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ACHTERGROND

Beleidsdoelstelling
Het doel van de Donorwet is ten eerste om het aantal orgaan- en 
weefseltransplantaties te vergroten en daarmee het aantal mensen op de 
wachtlijst voor orgaan-en weefseldonatie terug te brengen.

Communicatiedoelstelling
Het Nederlands Publiek dient goed geïnformeerd te zijn over de 
veranderingen in de Donorwet. Communicatiedoel is dan ook: het 
Nederlands Publiek is goed geïnformeerd, voelt zich goed geïnformeerd 
en zal als gevolg daarvan zoveel mogelijk actief de eigen keuze vastleggen.

Doelgroepen
Algemeen publiek, 18+ jaar. Daarnaast zijn de resultaten op de doelstellingen van 
deze flight ook waar mogelijk weergegeven voor mensen met een niet-westerse 
migratieachtergrond en voor mensen die als ‘geen bezwaar’ in het Donorregister 
staan.

Meetperiode
Voorafgaand aan de campagne t/m 24-6-2019 hebben metingen plaatsgevonden 
bij een ander bureau. Gedurende de campagne (vanaf april 2019) is DVJ gestart 
met het meten van campagnes. Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen ten 
opzichte van het eerste meetmoment in juni 2019 (M1) tot en met in mei 2021 en 
specifiek in de periode van week 12 tot week 19 van 2021 gedurende de flight 
‘geef duidelijkheid’.

CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE

2019 2020 2021

WEEK 23 … … 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

METING M1 M9 M10
FLIGHT 11

‘Geef duidelijkheid’
M11

TV

ONLINE 

VIDEO

SOCIAL 

DISPLAY

RADIO

SPOTIFY

HUIS-AAN-

HUIS
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE

De campagne is opgedeeld in verschillende flights waarmee het uiteindelijke doel wordt nagestreefd namelijk: het Nederlands publiek is goed geïnformeerd, voelt zich goed
geïnformeerd en vult als gevolg daarvan zoveel mogelijk zelf actief de eigen keuze in. Om deze doelstelling te behalen wordt met de campagne ingezet op de strategieën
informeren, gevolgd door motiveren en activeren. Tevens worden barrières in het huidige gedrag erkend en weggenomen en de persoonlijke urgentie verhoogd. Flight 11 is gericht
op het geven van duidelijkheid aan nabestaanden. 

Op hoofdlijnen bestaat het concept van de campagne uit conversaties tussen personen over wat het Donorregister voor hen betekent. Het zijn vooral eenvoudige gesprekken op 
logische momenten om erover te praten. Met rustige scenes zorgen we voor een goede boodschapsoverdracht. Er wordt gebruik gemaakt van frisse en lichte beelden. Mede om te
voorkomen dat de doelgroep de associatie (te veel) met de dood legt. Daarnaast is de huisstijl prominent aanwezig in de campagne. De fuchsia kleur en het logo worden
consequent toegepast in de campagne-uitingen. Een ander element uit het concept is het cross-mediale karakter van de campagne. De campagnemiddelen zijn op elkaar
afgestemd, om het effect van de boodschap bij het Nederlands publiek te versterken. 

Voor de diverse flights binnen de campagne voor het Donorregister gelden ambitieuze doelstellingen (informeren – motiveren – activeren) die ook nog eens inhoudelijk variëren
tussen de verschillende fasen tot aan de invoering van de donorwet en de implementatie ervan. Daarnaast is sprake van een zeer grote, maar diverse doelgroep van Nederlanders
van 18 jaar en ouder. Met uiteenlopende demografische kenmerken en ook qua mediagedrag. Omdat men een boodschap over het Donorregister liever uit de weg gaat, zal
tenslotte sprake zijn van relatief lage aandacht voor de boodschappen over het Donorregister en grotere vergeeteffecten.

Voor de campagne voor het Donorregister geldt dan ook dat deze impactvol en relevant moet zijn, met een crossmediale inzet, die continue gevoerd moet worden, met een relatief
hoge mediadruk en bereik. De diverse middelen zijn niet alleen geselecteerd vanuit hun bereik binnen een (sub) doelgroep, maar daarnaast ook op de bijdrage die zij leveren aan
de diverse subdoelstellingen. 

