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ACHTERGROND
Doelgroepen
De onderzoeksdoelgroep bestond uit werkende ouders met kinderen die naar
kinderdagverblijf, gastouder, peuterspeelzaal of BSO gaan. Laagopgeleiden zijn
weinig vertegenwoordigd in de onderzoeksdoelgroep, waardoor de split op laag
opleidingsniveau door een te lage N niet mogelijk was.

Beleidsdoelstelling
Het terugdringen van het aantal (met name hoge) terugvorderingen
kinderopvangtoeslag. Onder hoge terugvorderingen verstaat het
verbeterprogramma > € 1.000.
Communicatiedoelstelling
Publiekscommunicatie moet ouders erop attenderen dat zij wijzigingen
(hoogte inkomen, aantal opvanguren, stoppen van kinderopvang) moeten
doorgeven aan de Belastingdienst middels MijnToeslagen via
www.toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag of de Kinderopvangtoeslag-app.
Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie over de
werking van de toeslag.

Meetperiode
Respondenten zijn in de voormeting (VM) voor de start van de campagne
ondervraagd. De nameting (NM) vond direct na de piek in de mediadruk plaats.
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE
Om ervoor te zorgen dat kinderopvang toegankelijk blijft, krijgen ouders in Nederland kinderopvangtoeslag (KOT). De Belastingdienst betaalt
dit bedrag als voorschot uit, en berekent jaarlijks op hoeveel KOT een ouder recht had. Om de kans op hoge terugbetalingen bij ouders te
verkleinen, is een campagne ontwikkeld om ouders te stimuleren om wijzigingen in hun privésituatie aan de Belastingdienst door te geven
(via de nieuwe Kinderopvangtoeslag-app). De campagne is onderdeel van de koepel ‘life events’.
De campagne toont ouders met hun kind in een herkenbare omgeving, die een wijziging doorgeven aan de Belastingdienst omdat hun
inkomen of baan is veranderd. Er wordt vooral nadruk gelegd op verandering in het inkomen of het aantal opvanguren en het stoppen van de
kinderopvang. De belangrijkste boodschap is: “Verandert er iets in je inkomen of in de kinderopvanguren, pas je kinderopvangtoeslag aan op
toeslagen.nl of in de app, en ontvang de toeslag waar je recht op hebt.”
De campagne maakt gebruik van radio, online video en banners om een grote groep ouders te bereiken. Daarnaast zijn PR, Branded Content
en toolkits voor kinderopvangorganisaties ook een belangrijk onderdeel van de campagne. In (online) artikelen wordt meer uitleg gegeven
over de KOT. Tot slot worden betaalde zoekwoorden bij zoekmachines en in app-stores ingezet om ouders naar de webpagina op
www.belastingdienst.nl over kinderopvangtoeslag of de Kinderopvangtoeslag-app te verwijzen.

MEDIABUDGET

MEDIADRUK

(NETTO)
WEEK 37 T/M 52

MEDIABEREIK

(GEREALISEERD)

WEEK 37 T/M 52

WEEK 37 T/M 52

RADIO

€ 127.800

RADIO

1.576 (GRP)

RADIO

87%

ONLINE VIDEO

€ 59.619

ONLINE VIDEO

6.296.346 (IMPRESSIES)

ONLINE VIDEO

N/A

ONLINE DISPLAY

€ 41.323

ONLINE DISPLAY

10.267.787 (IMPRESSIES)

ONLINE DISPLAY

N/A

BRANDED CONTENT

€ 130.031

BRANDED CONTENT

N/A

BRANDED CONTENT

N/A

SEARCH

€ 45.995,34

SEARCH

8.333.902 (IMPRESSIES)

SEARCH

N/A
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OVERZICHT VAN DE UITINGEN
Radio ‘Opvanguren’

UITINGEN

Branded Content

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: Radio ‘Inkomsten’, Online Display ‘Vrouw’ en ‘Online Display (natives)’

Online Video

dvj-insights.com

Online Display ‘Vrouw telefoon’

Online Display ‘Man met baby’
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s
KPI’S

CAMPAGNEDOELSTELLINGEN
WETEN
1. Ouders weten hoe kinderopvangtoeslag werkt,
namelijk:
-De ouderdoelgroep weet dat het om een
voorschot gaat.
-De doelgroep weet dat hij 1x per jaar hoort - na
afloop van het toeslagenjaar - wat zijn definitieve
toeslagbedrag is.
-Doelgroep weet dat het doorgeven van
wijzigingen zorgt voor de juiste hoogte van de
kinderopvangtoeslag en dat zij daardoor de toeslag
ontvangen waar ze recht op hebben, niet te veel
en ook niet te weinig.
2. Ouders weten dat zij wijzigingen in inkomen of
kinderopvanguren of als kinderopvang stopt
moeten doorgeven via
toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag of de
kinderopvangtoeslag-app.

