doen. Daarnaast is er dit jaar 
gedurende de campagne ook speciale aandacht voor jongeren. 
Wanneer in het rapport gesproken wordt over ‘jongeren’ bedoelen we 
15- t/m 22-jarigen met een bijbaan waarvan zij digitale of papieren 
loonstrookjes ontvangen. 

Meetperiode
De particulieren, ondernemers en jongeren zijn in de voormeting (VM) voor de 
start van de campagne ondervraagd (zie overzicht op de volgende slides). 

De nameting (NM) onder jongeren vond plaats in week 15 t/m 16 en de nameting 
onder de particulieren en ondernemers in week 18 t/m 20. Dit had te maken met 
de media-inzet per doelgroep. Beide nametingen vonden plaats direct na het 
einde van de inzet die was gericht op de specifieke doelgroep. 

Gedurende de campagne hebben er ook wekelijkse meetmomenten 
plaatsgevonden onder particulieren. Dit veldwerk liep mee in de Communicatie-, 
Merk- en Reputatie Monitor.
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CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE – PARTICULIEREN & ONDERNEMERS*
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CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE – JONGEREN 
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE (1)

Het is de taak van de Belastingdienst om te zorgen dat alle aangifteplichtigen, zowel 
particulieren als ondernemers, op een juiste manier en vóór 1 mei (digitaal) aangifte doen 
over het afgelopen jaar. De Belastingdienst voert daarom sinds lange tijd campagne met als 
doel om alle mensen die zelf aangifte moeten doen te motiveren om juist, volledig en tijdig 
aangifte te doen. Daarnaast is er speciale aandacht voor jongeren van 15 tot 22 jaar. Zij 
worden erop gewezen dat zij geld kunnen terugvragen als ze een bijbaantje hadden in 2021.

De boodschap van de Aangifte-campagne van 2022 is dat heel Nederland weer 
belastingaangifte doet. Sommigen doen dat helemaal zelf en anderen doen het samen, met 
bijvoorbeeld familieleden of bekenden. En als men er helemaal niet uitkomt, is een beetje 
extra hulp van de Belastingdienst nooit ver weg. Daarnaast blijft de boodschap dat de 
Belastingdienst al veel gegevens heeft ingevuld, maar dat je deze gegevens nog wel moet 
controleren, eventueel moet aanvullen en vóór 1 mei op moet sturen. Er wordt benadrukt 
dat je vooral moet opletten als er iets in je persoonlijke situatie veranderd is. In de uitingen 
van de jongeren wordt dit concept minder benadrukt. In deze uitingen wordt de nadruk 
gelegd op het terugvragen van geld van een bijbaantje. In de uitingen wordt verteld dat 
jongeren eventueel hulp kunnen vragen van iemand die het vaker heeft gedaan.

Er wordt voor zowel particulieren als ondernemers een brede mix van middelen ingezet, 
zoals tv- en radiospots, online display en online video’s om een groot bereik te realiseren. 
Branded content (betaalde artikelen) wordt ingezet voor verdiepende boodschappen en 
search voor het genereren van websitebezoeken. Voor de doelgroep 50-plus zijn ook 
magazines ingezet (Anbo magazine, Max magazine, Mezza, Margriet, Libelle). Verder zijn 
kort voor de laatste aangiftedag digitale buitenreclame en advertenties in dagbladen ingezet 
(reminder-campagne). Om jongeren te bereiken worden vooral online middelen ingezet, 
zoals online video, radio op Spotify en uitingen op social media. Op deze manier bereikt de 
boodschap een groot deel van de doelgroep.
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE (2)

MEDIABUDGET (NETTO) MEDIADRUK MEDIABEREIK (GEREALISEERD)



dvj-insights.com 8

OVERZICHT VAN DE UITINGEN – PARTICULIEREN 

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. Uitingen die in het onderzoek niet aan de doelgroep zijn voorgelegd 
zijn: magazines. Hiervoor is gekozen, omdat deze uitingen enkel gericht zijn op 50-
plussers.

TV

Radio

Print (dagblad)Online Display - Collage

BUITENRECLAME

Online Video (Video Ads) - Collage
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OVERZICHT VAN DE UITINGEN – ONDERNEMERS 

UITINGEN

De uitingen die zijn voorgelegd aan ondernemers ziet u op deze pagina. Uitingen die in het onderzoek niet aan de doelgroep 
zijn voorgelegd zijn: branded content en de nieuwsbrief. Deze uitingen worden op een andere manier geëvalueerd. 

Radio

Online Display 
‘Starten met Ondernemen’

Online Display 
‘Bedrijfskosten aftrekken’

Online Video ‘Starten met Ondernemen’

Online video ‘bedrijfskosten aftrekken’
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OVERZICHT VAN DE UITINGEN – JONGEREN 

UITINGEN

De uitingen die zijn voorgelegd aan jongeren ziet u op deze pagina. Een uiting die in 
het onderzoek niet aan de doelgroep is voorgelegd is de online video gericht op de 
aangifte-app, omdat deze uiting een activatiedoelstelling heeft. 

Online Video 15” (YouTube)

Online Radio 
(Spotify)

Online video 6” 
(Facebook & Instagram)
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s – PARTICULIEREN & ONDERNEMERS*

CAMPAGNEDOELSTELLINGEN KPI’S
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s – JONGEREN

CAMPAGNEDOELSTELLINGEN KPI’S
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN – PARTICULIEREN & ONDERNEMERS
CAMPAGNE-EFFECTEN

Het aandeel belastingplichtige particulieren dat ervan op de hoogte is dat de belastingaangifte voor 1 mei 
binnen moet zijn is gedurende de campagne en ten opzichte van vorig jaar gestegen. De crossmedia-analyse 
laat zien dat dit niet direct aan de campagne toe te schrijven is. Andere factoren die invloed gehad kunnen 
hebben zijn bijvoorbeeld het nieuws of de sociale omgeving.

Vorig jaar liet de analyse zien dat de TV-inzet een bijdrage leverde aan de kennis over tot welke datum men 
aangifte kon doen. Echter was vorig jaar door een technische storing de deadline verplaatst van 1 naar 8 mei. 
Anders dan dit jaar, was er hierdoor sprake van nieuwe informatie. Deze verandering kan mogelijk verklaren 
waarom TV vorig jaar een positief effect liet zien en dit jaar niet. Ook is er dit jaar minder televisie ingezet, 
door een andere verdeling van het mediabudget. Waarschijnlijk heeft dit invloed gehad op de effecten van 
TV. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de TV-campagne al een tijd niet meer liep toen de nameting is 
gedaan. 

Waar we voor particulieren een stijging zien, is de kennis over de juiste einddatum onder ondernemers gelijk 
gebleven. Dit resultaat is vergelijkbaar met vorig jaar. Echter zien we wel dat de kennis van ondernemers wat 
meer afvlakt vanaf eind 2019.