MEDIABUDGET (NETTO) MEDIADRUK MEDIABEREIK (GEREALISEERD)

WEEK 12 T/M 18

TV 932 (GRP)

ONLINE VIDEO 3.409.610 (IMPRESSIES)

SOCIAL 8.185.559 (IMPRESSIES)

RADIO 1576 (GRP)

SPOTIFY 3.857.296 (IMPRESSIES)

WEEK 12 T/M 18

TV € 305.000

ONLINE VIDEO € 58.292

SOCIAL € 24.994

RADIO € 121.500

SPOTIFY € 24.176

WEEK 12 T/M 18

TV 83%

RADIO 86%

Klik hier om de uitingen te bekijken>>
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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. Uitingen die in het onderzoek niet aan de doelgroep zijn voorgelegd 
zijn: social ‘keuze invullen dochter’, social ‘keuze invullen vader’ en social ‘keuze 
invullen zoon’.

Social ‘Keuze invullen moeder’ Huis-aan-huis artikel

TV ‘Geef duidelijkheid'

OLV ‘Geef duidelijkheid'

Radio ‘Geef duidelijkheid’ Spotify ‘Geef duidelijkheid’
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CAMPAGNEDOELSTELLINGEN

WETEN

1. Nederland 18+ weet dat als je zelf geen 
keuze invult in het Donorregister, je 
geen bezwaar hebt tegen het doneren 
van organen.

• Survey: Zijn onderstaande stellingen waar of onwaar? Als u 
niets invult (of hebt ingevuld) in het Donorregister, heeft u 
geen bezwaar tegen het doneren van organen of weefsels

Antwoord: Waar

• Survey: Als u niets invult (of hebt ingevuld), staat u straks als 
‘geen bezwaar’ in het Donorregister

Antwoord: Waar

DOEN

1. Nederland 18+ heeft actief een keuze 
geregistreerd in het Donorregister

• Webstatistieken Piwik

• CIBG registratiecijfers

• Survey: U gaf aan zich niet geregistreerd te hebben in het 
Donorregister. Bent u van plan om uw keuze alsnog in te 
vullen in het Donorregister?

Antwoord: Zeker of waarschijnlijk wel

KPI’S

MEDIUM
MEDIA-

DOELSTELLING
KPI

TV BEREIK Herkenning 

ONLINE VIDEO BEREIK Herkenning

SOCIAL BEREIK Herkenning 

RADIO BEREIK Herkenning 

SPOTIFY BEREIK Herkenning

HUIS-AAN-HUIS BEREIK Herkenning

DOELSTELLINGEN EN KPI’s
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

CAMPAGNE-EFFECTEN

Flight 11 van de campagne over het Donorregister, is in staat geweest om meer mensen 
te overtuigen om alsnog zelf een keuze in te vullen. Driekwart van alle Nederlanders van 
18 jaar en ouder heeft op 21 mei actief een keuze ingevuld. Ongeveer één op de drie niet-
geregistreerden is nog van plan om actief een keuze te maken. 

De campagneflight is niet in staat geweest om het bewustzijn onder Nederlanders verder 
te vergroten dat als je niks invult in het Donorregister, je geen bezwaar hebt tegen het 
doneren van organen of weefsels. Na de elfde campagneflight zijn acht á negen van de 
tien Nederlanders zich hiervan bewust. 

HERKENNING EN ACTIVATIE

De algehele campagne van flight 11 wordt minder goed herkend dan een gemiddelde 
Rijksoverheidcampagne met de inzet van TV. Dit komt met name door de lagere 
herkenning van de TV- en radiospot. De TV- en radiospot dragen namelijk het sterkste bij 
aan de herinnering van de campagne als geheel. 

Vanaf de start van de huidige flight ‘geef duidelijkheid’ stijgt het aantal bezoekers aan de 
website donorregister.nl. Het aantal bezoekers daalt in week 15 weer, wat verklaard kan 
worden doordat er minder media is ingezet en voor TV minder GRP’s zijn ingezet (90 
GRP’s in vergelijking met 200 GRP’s in week 12-14). Alhoewel het websitebezoek geen 
primaire doelstelling van de huidige flight is, spoort de campagne mensen indirect wel 
aan om de website te bezoeken.