• Survey: Welke wijzigingen moet u doorgeven voor de
kinderopvangtoeslag?
Antwoordopties: Verandering van mijn inkomen, Verandering van
het inkomen van mijn partner, Het aantal opvanguren, Het
beëindigen van de kinderopvang: Wel doorgeven
• Survey: Geef aan wat uw eerste reactie is. Is de stelling waar of
onwaar?
Antwoordopties: De kinderopvangtoeslag is een voorschot, Ik krijg
één keer per jaar een melding van het definitieve toeslagbedrag,
Na afloop van het toeslagjaar hoor ik wat mijn definitieve
kinderopvangtoeslag is, Door het doorgeven van wijzigingen
ontvang ik niet te veel en niet te weinig kinderopvangtoeslag:
Waar
• Survey: Op welke manieren kunt u aan de Belastingdienst
wijzigingen doorgeven die belangrijk zijn voor uw
kinderopvangtoeslag?
• Geef aan welke van de onderstaande antwoorden u zojuist
heeft gegeven [INLEZEN ANTWOORD VOORGAANDE VRAAG].
Antwoordopties: Toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag,
Kinderopvangtoeslag-app

MEDIUM

MEDIADOELSTELLING

KPI

RADIO

BEREIK

Herkenning

ONLINE
VIDEO

BEREIK

Herkenning

ONLNE
DISPLAY

BEREIK
/ACTIVATIE

Herkenning/
Webverkeer/ Verkeer
naar de app

BRANDED
CONTENT

BEREIK

Herkenning

SEARCH

ACTIVATIE

Kwalitatief
websitebezoek

UAC/ASA

ACTIVATIE

Clicks naar app

PR

BEREIK

Aantal publicaties

DOEN
• Survey: Heeft u deze wijzigingen doorgegeven?
1. Ouders waarvan de situatie is gewijzigd
(wijzigingen in inkomen, kinderopvanguren of Antwoordopties: Ja, via Toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag - Ja, via
de Kinderopvangtoeslag-app
als kinderopvang stopt), geven wijzigingen
door via de website (MijnToeslagen) of de app.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
CAMPAGNE-EFFECTEN

HERKENNING EN ACTIVATIE

Bekendheid werking KOT

De herkenning van de campagne ligt boven het gemiddelde van Rijksoverheidscampagnes
zonder tv-inzet. Mogelijk hebben de tv-spot van de bredere levensgebeurtenissen
campagne, de PR, toolkits voor kinderopvangorganisaties en de media-aandacht voor het
onderwerp in het nieuws hier ook een bijdrage aan geleverd. De radiospot wordt het
beste door de doelgroep herkend. Alleen de online display ‘vrouw telefoon’ uiting wordt
niet in verband gebracht met de campagne. De andere uitingen hebben allen een sterke
impact op de herinnering van de campagne.

Het doel van de campagne is om ouders te informeren over hoe de kinderopvangtoeslag
werkt en dat zij wijzigingen die belangrijk zijn voor hun KOT door moeten geven via
toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag of de kinderopvangtoeslag-app. Voorafgaand aan de
campagne was dit kennisniveau al hoog onder de ouders in de steekproef. De campagne
is niet in staat geweest om op deze kennis-doelstellingen een verdere stijging te
realiseren. Er is zelfs een daling zichtbaar in kennis over dat de KOT een voorschot is en
dat ouders door het doorgeven van wijzigingen de toeslag ontvangen waar zij recht op
hebben. Na één campagne flight weten vier op de tien ouders dat zij wijzigingen ook via
de nieuwe KOT-app kunnen doorgeven.

Ongeveer een kwart van de websitebezoeken is afkomstig van de campagne. De meeste
kwalitatieve bezoeken zijn afkomstig van search. Online display heeft hier minder toe aan
bijgedragen.

Doorgeven wijzigingen
Een ander doel van de campagne is om ouders te stimuleren om wijzigingen die belangrijk
zijn voor hun KOT ook daadwerkelijk door te geven via toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag
of de kinderopvangtoeslag-app. Voorafgaand aan de campagne gaven negen op de tien
ouders waarvan de situatie is gewijzigd deze wijzigingen al door. Dit hoge niveau is na de
campagne niet verder gestegen. Uit een analyse van MijnToeslagen en de KOT-app blijkt
dat er in 2020 meer wijzigingen zijn doorgegeven dan in dezelfde periode in 2019 en
2018, waarbij de app heeft gezorgd voor de toename. De website blijft nog steeds wel het
meest gebruikte middel van ouders om wijzigingen door te geven.