De kennis van beide groepen over het controleren, aanvullen en/of aanpassen van aangiftegegevens is 
gedaald ten opzichte van vorig jaar. Over het algemeen zijn particulieren zich meer bewust van het 
controleren van de vooraf ingevulde gegevens. Voorgaande jaren benoemden ondernemers in meerdere 
mate het aspect aanvullen. Echter zien we dit jaar een daling onder ondernemers die dit spontaan 
noemen.Dit komt mogelijk doordat in deze campagne de boodschap ‘zelf controleren en aanvullen’, minder 
prominent was opgenomen dan in voorgaande jaren. Hoewel ondernemers het aspect aanvullen minder vaak 
spontaan hebben genoemd dan particulieren, geven wel meer ondernemers (de helft) dan particulieren (een 
derde) aan dat zij de voor ingevulde gegevens hebben aangevuld of gewijzigd. Voor beide doelgroepen is dit 
vergelijkbaar met vorig jaar. Het verschil tussen beide doelgroepen is logisch te verklaren. Bij ondernemers is 
er minder vooraf ingevuld en dus moet deze groep ook zelf meer ‘aanvullen’. 

Ondernemers vinden het minder vaak positief dat de Belastingdienst men eraan herinnert om op tijd aangifte 
te doen, dat de Belastingdienst zoveel mogelijk gegevens invult en dat de Belastingdienst attendeert dat 
iedereen zijn/haar aangifte moet controleren en aanvullen. Deze dalende trend zien we ook bij de houding 
van ondernemers ten opzichte van de Belastingdienst in het algemeen (zakelijke monitor). 

HERKENNING, WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

De campagne wordt door de doelgroepen even goed herkend als andere campagnes van de Belastingdienst 
en campagnes van de Rijksoverheid met de inzet van televisie. Ondernemers herkennen voornamelijk de 
radiospot goed. Uit de crossmedia-analyse onder particulieren blijkt ook dat de radiospot zorgt voor een 
hogere campagneherinnering. Dit positieve effect kan verklaard worden door de hoge media-inzet op radio. 

De creatieve uitingen worden goed gewaardeerd. Ook de losse uitingen scoren wat hoger ten opzichte van 
vorig jaar. Echter geven veel mensen aan dat ze de afzonderlijke uitingen van de campagne te vaak hebben 
gezien. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar en dit zien we vaker terug bij campagnes van de Belastingdienst. Het 
komt mogelijk ook door de grootte van de campagne en de diversiteit van media die zijn ingezet. Ook doet 
een groot deel van de doelgroep al weken voor de deadline aangifte: alle campagne-uitingen waaraan zij 
daarna bloot worden gesteld, zijn dan niet meer relevant. Mogelijk zorgt dit sneller voor het gevoel dat ze de 
campagne te vaak hebben gezien. 

Alle boodschappen worden voldoende duidelijk overgebracht. Particulieren vinden dat de campagne het 
beste in staat is geweest de boodschap gerelateerd aan 1 mei over te brengen. Ondernemers vinden dat de 
boodschap over dat men de aangifte zelf moet controleren en waar nodig aanvullen en versturen het beste is 
overgebracht. Echter zagen we eerder dat er voor deze kennisdoelstelling nog wel ruimte voor verbetering is. 
Dat er altijd hulp is als men er niet uitkomt, komt het minst goed over volgens beide doelgroepen. Dit kan 
verklaard worden doordat dit een nieuwe boodschap is. 

Net als voorgaande jaren zorgt de inzet van Google search voor het meeste (kwalitatieve) campagneverkeer, 
zowel voor ondernemers als voor particulieren. 19% van totaal aantal bezoeken van de landingspagina voor 
particulieren, belastingdienst.nl/aangifte, is gegenereerd door inzet van de online campagne (online paid
media). Voor de landingspagina voor de ondernemers, belastingdienst.nl/ondernemers, ligt dit aantal een 
stuk lager. Hierbij is 6% van totaal aantal bezoeken genereerd door inzet van de online campagne. 

AANBEVELINGEN
Vorig jaar had de campagne een positieve invloed op de kennis over de aangiftedatum. In tegenstelling tot 
vorig jaar lijkt het er op dat de veranderingen in kennis en gedrag door andere zaken komen dan de 
campagne. Hoewel de herkenning, waardering en boodschapoverdracht goed is, blijkt het lastig om met de 
huidige campagne grote veranderingen teweeg te brengen. Mogelijk is er sprake van verzadiging doordat 
de campagne al jaren loopt. In de toekomst is het van belang om te focussen op hoe de campagne meer 
impact kan maken. In vervolgonderzoek kunnen er mogelijk gedragsbepalers worden meegenomen. Nu is 
dit in kleine vorm gedaan in de tussentijdse metingen, maar door dit op grote schaal te doen krijgen we 
mogelijk inzichten in keuzes van de doelgroep. Met name is nader inzicht interessant in de groep die het 
aangifte doen zo lang mogelijk uitstelt. Ook is het aan te bevelen om de campagne verder te segmenteren 
en meer verschil aan te brengen in verschillende doelgroepen en/of onderwerpen. Bij jongeren zien we hier 
een positief effect van. Mogelijk kan dit ook voor positieve effecten zorgen in andere groepen, zoals 
ouderen of ouders van kinderen. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN – JONGEREN

CAMPAGNE-EFFECTEN

Na de campagne is er op een aantal doelstellingen een stijging te zien. Zo is de kennis onder jongeren over 
geld terug kunnen krijgen van een vakantie- en/of bijbaan van de Belastingdienst toegenomen. Na de 
campagne zijn ongeveer zeven op de tien jongeren hiermee bekend. Ook zien we dat de bekendheid met de 
datum 1 mei onder de doelgroep is gestegen. Echter is de kennis over de einddatum nog laag. Twee op de 
tien jongeren weten na de campagne de juiste einddatum te noemen en ruim zes op de tien jongeren weten 
nog geen enkele datum te noemen. Wanneer we dit vergelijken met de particulieren en de ondernemers zijn 
jongeren minder goed op de hoogte van de einddatum 1 mei. 

Jongeren hebben na de campagne vaker het idee dat het terugvragen van geld bij de Belastingdienst weinig 
moeite kost. Daarnaast zien we op een aantal andere relevante aspecten een stijging. Zo was geld 
terugvragen van de Belastingdienst onder jongeren afgelopen maand vaker een gespreksonderwerp en is de 
persoonlijke relevantie van het doen van belastingaangifte toegenomen. Meer jongeren geven na de 
campagne aan dat het doen van belastingaangifte belangrijk voor ze is.  

Ongeacht dat een groot deel van de jongeren weet dat ze geld kunnen terugvragen, weet een groot deel, vier 
op de tien jongeren, (nog) niet hoe zij dit kunnen doen. De bekendheid met de kanalen om geld van de 
Belastingdienst terug te vragen is gedurende de campagne stabiel gebleven. De Belastingdienst-app wordt 
nauwelijks benoemd. Ongeveer vier op de tien jongeren weten dat zij dit via de Belastingdienst(website) 
kunnen doen. 

Over het algemeen zien we een verschil tussen jongeren die eerder geld hebben teruggevraagd van de 
Belastingdienst en jongeren die dit niet eerder hebben gedaan. Jongeren die eerder geld hebben 
teruggevraagd van de Belastingdienst weten vaker dat ze geld terug kunnen krijgen van de Belastingdienst, 
weten vaker dat ze geld kunnen terugvragen via de website Belastingdienst.nl en weten vaker dat ze tot 1 
mei hebben om geld terug te vragen. Ook heeft deze groep vaker het gevoel dat het terugvragen van geld 
weinig moeite kost.