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

De algehele campagne van flight 11 wordt gemiddeld gewaardeerd. Te zien is dat de mate 
waarin de campagne van flight 11 nieuwe informatie geeft ten opzichte van andere 
Rijksoverheidscampagnes achterblijft. Dit kan te maken hebben met het feit dat de 
campagne al vanaf 2019 loopt. Ook wordt de campagne als minder leuk beschouwd dan 
andere Rijksoverheidcampagnes. Dit is een beeld wat we vaker hebben gezien in eerdere 
flights van de campagne, wat inherent aan het onderwerp is. De online video, de 
radiospot en het huis-aan-huis artikel worden beter gewaardeerd dan een gemiddelde 
Rijksoverheid-uiting van dit mediumtype.

De verschillende boodschappen van de campagne komen goed over. Bijna alle 
Nederlanders geven aan dat de campagne (deels) in staat is om de belangrijkste 
boodschappen over te brengen. 
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86%

84%

84%

57%

86%

83%

85%

85%

59%

85%

97%

97%

97%

87%

Vanaf 18 jaar in het Donorregister

Als 'geen bezwaar' in het Donorregister indien
geen keuze vastgelegd

Geen bezwaar tegen het doneren van organen
of weefsels indien geen keuze vastgelegd

Wat er gaat veranderen (spontaan)

Keuze altijd te wijzigen

week 5 (feb 2020) week 20 (mei 2021) Doel

75%

70%

Het Donorregister is al ingegaan

week 5 (feb 2021) week 20 (mei 2021)

ONTWIKKELING PRIMAIRE DOELSTELLING SINDS JULI 2020

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
ACHT À NEGEN OP DE TIEN NEDERLANDERS WETEN DAT ALS ZIJ GEEN KEUZE VASTLEGGEN, ZIJ GEEN BEZWAAR HEBBEN

ONTWIKKELING ‘VINDEN EN PRATEN’ SINDS JULI 2020

+ / - significant verschil ten opzichte van week 5 (feb 2021) (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 

Acht à negen op de tien Nederlanders weten dat indien zij niks invullen of ingevuld hebben in het 
Donorregister, zij als ‘geen bezwaar’ in het Donorregister komen en daarmee geen bezwaar hebben 
tegen het doneren van organen of weefsels. Dit hoge aandeel lijkt zich te stabiliseren, alhoewel dit 
onder de doelstelling van 97% ligt. Het aandeel Nederlanders dat weet dat het Donorregister is 
ingegaan neemt ten opzichte van februari af naar zeven op de tien en komt daarmee op eenzelfde 
niveau als juli 2020 (67%). Onder Nederlanders die zelf nog geen keuze hebben ingevuld, lijkt een 
groter aandeel het belangrijk te vinden om zelf de keuze te maken. Dit is waarschijnlijk toe te 
schrijven aan de campagne, vanwege het nabestaanden motief. Het aandeel Nederlanders dat in de 
afgelopen maand over het onderwerp gesproken heeft, is gedaald. 

-

ONTWIKKELING ‘WETEN’ SINDS JULI 2020

38%

57%

48%

49%

Belangrijk om zelf keuze te maken

Praten over orgaandonatie of het
Donorregister

week 5 (feb 2021) week 20 (mei 2021)

-

Campagne
doelstelling 

flight 11
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Flight
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Brieven-
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Motiveren 

en 

activeren

[TITEL]

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN
GEDURENDE HET EERSTE DEEL VAN FLIGHT 11 NEEMT HET AANTAL WEBSITEBEZOEKERS AAN DONORREGISTER.NL TOE

BEZOEK DONORREGISTER.NL

CONCLUSIE: 