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT
De campagne in zijn geheel wordt in lijn met het gemiddelde van Rijksoverheidcampagnes
zonder de inzet van tv gewaardeerd. De online video wordt bovengemiddeld
gewaardeerd. Bijna alle ouders vinden dat de campagne in staat is om de belangrijkste
boodschappen over te brengen.
AANBEVELINGEN
Het kennisniveau van ouders uit de onderzoeksdoelgroep over de werking van de KOT is
al hoog1. Daarom wordt geadviseerd om met de campagne te focussen op het aanzetten
tot het gewenste gedrag van de doelgroep (het daadwerkelijk doorgeven van wijzigingen).
Zo zou de campagne bijvoorbeeld een reminder kunnen communiceren voor het
doorgeven van wijzigingen. Daarnaast zou het gewenste gedrag ook verder gefaciliteerd
kunnen worden door de bekendheid van de KOT-app te vergroten.

1 Laagopgeleiden zijn in dit onderzoek weinig vertegenwoordigd. Uit andere onderzoeken is bekend dat het kennisniveau over dit onderwerp onder laagopgeleiden lager ligt.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
DE CAMPAGNE IS NIET IN STAAT GEWEEST OM DE KENNIS OVER DE WERKING VAN DE KOT TE DOEN STIJGEN
WETEN HOE KINDEROPVANGTOESLAG WERKT

77%

De kinderopvangtoeslag is een voorschot
70%

78%

Ik krijg één keer per jaar een melding van het
definitieve toeslagbedrag

74%

78%

Aan het einde van het toeslagjaar hoor ik wat
mijn definitieve kinderopvangtoeslag is

75%

81%

Door het doorgeven van wijzigingen ontvang
ik niet te veel en niet te weinig
kinderopvangtoeslag

VM (N=411)

74%

CONCLUSIE: Voorafgaand aan de campagne wisten acht op de tien ouders al hoe de
kinderopvangtoeslag werkt. Dit niveau is na de campagne niet verder gestegen, er is zelfs
een daling zichtbaar in kennis over dat de KOT een voorschot is en dat zij door het
doorgeven van wijzigingen de toeslag ontvangen waar zij recht op hebben.

NM (N=388)

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
KENNIS VAN OUDERS OVER WIJZIGINGEN DOORGEVEN BLIJFT STABIEL HOOG
WETEN WELKE WIJZIGINGEN ZIJ MOETEN DOORGEVEN VOOR
DE KINDEROPVANGTOESLAG

83%

Verandering van mijn inkomen

WETEN WAAR ZIJ WIJZIGINGEN MOETEN DOORGEVEN

86%

Toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag
82%

80%
36%
84%

Verandering van het inkomen van mijn
partner

Kinderopvangtoeslag-app
38%

80%
6%

Geen van bovenstaande
87%

7%

Het aantal opvanguren
82%

85%

Het beëindigen van de kinderopvang
81%

VM (N=411)

VM (N=411)

NM (N=388)

CONCLUSIE: Voorafgaand aan de campagne is de kennis over de wijzigingen die men moet
doorgeven al hoog. Na de campagne is dit hoge kennisniveau niet verder gestegen. Een
even groot deel (acht op de tien) van de ouders weet dat zij wijzigingen via
toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag kunnen doorgeven. Een veel kleiner deel, vier op de tien,
weet dat dit ook via de app kan. Voor de campagne ligt er dus nog ruimte om de
bekendheid van de app onder ouders te vergroten.

NM (N=388)

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN
ONDER OUDERS WAARVAN DE SITUATIE IS GEWIJZIGD BLIJFT HET AANDEEL DAT DEZE WIJZIGINGEN DOORGEEFT STABIEL HOOG
OUDERS WAARVAN DE SITUATIE IS GEWIJZIGD GEVEN DEZE WIJZIGINGEN DOOR VOOR DE KINDEROPVANGTOESLAG*

VOORMETING

NAMETING
92%

Mijn inkomen (N=127)

63%

87%
29%

3% 5%

Mijn inkomen (N=104)

69%

88%

Het inkomen van mijn partner (N=120)

62%

26%

65%

8% 4%

Het inkomen van mijn partner (N=116)

59%

25%

53%

26%

8% 7%

85%
3% 6%

Het aantal opvanguren (N=143)

66%

Kinderopvang is gestopt (N=76)

66%

92%

Kinderopvang is gestopt (N=57)

3% 9%

85%

91%

Het aantal opvanguren (N=146)

19%

38%

Ja, via Toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag
Ja, via de Kinderopvangtoeslag-app
Weet ik niet
Nee, heb ik (nog) niet doorgegeven

5% 3%

20%
86%

21%

7% 8%

-

9% 4%

Ja, via Toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag
Ja, via de Kinderopvangtoeslag-app
Weet ik niet
Nee, heb ik (nog) niet doorgegeven