HERKENNING EN ACTIVATIE

De campagne wordt door de doelgroep gemiddeld goed herkend. Zowel online video als online radio worden 
door ongeveer zes op de tien jongeren herkend. De herkenningsscore van online video ligt tegen de 
ondergrens van de hoogste 10% van alle gemeten Belastingdienst- en Rijksoverheidscampagnes aan. De 
activatie is beperkt. Dit was echter niet het voornaamste doel van de uitingen. 

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

De algehele campagne wordt door de jongeren bovengemiddeld goed gewaardeerd en scoort sterk op de 
aspecten opvallend en leuk. De online video die onder andere is ingezet op YouTube wordt hoger 
gewaardeerd dan de online video op social media. We zien vaker dat langere uitingen positiever worden 
beoordeeld.

De campagne is het beste in staat geweest de boodschap gerelateerd aan 1 mei over te brengen. De 
campagneboodschappen gerelateerd aan gemakkelijk en snel geld terugkrijgen scoren lager, maar niet 
minder goed dan andere campagnes. Deze boodschappen worden ook minder benadrukt in de campagne-
uitingen.

AANBEVELINGEN
De aangiftecampagne wordt al meerdere jaren gevoerd onder zelfaangevende particulieren en 
ondernemers. Dit jaar is er voor het eerst ook op jongeren gefocust. Voor deze campagne zien we mooie 
resultaten op het gebied van herkenning, waardering en boodschapoverdracht. De juiste kanalen lijken te 
zijn ingezet om de doelgroep te bereiken. Daarnaast zien we op het vlak van kennis na de campagne wat 
positieve verschuivingen optreden. Echter zien we hier nog ruimte voor verbetering. Herhaling van de 
campagne zal nodig zijn om de kennis onder deze doelgroep verder te laten stijgen. We raden aan om eerst 
te focussen op de einddatum, het consistent in alle uitingen communiceren van 1 mei. Daarnaast adviseren 
wij om meer aandacht te geven aan hoe jongeren geld terug kunnen vragen. Bijvoorbeeld via 
Belastingdienst.nl of de aangifte-app.  



HOOFDSTUKKEN

Achtergrond

Conclusies en aanbevelingen

Particulieren & Ondernemers

Campagne-effecten

Crossmedia-effecten

Communicatieve werking

& creatieve evaluatie

Jongeren

Onderzoeksverantwoording & 

begrippenlijst

Bijlage

>



dvj-insights.com 17

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN - WETEN
KENNIS OVER ZELF CONTROLEREN, AANVULLEN EN/OF AANPASSEN VAN AANGIFTEGEGEVENS IS GEDAALD

PARTICULIEREN EN ONDERNEMERS WETEN MINDER VAAK DAN VOORGAANDE JAREN DAT ZIJ DE AANGIFTEGEGEVENS IN MIJNBELASTINGDIENST
ZELF MOETEN CONTROLEREN EN AANVULLEN INDIEN NODIG

CONCLUSIE 
De kennis dat men de aangifte moet controleren, aanpassen en/of aanvullen is gedurende de 
campagne voor ondernemers gedaald en voor particulieren stabiel gebleven. De kennis van beide 
groepen is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Zeven op de tien particulieren zijn ervan op te hoogte 
dat zij de vooraf ingevulde gegevens moeten controleren, aanvullen en/of aanpassen. Voor 
ondernemers ligt dit aandeel een stuk lager. Minder dan de helft van deze groep is hiervan op de 
hoogte.

significant vs. nameting 2021 (95% betrouwbaarheidsinterval)
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN - WETEN
PARTICULIEREN ZIJN MEER BEWUST VAN CONTROLEREN EN AANVULLEN DAN ONDERNEMERS

DE KENNIS OVER HET CONTROLEREN VAN DE GEGEVENS IS VOOR BEIDE DOELGROEPEN GEDAALD

PARTICULIEREN ONDERNEMERS

CONCLUSIE
Voor beide doelgroepen laat het aspect ‘controleren’ een significante daling zien ten opzichte van de 
voormeting. Zelfaangevende particulieren zijn zich wel meer bewust van het controleren van de 
vooraf ingevulde gegevens dan ondernemers. In voorgaande jaren benoemden ondernemers vaker 
dan particulieren het aanvullen van de vooraf ingevulde gegevens. Dit aspect is echter flink gedaald, 
waardoor ondernemers lager scoren dan particulieren. Hier is sinds de nameting van 2019 al een 
dalende trend te zien. Voor particulieren is dit aspect redelijk stabiel gebleven. Het aspect 
‘aanpassen’ wordt door beide doelgroepen in mindere mate spontaan zelf benoemd.



dvj-insights.com 19

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN - WETEN
BEKENDHEID MET DE DEADLINE VOOR DE BELASTINGAANGIFTE IS ZOALS IEDER JAAR ONDER PARTICULIEREN GESTEGEN 
TIJDENS DE CAMPAGNE

WETEN DAT ZIJ VÓÓR 1 MEI*** HUN BELASTINGAANGIFTE MOETEN HEBBEN GEDAAN 

Vraag: Welke datum is dit dan? Noteer alstublieft de dag en maand. (het weergegeven percentage is geherpercenteerd naar de gehele doelgroep)
* Steekproefgrootte particulieren 
** Steekproefgrootte ondernemers.
*** Vorig jaar was door een technische storing de einddatum verschoven. 
Gedurende de nameting was het aangepast naar 8 mei in plaats van 1 mei. 
Wanneer zowel 1 als 8 mei tot de goede antwoorden werden gerekend, 
lag de kennis over de deadline op circa twee derde (vergelijkbaar met andere jaren). 

significant vs. nameting 2021 (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE 
Het aandeel belastingplichtige particulieren dat na de campagne weet dat de belastingaangifte voor 1 
mei binnen moet zijn is significant gestegen. De resultaten vertonen een vergelijkbaar patroon met 
voorgaande jaren. Gedurende de campagne stijgt de spontane kennis over de einddatum en na de 
campagne zakt deze kennis weer weg. Dit geldt voornamelijk voor particulieren. De kennis van 
ondernemers vlakt wat meer af vanaf eind 2019. Vorig jaar lagen de cijfers lager omdat de deadline 
(door een technische storing) verplaatst was van 1 naar 8 mei. 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN
HET UITGEBREID CONTROLEREN VAN DE BELASTINGAANGIFTE IS STABIEL GEBLEVEN TEN OPZICHTE VAN VORIG JAAR 

In d ien  a a n g if t e in g ev u l d , h ebben  d e a a n g if t e u it g ebr eid
g ec o n t r o l eer d

CONCLUSIE 
Ongeveer acht op de tien zelfaangevende particulieren en ondernemers die hun aangifte hebben 
gedaan, geven aan hun belastingaangifte uitgebreid gecontroleerd te hebben. Dit is stabiel gebleven 
ten opzichte van de nameting van vorig jaar. De helft van de ondernemers geeft aan de vooraf 
ingevulde gegevens te hebben aangevuld of gewijzigd. Voor particulieren ligt dit significant lager. 
Drie op tien particulieren hebben de vooraf ingevulde gegevens aangevuld of gewijzigd. Dit is in lijn 
met vorig jaar, maar niet met de resultaten op de weten-doelstelling (% dat ‘aanvullen’ minder vaak 
spontaan benoemd wordt onder de ondernemers). Doordat de omzet niet bekend is bij de 
Belastingdienst, moeten ondernemers vaker hun aangifte aanvullen. Particulieren geven vaker aan 
het dat het niet nodig was om de gegevens nog aan te vullen of te wijzigen, omdat de ingevulde 
gegevens al compleet en correct waren (72% versus 47% voor ondernemers).