Na afloop van de vorige flight over keuzemogelijkheden daalt het aantal bezoekers op 
donorregister.nl. Vanaf de start van de huidige flight ‘geef duidelijkheid’ stijgt het aantal bezoekers. 
Het aantal bezoekers daalt in week 15 weer, wat verklaard kan worden doordat er minder media is 
ingezet en voor TV minder GRP’s zijn ingezet (90 GRP’s in vergelijking met 200 GRP’s in week 12-14). 
Het grootste deel van de bezoekers zijn rechtstreeks of via zoekmachines op de website terecht 
gekomen. Alhoewel het websitebezoek geen primaire doelstelling van de huidige flight is, spoort de 
campagne mensen indirect wel aan om de website te bezoeken.  
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Campagnes (paid media) Direct en overig verkeer Zoekmachines Verwijzende websites
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REGISTRATIESTAND

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN
DRIEKWART VAN DE NEDERLANDERS (18+) HEEFT ZELF EEN KEUZE INGEVULD IN HET DONORREGISTER

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

CONCLUSIE: 

Driekwart van de Nederlandse 18-plussers hebben op 21 mei actief een keuze ingevuld. De groep 
niet-geregistreerden wordt in elke meting kleiner. Hoewel de meeste mensen al in het Donorregister 
staan, blijft binnen de groep niet-geregistreerden het aandeel mensen dat de intentie heeft om zich 
alsnog te registreren gelijk. De redenen om alsnog een keuze in te vullen, blijven ongeveer gelijk aan 
de vorige meting.

12%

12%

23%

22%

33%

27%

12%

14%

8%

10%

12%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

week 5 (feb 2021)

week 20 (mei 2021)

Zeker wel Waarschijnlijk wel

Misschien wel, misschien niet Waarschijnlijk niet

Zeker niet weet ik niet

INTENTIE OM TE REGISTREREN ONDER NIET-
GEREGISTREERDEN

INTENTIE EN REDENEN OM TE REGISTREREN ONDER NIET-
GEREGISTREERDEN

Basis: niet-geregistreerden met de intentie om (zeker of waarschijnlijk) alsnog keuze in te vullen (n=97) 

46%

38%

23%

16%

11%

4%

54%

48%

26%

26%

18%

1%

Ik wil dat het voor mijn nabestaanden duidelijk is
wat ik wil

Ik vind het belangrijk om zelf de keuze te maken

Ik wil (een deel van) mijn organen en/of weefsels
graag doneren

Ik vind dat de overheid niet voor mij mag
beslissen

Ik wil mijn organen en/of weefsels niet doneren

Weet ik niet

week 5 (feb 2021) week 20 (mei 2021)

57%

75%

67%

19%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Doel 1 juli 2020

mei 2021 (week 20)

februari 2021 (week 5)

Actief geregistreerd Geen bezwaar
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN

ONTWIKKELING KENNISASPECTEN SINDS APRIL 2019

+ / - significant verschil ten opzichte van week 24 (2019) (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 

Ten aanzien van de belangrijkste ‘weten’ doelstellingen zien we schommelingen rond de gevoerde 
campagnes. Sinds april 2019 kunnen we echter niet spreken over een toenemende trend.

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

week 24 2019 week 29 2019 week 39 2019 week 45 2019 week 49 2019 week 14 2020 week 31 2020 week 38/39 2020 week 45 2020 week 5 (feb 2021) week 20 (mei
2021)

Als u niets invult (of hebt ingevuld), staat u straks met ‘geen bezwaar’ in het nieuwe Donorregister Uw oude keuze in het Donorregister blijft staan in het nieuwe Donorregister

Iedereen kan altijd zijn of haar keuze veranderen in het nieuwe Donorregister Iedereen vanaf 18 jaar komt in het nieuwe Donorregister

Weten wat er gaat veranderen
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12%

14%

21%

25%

23%

35%

14%

16%

12%

5%

19%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Niet met 'geen bezwaar' in het
Donorregister

Met 'geen bezwaar' in het Donorregister

Zeker wel Waarschijnlijk wel

Misschien wel, misschien niet Waarschijnlijk niet

Zeker niet weet ik niet

WETEN

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – ACHTERGRONDKENMERKEN
ONDER MENSEN DIE ALS ‘GEEN BEZWAAR’ IN HET DONORREGISTER STAAN, WEET EEN KLEINER AANDEEL WAT DIT BETEKENT