Vraag: U heeft aangegeven uw Belastingaangifte al te hebben gedaan. Net als vorig jaar was een groot deel van uw 
belastingaangifte vooraf al ingevuld. In hoeverre heeft u de gegevens die al waren ingevuld gecontroleerd op de 
juistheid ervan?
* Steekproefgrootte particulieren ** Steekproefgrootte ondernemers.

significant vs. nameting 2021 (95% betrouwbaarheidsinterval)
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CONTEXT – PRATEN OVER DE CAMPAGNE
MEN HEEFT DE AFGELOPEN MAAND VAKER MET ANDEREN GESPROKEN OVER HET DOEN VAN BELASTINGAANGIFTE 

CONTEXT - PRATENPARTICULIEREN ONDERNEMERS

CONCLUSIE
Het onderwerp Belastingaangifte doen leeft onder de doelgroepen. Zes à zeven op de tien 
particulieren en ondernemers hebben afgelopen maand enkele of meerdere keren gesproken over 
het doen van Belastingaangifte. 
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BEREIK ONDER ALLE PARTICULIEREN
BIJNA ALLE AANGIFTEPLICHTIGE PARTICULIEREN ZIJN DOOR DE CAMPAGNE BEREIKT

TOTAALBEREIK MEDIA

TOELICHTING BEREIKSANALYSE
Op basis van de contactkansen met ieder medium is het unieke bereik per medium 
berekend. Deze zijn berekend op basis gemeten op basis van het 
mediaconsumptiegedrag en de gedetailleerde media-inzetschema’s van Initiative Media. 
Het totale campagnebereik geeft het percentage van de doelgroep weer dat met ten 
minste één van de ingezette mediumtypen in aanraking is geweest. De bereikcijfers 
kunnen verschillen van de cijfers van Initiative Media omdat de cijfers op basis van een 
andere methodiek worden bepaald.

OVERLAP IN BEREIK

CONCLUSIE 
Verreweg de meeste aangifteplichtige particulieren zijn door de campagne bereikt. Via bijna alle 
kanalen die zijn ingezet is een meerderheid van de doelgroep bereikt. De overlap van bereik tussen 
de buitenreclame en de rest van de kanalen is klein, zoals beoogd. 



dvj-insights.com 24

MEDIUMEFFECTEN ONDER PARTICULIEREN - CAMPAGNEDOELSTELLINGEN
ALS AANGIFTEPLICHTIGE PARTICULIEREN WETEN DAT ZIJ VOOR 1 MEI BELASTINGAANGIFTE MOETEN HEBBEN GEDAAN, KOMT 
DIT  DOOR ANDERE ZAKEN DAN DE CAMPAGNE

WETEN 

TOELICHTING EFFECTANALYSE
Om beter inzicht te krijgen in de relatieve bijdrage van de individuele media op de doelstellingen van de 
campagne, hebben we een regressieanalyse uitgevoerd. Hoe hoger de waarde, des te sterker de bijdrage 
van het betreffende medium of de mediamix. De waarde wordt alleen weergegeven als deze statistisch 
significant is. Een waarde kleiner dan 0.2 wordt als matig beschouwd, tussen 0.2 en 0.4 als gemiddeld en 
groter dan 0.4 als sterk. De sterkte van het effect is ook te zien aan de dikte van de pijl.

geen impact / impact *90%, **95%, ***99% betrouwbaarheid

CONCLUSIE
Onder particulieren neemt de kennis van de aangiftedatum aanzienlijk toe. De toename van 
de bekendheid met de aangiftedatum van 1 mei kan echter niet worden toegeschreven aan 
blootstelling van één van de campagnekanalen. Vorig jaar liet de analyse zien dat de TV-inzet 
een bijdrage leverde aan de kennis over op welke datum men aangifte moest doen. Dat dit 
effect dit jaar niet gevonden is, kan verklaard worden doordat er dit jaar minder TV is 
ingezet. TV is alleen in maart ingezet en de nameting was begin mei. Dit kan mogelijk invloed 
hebben gehad op de impact van de televisie-uitingen. Factoren die invloed kunnen hebben 
gehad op de kennis zijn bijvoorbeeld het nieuws en de sociale omgeving.
Rond de overige campagnedoelstellingen zijn geen (positieve) ontwikkelingen te zien.
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MEDIUMEFFECTEN ONDER PARTICULIEREN – OVERIGE EFFECTEN
DE RADIO-SPOT ZORGT VOOR EEN HOGERE CAMPAGNE-HERINNERING

OVERIGE CAMPAGNE-EFFECTEN 

TOELICHTING EFFECTANALYSE
Om beter inzicht te krijgen in de relatieve bijdrage van de individuele media op de doelstellingen van de 
campagne, hebben we een regressieanalyse uitgevoerd. Hoe hoger de waarde, des te sterker de bijdrage 
van het betreffende medium of de mediamix. De waarde wordt alleen weergegeven als deze statistisch 
significant is. Een waarde kleiner dan 0.2 wordt als matig beschouwd, tussen 0.2 en 0.4 als gemiddeld en 
groter dan 0.4 als sterk. De sterkte van het effect is ook te zien aan de dikte van de pijl.

geen impact / impact *90%, **95%, ***99% betrouwbaarheid

CONCLUSIE
De campagne is verantwoordelijk voor een ontwikkeling die geen doel van de campagne was. Zo zorgt 
blootstelling aan radio voor een hogere campagneherinnering. Het positieve effect van radio kan 
verklaard worden door de hoge media-inzet op radio. Deze is bovengemiddeld. 
Dat men meer is gaan praten over het doen van belastingaangifte kan niet aan de campagne worden 
toegeschreven.
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HERINNERING

CAMPAGNE EN NIEUWSHERINNERING SPONTANE BOODSCHAPHERINNERING

“Op tijd invullen, controleren ingevulde getallen, aanvullen specfieke gegevens.”

“Er werd nadruk gelegd op dat er in ieder leven dingen veranderen kunnen die ook invloed 
hebben op je belasting.”

“Doe op tijd aangifte, het meeste is al voor ingevuld door de Belastingdienst.”

“Dat je bij wijzigingen in je leven actie moet ondernemen ten opzichte van de 
Belastingdienst.”

“Het is mijn taak om de digitale gegevens van de belastingdienst te controleren en eventueel 
aan te vullen en/of aan te passen.”

“In de campagne laten ze zien dat veranderingen in je leven, gevolgen voor de 
belasting[aangifte] kunnen hebben.”

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

CONCLUSIE
Na afloop van de campagne is de campagne- en nieuwsherinnering toegenomen. Vier à vijf op de 
tien particulieren en ondernemers herinneren zich een campagne van de Belastingdienst over 
belastingaangifte doen. Uit de spontane campagneboodschapterugkoppeling blijkt dat de doelgroep 
minder vaak de nieuwe boodschap ‘er altijd hulp is als u er zelf niet uitkomt’ weet terug te koppelen. 
Er wordt wel verwezen naar de levensgebeurtenissen die in de Belastingdienstcampagnes worden 
genoemd.
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HERKENNING

HERKENNING

CONCLUSIE
De campagne wordt door de doelgroepen even goed herkend als andere campagnes van de 
Belastingdienst. Ongeveer zeven à acht op de tien particulieren en ondernemers herkennen één of 
meerdere campagne-uitingen. De herkenning van de radiospot onder ondernemers behoort tot de 
beste 10% van alle Rijksoverheidscampagnes. 
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WAARDERING

CAMPAGNE MEDIUM EN UITINGEN

CONCLUSIE
Zowel de algehele campagne als de afzonderlijke aspecten worden door de doelgroepen even goed 
gewaardeerd als andere campagnes. Opvallend is dat de gehele campagne gemiddeld scoort op niet 
te vaak gezien gehoord, terwijl de individuele uitingen hier wel juist laag op scoren. Wanneer we 
inzoomen op de verschillende kanalen, wordt print minder goed gewaardeerd dan andere 
campagnes. 
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CREATIE TV - PARTICULIEREN

CREATIEVE EVALUATIE PER UITING

CONCLUSIE
De TV-spot scoort op bijna alle onderdelen even goed als andere campagnes. Sommige 
onderdelen scoren (iets) hoger dan vorig jaar: opvallend +4%, relevant +6%, gemakkelijk te 
begrijpen +3%, niet irritant +2%.  
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CREATIE RADIO – PARTICULIEREN

CREATIEVE EVALUATIE PER UITING

CONCLUSIE
De radio-spot scoort op bijna alle onderdelen even goed als andere campagnes. Sommige 
onderdelen scoren (iets) hoger dan vorig jaar: leuk +2%, opvallend +1%, relevant +1%, niet 
irritant +3%.
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CREATIE ONLINE DISPLAY (COLLAGE) – PARTICULIEREN 

CREATIEVE EVALUATIE PER UITING

CONCLUSIE
De displayadvertentie scoort op bijna alle onderdelen even goed als andere campagnes. Er zijn 
geen verschillen ten opzichte van vorig jaar.
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CREATIE SOCIAL (COLLAGE) - PARTICULIEREN

CREATIEVE EVALUATIE PER UITING

CONCLUSIE
De advertentie op social media scoort op bijna alle onderdelen even goed als andere 
campagnes. Sommige onderdelen scoren (iets) hoger dan vorig jaar: leuk +1%, opvallend +2%, 
relevant +5%, niet irritant +1%. 
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CREATIE PRINT - PARTICULIEREN

CREATIEVE EVALUATIE PER UITING

CONCLUSIE
De printadvertentie scoort op bijna alle onderdelen even goed als andere campagnes. 
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CREATIE DIGITAAL BUITENRECLAME - PARTICULIEREN

CREATIEVE EVALUATIE PER UITING

CONCLUSIE
De buitenreclame past beter bij de Rijksoverheid dan andere campagnes. Dit komt mogelijk 
doordat de herkenbare blauwe kleur duidelijk terug komt in de uiting.  
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BOODSCHAPOVERDRACHT - PARTICULIEREN

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1…u de aangifte zelf moet controleren, waar nodig aanvullen en versturen
2…u informatie kunt vinden via www.belastingdienst.nl
3…u uw aangifte vóór 1 mei moet versturen
4…er altijd hulp is als u er zelf niet uitkomt

BEST GELUKT

CONCLUSIE
Particulieren vinden dat de campagne het beste in staat is geweest de boodschap gerelateerd aan 1 
mei en de boodschap dat je de aangifte zelf moet controleren, waar nodig aanvullen en versturen 
over te brengen. Dat er altijd hulp is als men er niet uitkomt komt het minst goed over volgens de 
particulieren. Dit kan verklaard worden doordat dit een nieuwe boodschap is. 

http://www.belastingdienst.nl/
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BOODSCHAPOVERDRACHT - ONDERNEMERS

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1…u de aangifte zelf moet controleren, waar nodig aanvullen en versturen
2…u informatie kunt vinden via www.belastingdienst.nl
3…u uw aangifte vóór 1 mei moet versturen
4…er altijd hulp is als u er zelf niet uitkomt

BEST GELUKT

CONCLUSIE
Ondernemers vinden dat de boodschap over dat men de aangifte zelf moet controleren en waar 
nodig aanvullen en versturen en de boodschap gerelateerd aan 1 mei het beste zijn overgebracht. 
Echter zagen we eerder dat er voor deze kennisdoelstelling nog wel ruimte voor verbetering is. Dat 
er altijd hulp is als men er niet uitkomt komt, evenals bij particulieren, het minst goed over volgens 
de ondernemers. 

http://www.belastingdienst.nl/
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ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK - PARTICULIEREN
GOOGLE SEARCH ZORGT VOOR HET MEESTE CAMPAGNEVERKEER

WEBSITEBEZOEK BELASTINGDIENST.NL/AANGIFTE WEBSITEBEZOEK BELASTINGDIENST.NL

CONCLUSIE
1.028.318 particulieren hebben de website belastingdienst.nl bezocht met de inzet van betaalde 
online media. Gemiddeld blijven deze bezoekers 6 minuten en 52 seconden op de site en voeren zij 8 
acties per bezoek uit. Net als voorgaande jaren zorgt de inzet van Google search voor het meeste 
campagneverkeer. Veel mensen bezoeken de website dus uit zichzelf en niet via de campagne. 
Echter moet er rekening mee worden gehouden dat er ook een impact van radio en televisie is, maar 
dat deze niet cijfermatig te benoemen is. 
De landingspagina belastingdienst.nl/aangifte is tijdens de campagneflight in totaal 3.846.211 keer 
bezocht. Hiervan zijn ruim 748.570 bezoeken (19% van totaal aantal bezoeken) gegenereerd door 
inzet van de online campagne (online paid media). 
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ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK - ONDERNEMERS
DE MEESTE BEZOEKERS KOMEN VIA DE INZET VAN SEARCH (GOOGLE)

WEBSITEBEZOEK BELASTINGDIENST.NL/ONDERNEMERS WEBSITEBEZOEK BELASTINGDIENST.NL

CONCLUSIE
99.326 ondernemers hebben de website belastingdienst.nl bezocht met de inzet van betaalde online media. 
Gemiddeld blijven deze bezoekers 5 minuten en 12 seconden op de site en voeren zij 11 acties per bezoek 
uit. De gemiddelde bouncerate is 28%. De meeste bezoekers komen via de inzet van search (Google). 
Vergelijkbaar met particulieren bezoeken ondernemers de website ook voornamelijk uit zichzelf en niet via 
de campagne. Echter moet ook hier er rekening mee worden gehouden dat er ook een impact van radio en 
televisie is, maar dat deze niet cijfermatig te benoemen is. 
De landingspagina belastingdienst.nl/ondernemers is tijdens de campagneflight in totaal 220.236 keer 
bezocht. Hiervan zijn ruim 14.283 bezoeken (6% van totaal aantal bezoeken) genereerd door inzet van de 
online campagne (online paid media). De landingspagina 'Welke zakelijke kosten mag ik aftrekken?' is tijdens 
de campagneflight in totaal 36.670 keer bezocht. Hiervan zijn ruim 11.571 bezoeken (32% van totaal aantal 
bezoeken) genereerd door inzet van de online campagne (online paid media). De landingspagina 'Ben ik 
ondernemer voor de inkomstenbelasting?' is tijdens de campagneflight in totaal 204.383 keer bezocht. 
Hiervan zijn ruim 68.758 bezoeken (34% van totaal aantal bezoeken) genereerd door inzet van de online 
campagne (online paid media).
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PR-CAMPAGNE
RECORD AANTAL PUBLICATIES EN GEREALISEERD BEREIK

KPI’S BRANDED CONTENT*

CONCLUSIE
De PR-content scoorde dit jaar boven verwachting. De campagne beleefde een recordjaar wat betreft het aantal 
publicaties en het gerealiseerde bereik. In totaal zijn er 608 publicaties geweest. De meeste publicaties verschijnen 
online (77%) en in huis-aan-huismedia (35%). Het sentiment blijft positief (97%). De publicaties hebben samen een 
totale oplage van 78.593.856 en een PR-waarde van € 2.517.115.  