+ / - significant verschil ten opzichte van mensen die niet met ‘geen bezwaar’ in het Donorregister staan (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 

Op de weten-doelstelling van flight 11 is geen verschil te zien voor mensen met een niet-westerse 
migratieachtergrond. Een even groot aandeel weet dat indien zij niks invullen of ingevuld hebben in 
het Donorregister, zij als ‘geen bezwaar’ in het Donorregister komen en daarmee geen bezwaar 
hebben tegen het doneren van organen of weefsels. Een kleiner aandeel mensen met een niet-
westerse migratieachtergrond weet dat iedereen altijd zijn of haar keuze kan veranderen in het
Donorregister in vergelijking met mensen zonder een niet-westerse migratieachtergrond. Onder 
mensen die als ‘geen bezwaar’ in het Donorregister staan, weet een kleiner aandeel wat ‘geen 
bezwaar’ betekent in vergelijking met mensen die niet met ‘geen bezwaar’ in het Donorregister 
staan. Aan mensen die als ‘geen bezwaar’ in het Donorregister staan is ook gevraagd of zij alsnog de 
intentie hebben om hun keuze in te vullen. Hiervan geeft vier op de tien aan deze intentie te 
hebben. In vergelijking met mensen die niet met ‘geen bezwaar’ in het Donorregister staan is een 
groter aandeel nog in twijfel over of zij zich alsnog gaan registreren. 

+ -

INTENTIE OM TE REGISTREREN

88%

87%

82%

78%

Als 'geen bezwaar' in het Donorregister
indien geen keuze vastgelegd

Geen bezwaar tegen het doneren van
organen of weefsels indien geen keuze

vastgelegd

Niet met 'geen bezwaar' in het Donorregister Met 'geen bezwaar' in het Donorregister

-

87%

86%

87%

80%

81%

78%

Als 'geen bezwaar' in het Donorregister indien
geen keuze vastgelegd

Geen bezwaar tegen het doneren van
organen of weefsels indien geen keuze

vastgelegd

Keuze altijd te wijzigen

Geen niet-westerse migratieachtergrond Niet-westerse migratieachtergrond

-
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HERKENNING

HERKENNING – ALGEMEEN PUBLIEK

onder / boven benchmark

TOTAAL HERKENNING BM*

CAMPAGNE 69% 78%

MEDIUMTYPEN BINNEN CAMPAGNE HERKENNING BM*

TV 62% 72%

ONLINE VIDEO 56% 39%

SOCIAL (REGIONAAL INGEZET) 27% 39%

RADIO 47% 56%

HUIS-AAN-HUIS (REGIONAAL INGEZET) 29% 25%

SPOTIFY 35%

* De benchmarks zijn specifiek voor het mediumtype. Voor TV en radio zijn deze gebaseerd op het mediumbereik. 

CONCLUSIE: 

De algehele campagne van flight 11 wordt minder goed herkend dan een gemiddelde 
Rijksoverheidcampagne met de inzet van TV. Dit komt met name door de lagere herkenning van de 
TV- en radiospot. De lagere herkenning van TV en radio kan wellicht worden verklaard doordat het 
andere uitingen dan de vorige flight betreft. Daarnaast wordt ook social minder goed herkend dan 
een gemiddelde social-uiting van de Rijksoverheid. De social uiting is echter niet gedurende de 
gehele campagne ingezet en daarnaast alleen regionaal, wat deze lagere herkenning kan verklaren. 
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HERKENNING

HERKENNING – MIGRATIEACHTERGROND

onder / boven benchmark

TOTAAL
GEEN NIET-WESTERSE 

MIGRATIEACHTERGROND

NIET-WESTERSE 

MIGRATIEACHTERGROND
BM*

CAMPAGNE 70% 63% 78%

MEDIUMTYPEN BINNEN CAMPAGNE
GEEN NIET-WESTERSE 

MIGRATIEACHTERGROND

NIET-WESTERSE 

MIGRATIEACHTERGROND
BM*

TV 64% 50% 72%

ONLINE VIDEO 57% 49% 39%

SOCIAL (REGIONAAL INGEZET) 25% 38% 39%

RADIO 47% 52% 56%

HUIS-AAN-HUIS (REGIONAAL INGEZET) 28% 43% 25%

SPOTIFY 35% 42%

* De benchmarks zijn specifiek voor het mediumtype. Voor TV en radio zijn deze gebaseerd op het mediumbereik. 

CONCLUSIE: 

Zowel door mensen zonder- als mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, wordt de 
algehele campagne van flight 11 minder goed herkend dan een gemiddelde Rijksoverheidcampagne
met inzet van TV. De lagere herkenning van social en radio lijkt met name te kunnen worden 
toegeschreven aan dat mensen zonder een niet-westerse migratieachtergrond deze mediumtypen
minder goed herkennen.  
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IMPACT

CONCLUSIE: 

De TV- en radiospot dragen het sterkste bij aan de herinnering van de campagne. Dit betekent dat 
een betere herkenning van deze mediums zorgt voor een groter bewustzijn van de campagne. Ook 
de online video en huis-aan-huis uiting dragen bij aan de campagneherinnering, maar wel in mindere 
mate. 

IMPACTANALYSE – ALGEMEEN PUBLIEK

HERKENNING UITINGEN

.53

TOELICHTING IMPACTANALYSE

Om beter inzicht te krijgen in de relatieve bijdrage van de individuele uitingen op de herinnering van de 
campagne, hebben we een regressieanalyse uitgevoerd. Hoe hoger de waarde, des te sterker de 
invloed op de herinnering van de campagne. 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 de impact is ook te zien aan de dikte van de pijl.

geen impact / impact (95% betrouwbaarheid)

.26

CAMPAGNE-

HERINNERING

62%

56%

47%

35%

29%

27%

TV

Online video

Radio

Spotify

Huis-aan-huis

Social

.53

.34
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OVERALL WAARDERING
ALGEMEEN 

PUBLIEK
BM*

RAPPORTCIJFER (1-10) 7.6 7.7

WAARDERING OP ASPECTEN (1-5)
ALGEMEEN 

PUBLIEK
BM*

DUIDELIJK 4.2 4.2

GELOOFWAARDIG 4.1 4.2

GEEFT NIEUWE INFORMATIE  3.5 3.7

OPVALLEND 3.7 3.8

LEUK 3.1 3.5

NIET IRRITANT 3.8 3.9

WAARDERING – ALGEMEEN PUBIEK

CAMPAGNE 

WAARDERING
ALGEMEEN 

PUBLIEK
BM*

TV 7.8 7.7

ONLINE VIDEO 7.7 7.6

SOCIAL 7.5 7.6

RADIO 7.6 7.5

HUIS-AAN-HUIS 7.6 7.0

SPOTIFY 7.6

MEDIUM EN UITINGEN

onder / boven benchmark

* De benchmark is het gemiddelde voor Rijksoverheidcampagnes met de inzet van tv.

CONCLUSIE

De algehele campagne van flight 11 wordt gemiddeld gewaardeerd. Te zien is dat de mate waarin de 
campagne van flight 11 nieuwe informatie geeft ten opzichte van andere Rijksoverheidscampagnes 
achterblijft. Dit kan te maken hebben met het feit dat de campagne al vanaf 2019 loopt. Ook wordt 
de campagne als minder leuk beschouwd dan andere Rijksoverheidcampagnes. Dit is een beeld wat 
we vaker hebben gezien in eerdere flights van de campagne, wat inherent aan het onderwerp is. De 
online video, de radiospot en het huis-aan-huis artikel worden beter gewaardeerd dan een 
gemiddelde Rijksoverheid-uiting van dit mediumtype.    
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OVERALL WAARDERING
GEEN NIET-

WESTERSE

NIET-

WESTERSE
BM*

RAPPORTCIJFER (1-10) 7.6 7.8 7.7

WAARDERING OP 

ASPECTEN (1-5)