* Bron: Hvdm public relations
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BRANDED CONTENT
BIJNA ALLE DOELSTELLINGEN ZIJN BEHAALD

CONCLUSIE
De eerste en derde flight hebben beter gescoord dan verwacht. Beiden hadden na de eerste 
dag livegang de doelstelling van 6.000 quality views al behaald. Wat betreft het percentage 
quality views hebben alle artikelen het goed gedaan. Gemiddeld is het quality views 
percentage 60%. Deze campagne scoort tussen de 70%-80%. De tweede flight heeft de 
doelstelling van 6.000 quality views niet behaald (65%). De artikelen specifiek gericht op 
particulieren en ondernemers hebben ook goed gescoord. Voor elk artikel is het doel met 
betrekking tot (kwalitatieve) bezoekers behaald. 

*Doelstelling behaald of niet behaald
Data aangeleverd door AdAlliance, De Ondernemer en DPG.
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CONCLUSIE
De nieuwbrief is verstuurd naar 61.890 ondernemers en deze is (na een 
herinneringsmail) in totaal door vier op de tien ondernemers geopend (39,6%). 2.4% 
van de mensen heeft in de nieuwsbrief geklikt op de link naar de website. Het doel 
was dat 24% de e-mail zou openen. Dit doel is behaald. 

De social weergaven van Eva Jinek zijn behaald. Bij Leonie is het doel zo goed als 
behaald (95%). In de tweede en derde story had Leonie de link naar het derde artikel 
toegevoegd. Hier is erg vaak op geklikt, waardoor een hoge engagement percentage 
is behaald. Voor elke flight is een Facebook post bij RTL nieuws ingekocht. 

AANTAL WEERGAVEN OP SOCIAL MEDIA GEHAALD EN NIEUWSBRIEVEN DOOR VIER OP DE TIEN GEOPEND
BRANDED CONTENT OP SOCIAL MEDIA EN DE NIEUWSBRIEF

SOCIAL NIEUWSBRIEF

*Doelstelling behaald of niet behaald 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
HET AANDEEL JONGEREN DAT WEET DAT ZE BIJ EEN VAKANTIE- EN/OF BIJBAAN GELD TERUG KUNNEN KRIJGEN VAN DE 
BELASTINGDIENST IS NA DE CAMPAGNE TOEGENOMEN

JONGEREN WETEN DAT ZE GELD TERUG KUNNEN KRIJGEN 
VAN DE BELASTINGDIENST

CONCLUSIE
Ongeveer zeven op de tien jongeren weten dat je geld terug kan krijgen van de Belastingdienst als je 
een vakantie- en/of bijbaan hebt. Een vergelijkbaar aandeel is ervan op de hoogte dat je 
loonbelasting betaalt over een vakantie- en/of bijbaantje en dat de aangifte al voor een groot deel is 
ingevuld door de Belastingdienst. Als we inzoomen op het verschil tussen jongeren die wel en niet 
eerder geld hebben teruggevraagd bij de Belastingdienst, zien we dat jongeren die al eerder geld 
hebben teruggevraagd meer kennis hebben over dit onderwerp dan jongeren die niet eerder geld 
hebben teruggevraagd. 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
VIER OP DE TIEN JONGEREN WETEN (NOG) NIET HOE ZIJ GELD VAN EEN VAKANTIE- EN/OF BIJBAAN KUNNEN TERUGVRAGEN

JONGEREN WETEN DAT ZE GELD KUNNEN TERUGVRAGEN VIA 
DE AANGIFTE-APP OF BELASTINGDIENST(.NL)

CONCLUSIE
Ongeveer vier op de tien jongeren weten dat zij geld terug kunnen vragen van een vakantie- en/of 
bijbaan via de Belastingdienst(.nl). Jongeren benoemen in mindere mate de Aangifte-app als optie. 
De bekendheid met beide middelen is gedurende de campagne stabiel gebleven. Ruim vier op de 
tien jongeren weten (nog) niet hoe ze geld terug kunnen vragen. Als we inzoomen op het verschil 
tussen jongeren die wel en niet eerder geld hebben teruggevraagd bij de Belastingdienst, zien we 
dat jongeren die al eerder geld hebben teruggevraagd vaker weten dat ze geld kunnen terugvragen 
via belastingdienst.nl dan jongeren die niet eerder geld hebben teruggevraagd bij de Belastingdienst.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
DE BEKENDHEID MET DE DEADLINE VOOR DE BELASTINGAANGIFTE IS ONDER DE JONGEREN GESTEGEN

JONGEREN WETEN DAT ZE TOT 1 MEI HEBBEN OM GELD TERUG TE VRAGEN

CONCLUSIE
Het aandeel jongeren dat na de campagne weet dat de belastingaangifte voor 1 mei binnen moet 
zijn is significant gestegen. Ongeveer twee op de tien jongeren weten na de campagne de juiste 
datum terug te koppelen. Echter zijn ruim zes op de tien jongeren (nog) niet bekend met de datum. 
Vergeleken met particulieren en ondernemers zijn jongeren minder goed op de hoogte van de 
einddatum. Ook hier zien we dat jongeren die al eerder geld hebben teruggevraagd vaker weten tot 
welke datum je de tijd hebt om geld terug te vragen.Significante toename of afname (95% betrouwbaarheid)
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VOELEN
JONGEREN HEBBEN NA DE CAMPAGNE VAKER HET GEVOEL DAT HET TERUGVRAGEN VAN GELD WEINIG MOEITE KOST

JONGEREN HEBBEN HET GEVOEL DAT HET TERUGVRAGEN VAN GELD WEINIG MOEITE KOST

CONCLUSIE
Acht op de tien jongeren zijn het ermee eens of staan er neutraal tegenover dat de Belastingdienst 
het gemakkelijk maakt om geld terug te vragen van een vakantie- en/of bijbaan. Dit aandeel is 
gestegen gedurende de campagne. Ruim zeven op de tien jongeren zijn het ermee eens of staan er 
neutraal tegenover dat het geld terugvragen weinig moeite kost. Ook dit is toegenomen gedurende 
campagne. Het aandeel dat het niet weet is afgenomen. Jongeren die al eerder geld hebben 
teruggevraagd zijn het vaker met deze twee stellingen eens dan jongeren die niet eerder geld 
hebben teruggevraagd.Significante toename of afname (95% betrouwbaarheid)
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CONTEXT – PRATEN & PERSOONLIJKE RELEVANTIE ONDERWERP
JONGEREN HEBBEN DE AFGELOPEN MAAND VAKER MET ANDEREN GESPROKEN OVER GELD TERUGVRAGEN VAN DE BELASTINGDIENST