GEEN NIET-

WESTERSE

NIET-

WESTERSE
BM*

DUIDELIJK 4.2 4.3 4.2

GELOOFWAARDIG 4.1 4.2 4.2

GEEFT NIEUWE 

INFORMATIE  
3.5 3.8 3.7

OPVALLEND 3.7 3.8 3.8

LEUK 3.1 3.4 3.5

NIET IRRITANT 3.8 3.7 3.9

WAARDERING – MIGRATIEACHTERGROND

CAMPAGNE 

WAARDERING

GEEN 

NIET-

WESTERSE

NIET-

WESTERSE
BM*

TV 7.8 7.8 7.7

ONLINE VIDEO 7.7 7.8 7.6

SOCIAL 7.5 7.5 7.6

RADIO 7.6 7.6 7.5

HUIS-AAN-HUIS 7.6 7.7 7.0

SPOTIFY 7.5 7.7

MEDIUM EN UITINGEN

onder / boven benchmark

* De benchmark is het gemiddelde voor Rijksoverheidcampagnes met de inzet van tv.

CONCLUSIE

Dat de campagne achterblijft op het geven van nieuwe informatie en de mate waarin deze als leuk 
ervaren wordt, lijkt met name te kunnen worden toegeschreven aan dat mensen zonder een niet-
westerse migratieachtergrond de campagne hier lager op beoordelen. Mensen met een niet-
westerse migratieachtergrond geven aan de campagne irritant te vinden. Beide groepen geven de 
online video, de radiospot en het huis-aan-huis artikel een hoge waardering.  
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BOODSCHAPOVERDRACHT – ALGEMEEN PUBLIEK

% (DEELS) GELUKT ALGEMEEN PUBLIEK BM*

...als je zelf geen keuze vastlegt, je als 'geen bezwaar' wordt geregistreerd. 97% 95% 

…’geen bezwaar’ betekent dat je orgaandonor bent. 96% 95% 

.., je duidelijkheid moet geven aan nabestaanden. 96% 95% 

...je je keuze kunt invullen op donorregister.nl. 96% 95% 

CONCLUSIE

De verschillende boodschappen van de campagne komen goed over. Bijna alle Nederlanders geven 
aan dat de campagne (deels) in staat is om de belangrijkste boodschappen over te brengen.

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

onder / boven benchmark
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BOODSCHAPOVERDRACHT – MIGRATIEACHTERGROND

% (DEELS) GELUKT
GEEN NIET-WESTERSE 

MIGRATIEACHTERGROND

NIET-WESTERSE 

MIGRATIEACHTERGROND
BM*

...als je zelf geen keuze vastlegt, je als 'geen bezwaar' wordt geregistreerd. 97% 97% 95% 

…’geen bezwaar’ betekent dat je orgaandonor bent. 97% 93% 95% 

.., je duidelijkheid moet geven aan nabestaanden. 96% 93% 95% 

...je je keuze kunt invullen op donorregister.nl. 97% 93% 95% 

CONCLUSIE

De verschillende boodschappen van de campagne komen bij beide groepen goed over. Voor mensen 
zonder niet-westerse migratieachtergrond komt de meerderheid van de boodschappen zelfs 
duidelijker over in vergelijking met boodschappen van andere Rijksoverheidscampagnes.

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

onder / boven benchmark
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING 1

METHODE, STEEKPROEF & WEGING

In dit onderzoek is er sprake van een onderzoeksopzet met verschillende 
tussenmetingen die bestaan uit onafhankelijke steekproeven (N1=420, N2=438, 
N3=1.454, N4=420, N5=408, N6=1.016, N7=1.006, N8=1.016 , N9=1.373, N10=1.022) om 
effecten op de doelstellingen van de campagne gedurende de campagne vast te stellen

Voor meting 10 is daarnaast gekeken naar mensen met een niet-westerse 
migratieachtergrond (n=104) en mensen die met ‘geen bezwaar’ in het Donorregister 
(n=92). 

De data zijn voor zowel de voor- als nameting(en) gewogen naar de Gouden Standaard 
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 in 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. 
Daarnaast kunnen we ook een flexibele benchmark hanteren zoals een top 20% norm, 
de eigen historie of een vergelijking met soortgelijke campagnes. In deze rapportage 
vergelijken we tenslotte de resultaten – waar relevant - ook met de meest recente 
vergelijkbare overheidscampagne over een maatschappelijk onderwerp.
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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
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