CONTEXT - PRATENAFGELOPEN MAAND MET ANDEREN GESPROKEN OVER GELD 
TERUGVRAGEN VAN DE BELASTINGDIENST

PERSOONLIJK BELANG VAN HET DOEN VAN 
BELASTINGAANGIFTE

CONCLUSIE
Ruim zes op de tien jongeren hebben afgelopen maand enkele of meerdere keren gesproken over 
het terugvragen van geld van de Belastingdienst van een vakantie- en/of bijbaantje. In de uitingen 
wordt er ook verwezen naar ‘vul de aangifte in met iemand die het vaker heeft gedaan’. Dit heeft de 
resultaten mogelijk positief beïnvloed. Daarnaast geven acht op de tien jongeren aan dat 
belastingaangifte doen (zeer) belangrijk is voor henzelf. Het ervaren belang is tevens toegenomen 
gedurende de campagne. Jongeren die al eerder geld hebben teruggevraagd hebben vaker over geld 
terugvragen van De Belastingdienst gesproken dan anderen.
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ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK - JONGEREN
DE JONGERENCAMPAGNE ZORGT VOOR WEINIG KWALITATIEF VERKEER 

CONCLUSIE
Het voornaamste doel van de campagne is bereik. Activatie die voortkomt uit de campagne is 
mooi meegenomen. 6.540 jongeren hebben de website bezocht met de inzet van betaalde 
online media. Gemiddeld blijven deze bezoekers 35 seconden op de site en voeren zij 2 acties 
per bezoek uit. De gemiddelde bouncerate is 74%. Het kanaal dat voor het meeste bezoekers 
heeft gezorgd is Instagram. 
De landingspagina belastingdienst.nl/jongeren is tijdens de campagneflight in totaal 45.002 
keer bezocht. Hiervan zijn ruim 4.093 bezoeken (9% van totaal aantal bezoeken) genereerd 
door inzet van de online campagne (online paid media). 
De landingspagina belastingdienst.nl/kan-ik-de-app-aangifte-gebruiken is tijdens de 
campagneflight in totaal 32.761 keer bezocht. Hiervan zijn ruim 2.550 bezoeken (8% van 
totaal aantal bezoeken) genereerd door inzet van de online campagne (online paid media). 
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HERINNERING

CAMPAGNE EN NIEUWSHERINNERING SPONTANE BOODSCHAPHERINNERING

“Aangifte te doen voor 1 mei.”

“Als je te veel belasting hebt betaald kan je dat gemakkelijk terug betalen.”

“Belasting je kan je aangifte invullen vanaf een maart.”

“Belasting terugvragen bij vakantiebaantje.”

“Dat het belangrijk is om op tijd je belastingaangifte ingevuld te hebben.”

“Doe het via de website snel en gemakkelijk.”

“Heb jij de afgelopen jaar een bij baantje gehad? Doe dan voor 1 mei belasting aangifte en 
misschien krijg jij je geld terug.”

“Het is best makkelijk om geld terug te vragen van een vakantiebaan.”

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

CONCLUSIE
De campagne- en nieuwsherinnering is hoog. Na afloop van de campagne is de nieuwsherinnering 
toegenomen. De campagneherinnering is stabiel gebleven. Drie op de tien jongeren herinneren zich 
een campagne van de Belastingdienst over belasting terugvragen. Jongeren herinneren zich minder 
vaak een campagne dan particulieren (41%) en ondernemers (46%) en minder vaak nieuws dan 
particulieren (44%) en ondernemers (52%). Uit de spontane campagneboodschapterugkoppeling
blijkt dat de doelgroep vaak de juiste campagneboodschap weet terug te koppelen. Hierbij noemt 
een deel de jongerencampagne, maar een deel noemt ook de algemene aangiftecampagne. 
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HERKENNING

HERKENNING

CONCLUSIE
De campagne wordt door de doelgroep gemiddeld goed herkend. Ongeveer zeven op de tien 
jongeren herkennen één of meerdere campagne-uitingen. Zowel online radio als online video 
worden door ongeveer zes op de tien jongeren herkend. De herkenning van online video behoort net 
niet tot de hoogste 10% van alle gemeten Belastingdienst- en Rijksoverheidscampagnes (top10%: 
63%). De online video die op andere is ingezet op Youtube en de online video op social media 
worden door de doelgroep in dezelfde mate herkend.
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WAARDERING

CAMPAGNE MEDIUM EN UITINGEN

CONCLUSIE
De algehele campagne wordt door de doelgroep bovengemiddeld goed gewaardeerd. De 
aangiftecampagne gericht op jongeren wordt als opvallend en leuk beoordeeld. Opvallend is dat we 
dit niet terugzien bij particulieren en ondernemers. Wanneer we inzoomen op het kanaal online 
video, wordt de online video die onder andere is ingezet op YouTube beter gewaardeerd dan de 
online video op social media. We zien vaker terug dat langere uitingen positiever worden 
beoordeeld.
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BOODSCHAPOVERDRACHT

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1…je snel geld terugkrijgt van je bijbaantje als je op tijd aangifte doet
2…je tot 1 mei geld terug kunt vragen aan de Belastingdienst
3…je makkelijk je geld terugvraagt via de aangifte-app of Belastingdienst.nl

BEST GELUKT

CONCLUSIE
De campagne is het beste in staat geweest de boodschap gerelateerd aan 1 mei over te brengen. Dit 
heeft waarschijnlijk te maken met de algemene campagne voor particulieren. Echter zagen we 
eerder dat er voor deze kennisdoelstelling nog wel ruimte voor verbetering is. De datum 1 mei wordt 
in de online radiospot en OLV op onder andere YouTube belicht. De campagneboodschappen 
gerelateerd aan snel geld terugkrijgen en gemakkelijk worden gemiddeld overgebracht. Deze 
boodschappen worden ook minder benadrukt in de campagne-uitingen.
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING (1)

METHODE
In dit onderzoek is er sprake van een onderzoeksopzet met een voor- en nameting die 
bestaan uit onafhankelijke steekproeven onder particulieren, ondernemers en jongeren met 
een bijbaan om ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen vast te stellen. De metingen 
zijn voor en na de grootste inzet van de campagnemiddelen uitgevoerd afgestemd op de 
specifieke doelgroep. 

METHODE CROSSMEDIA
Voor deze campagne is naast de basismodule gekozen voor de extra module ‘crossmedia’.  
Om vast te stellen of, en in welke mate, ontwikkelingen ten aanzien van de 
campagnedoelstellingen aan specifieke media(combinaties) kunnen worden toegeschreven, 
wordt gebruik gemaakt van regressie-analyses op basis van de kans (opportunity-to-see, of 
OTS) dat men met de diverse media in contact is geweest. De OTS wordt voor ieder medium 
berekend door de media-inzet (waar, wanneer, hoe, hoeveel – zoals gespecificeerd in de 
mediaschema’s) te kruisen met het mediaconsumptiegedrag van de doelgroep. 

Omdat er voor deze analyses een grote steekproef benodigd is, zijn de crossmedia-analyses 
uitgevoerd onder enkel de doelgroep particulieren.

STEEKPROEF
In dit onderzoek zijn zelfaangevende particulieren en ondernemers en jongeren met een 
bijbaan bevraagd. De onderzoeksdoelgroep is benaderd op basis van een willekeurige 
steekproef uit verschillende DVJ panels. Iedere bron is opgezet rond de beloning voor 
deelname (zoals: sparen voor een goed doel, meewerken aan een doel van de sportclub, 
eigen beloning, meedingen naar een prijs, extra onderzoek zelf uitvoeren, etc) en daarmee 
sluit DVJ aan bij de unieke motivatie van panelleden. Dit verbetert de representativiteit van de 
steekproef. Het panelmanagement is gecertificeerd met de ISO 26362 voor het werven, 
beheer en kwaliteitsmanagement voor onderzoekspanels.

Op basis van hun werksituatie, of ze in 2022 over 2021 belastingaangifte moeten doen 
en of ze de inkomstenbelasting (deels) zelf invullen zijn de onderzoeksdoelgroepen 
particulieren en ondernemers gescreend. Van alle respondenten die met de vragenlijst 
zijn begonnen, is er 54% door de screener gekomen en heeft 55% de vragenlijst 
afgerond. In totaal zijn er in de voormeting 1168 particulieren en 427 ondernemers en in 
de nameting 1157 particulieren en 462 ondernemers bevraagd, wat voldoende is om 
betrouwbare uitspraken te doen over de particulieren en ondernemers.

Op basis van leeftijd en het hebben van een vakantie- en/of bijbaan (waarvan ze een 
digitale of papieren loonstrookje ontvangen) is de onderzoeksdoelgroep jongeren 
gescreend. Van alle respondenten die met de vragenlijst zijn begonnen, is er 23% door 
de screener gekomen en heeft 85% de vragenlijst afgerond. In totaal zijn er in de 
voormeting 153 respondenten en in de nameting 171 respondenten bevraagd, wat 
voldoende is om betrouwbare uitspraken te doen over de doelgroep jongeren.

WEGING
Om ervoor te zorgen dat de steekproeven representatief en overeenkomstig zijn op 
belangrijke achtergrondkenmerken, is de data van de particulieren zowel in de voor- als 
nameting gewogen naar de bruto-netto verhouding op de kenmerken leeftijd, geslacht 
en opleiding zoals deze vorig jaar is bepaald. De data van de ondernemers en jongeren 
met een bijbaan is gewogen op leeftijd, geslacht en opleiding naar het gemiddelde van 
beide metingen. De steekproef wordt gestratificeerd en gequoteerd om de 
weegfactoren beperkt (maximaal 3) te houden. Hierbij wordt rekening gehouden met te 
verwachten verschillen in respons tussen (doel)groepen.

SIGNIFICANTIES 
Om te kunnen constateren of ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen en 
eventuele verschillen tussen groepen niet op toeval berusten, worden 
significantietoetsen uitgevoerd tussen de metingen en groepen. Een verschil met een 
overschrijdingskans van p<0.05 (95% betrouwbaarheid) wordt als statistisch 
betekenisvol beschouwd.
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING (2)

BENCHMARKS
De benchmarks in dit rapport vormen het gemiddelde van de onderzochte Rijksoverheids-
en/of Belastingdienst campagnes die vanaf 2019 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. Uitschieters 
worden in dit rapport gemarkeerd met een rode of groene kleur. Dit betekent dat een score 
(resp.) tot de 10% hoogste of laagste scores behoort van alle Rijksoverheids-
/Belastingdienstcampagnes die vanaf 2019 zijn gemeten. Voor de herkenning van tv en radio 
wordt gecorrigeerd voor het gerealiseerde mediumbereik (1+) en vervolgens getoetst of deze 
significant (95% betrouwbaarheid) verschilt van de betreffende norm. De norm voor tv is 82% 
van het mediumbereik en voor radio is dit 63% van het mediumbereik.

Er wordt tevens een vergelijking gemaakt met eerdere beschikbare data, verkregen door 
Kantar.
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CAMPAGNEDOELSTELLINGEN

VINDEN

1. Belastingplichtigen staan er positief tegenover dat de Belastingdienst 
de aangiftegegevens beschikbaar stelt in MijnBelastingdienst.

2. Belastingplichtigen hebben met toegenomen vertrouwen hun aangifte 
gecontroleerd, aangevuld en verstuurd.

3. Belastingplichtigen vinden het vanzelfsprekend dat zij zelf 
verantwoordelijk zijn voor een volledig en correct ingevulde aangifte.

4. Belastingplichtigen vinden het vanzelfsprekend dat zij de tijd moeten 
nemen om de gegevens in de aangifte te controleren.

5. Belastingplichtigen staan er positief tegenover dat de Belastingdienst 
helpt met herinneren om op tijd aangifte te doen en attendeert op 
eigen verantwoordelijkheid (controleren en aanvullen).

• Survey: Ik sta er positief tegenover dat de Belastingdienst zoveel mogelijk gegevens in mijn digitale 
aangifte invult (% top2)

• Survey: Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn belastingaangifte volledig en juist invul (% top2)

• Survey: Het is vanzelfsprekend dat je zelf verantwoordelijk bent voor een volledig en correct ingevulde 
aangifte (% top2)

• Survey: Het is vanzelfsprekend dat je de tijd neemt om de gegevens in je aangifte te controleren (% 
top2)

• Survey: Ik sta er positief tegenover dat de Belastingdienst eraan herinnert om op tijd aangifte te doen / 
Ik sta er positief tegenover dat de Belastingdienst attendeert dat iedereen zijn/haar aangifte moet 
controleren en aanvullen (% top2)

DOELSTELLINGEN EN KPI’s – MONITOREN – PARTICULIEREN & ONDERNEMERS
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MONITOREN – VINDEN 1

st a a n  er  po sit ief  t eg en o v er  d a t  d e Bel a st in g d ien st  d e a a n g if t eg eg ev en s besc h ik ba a r  st el t  in  Mij n Bel a st in g d ien st
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MONITOREN – VINDEN 2

h ebben  met  t o eg en o men  v er t r o uw en  h un  a a n g if t e g ec o n t r o l eer d , a a n g ev u l d  en  v er st uur d
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MONITOREN – VINDEN 3

v in d en  h et  v a n z el f spr ek en d  d a t  z ij  z el f  v er a n t w o o r d el ij k  z ij n  v o o r  een  v o l l ed ig  en  c o r r ec t  in g ev u l d e a a n g if t e
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MONITOREN – VINDEN 4

v in d en  h et  v a n z el f spr ek en D d a t  z ij  d e t ij d  mo et en  n emen  o m d e g eg ev en s in  d e a a n g if t e t e c o n t r o l er en
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MONITOREN – VINDEN 5

st a a n  er  po sit ief  t eg en o v er  d a t  d e Bel a st in g d ien st  h el pt  met  h er in n er en  o m o p t ij d  a a n g if t e t e d o en  en  
a t t en d eer t  o p eig en  v er a n t w o o r d el ij k h eid
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MONITOREN – VINDEN 5

st a a n  er  po sit ief  t eg en o v er  d a t  d e Bel a st in g d ien st  h el pt  met  h er in n er en  o m o p t ij d  a a n g if t e t e d o en  en  
a t t en d eer t  o p eig en  v er a n t w o o r d el ij k h eid
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