CONCLUSIE: Zes op de tien ouders controleren elk kwartaal of maandelijks via
Toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag of de KOT-app of hun gegevens nog kloppen (niet in de
grafiek weergegeven). Voorafgaand aan de campagne gaven negen op de tien ouders
waarvan de situatie is gewijzigd een wijziging voor de kinderopvangtoeslag al door. Dit hoge
niveau is na de campagne niet verder gestegen. Ook hier is te zien dat ouders met name
hun wijzigingen doorgeven via de website Toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag en in mindere
mate gebruik maken van de app hiervoor.
* N te laag voor ouders waarvan de kinderopvang is gestopt (VM=57, NM=76) en is daarom niet gerapporteerd.
+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN
GEDURENDE DE CAMPAGNE STIJGT HET AANTAL WEKELIJKSE INSTALLATIES VAN DE KOT-APP EN HET GEBRUIK ERVAN
NIEUWE INSTALLATIES KINDEROPVANGTOESLAG-APP

VERSTUURDE WIJZIGINGEN (CUMULATIEF)

CAMPAGNE

+150%

9.000

CAMPAGNE

120.000

8.000
100.000
7.000
80.000

6.000
5.000

60.000
4.000
3.000

40.000

2.000
20.000
1.000
0

0
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

CONCLUSIE: Gedurende de campagne is het aantal nieuwe installaties van de KOT-app
gemiddeld met 150% gestegen ten opzichte van het gemiddelde voorafgaand aan de
campagne. Daarnaast is gedurende de campagne ook een toename te zien in het aantal
verstuurde wijzigingen via de KOT-app. Uit een analyse van MijnToeslagen en de KOT-app
blijkt dat er in 2020 meer wijzigingen zijn doorgegeven dan in dezelfde periode in 2019 en
2018, waarbij de app heeft gezorgd voor de toename (niet in de grafiek). De website blijft
nog steeds wel het meest gebruikte middel van ouders om wijzigingen door te geven.
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HERKENNING
HERKENNING
TOTAAL
CAMPAGNE

HERKENNING

BM*

79%

56%

HERKENNING

BM*

RADIO

67%

57%

ONLINE VIDEO

63%

39%

ONLINE DISPLAY

65%

40%

BRANDED CONTENT

53%

-

MEDIUMTYPEN BINNEN CAMPAGNE

onder / boven benchmark

CONCLUSIE: De herkenning van de campagne ligt boven het gemiddelde van
Rijksoverheidscampagnes zonder tv-inzet. Ook de herkenning van de
mediumtypen binnen de campagne is bovengemiddeld. Branded content wordt
door ongeveer de helft van de doelgroep herkend. De huidige campagne is
onderdeel van een bredere levensgebeurtenissen campagne waar een tv-spot
bij is ingezet.
* De benchmarks zijn specifiek voor het mediumtype. Voor radio is deze gebaseerd op het mediumbereik en voor online display op de grootte van de inzet van het medium.
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HERINNERING ONDERWERP IN HET NIEUWS
HERINNERING
TOTAAL
ONDERWERP IN HET NIEUWS

VALENTIE

WAS DIT NIEUWS POSITIEF, NEGATIEF OF
NEUTRAAL?

VM (N=411)
57%

VM (N=233)

NM (N=388)
63%

NM (N=250)

POSITIEF

58%

47%

NEGATIEF

33%

38%

NEUTRAAL

10%

15%

CONCLUSIE: Door de kinderopvangtoeslagaffaire is de kinderopvangtoeslag als
onderwerp veel in het nieuws besproken. Zes op de tien ouders geven aan
nieuws gezien of gehoord te hebben over de kinderopvangtoeslag. Voorafgaand
aan de campagneperiode konden ouders zich vaker positief nieuws over dit
onderwerp herinneren dan na afloop van de campagne.

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

IMPACT

Radio

67%

Online video

63%

.50
.74

.51
Online display 'man met baby'

Online display 'vrouw telefoon'

Branded content

60%

55%

HERINNERING
CAMPAGNE

.51

53%

geen impact / impact (95% betrouwbaarheid)

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.

dvj-insights.com

CONCLUSIE: De radiospot wordt het beste door de doelgroep herkend. Alleen de
online display ‘vrouw telefoon’ uiting wordt niet in verband gebracht met de
campagne. De andere uitingen hebben allen een sterke impact op de
herinnering van de campagne.
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ACTIVATIE - CAMPAGNEWEBSITE
DE MEEST KWALITATIEVE BEZOEKEN ZIJN AFKOMSTIG VAN SEARCH

TOESLAGEN.NL/KINDEROPVANGTOESLAG
CAMPAGNE

11 SEPTEMBER T/M
31 DECEMBER

9.000
8.000
7.000
6.000

AANTAL
BEZOEKEN

BOUNCE
RATIO*

GEM. TIJD
OP WEBSITE

GEMIDDELD
AANTAL
ACTIES

TOTAAL

384.498

ONLINE CAMPAGNE
TOTAAL
26% VAN DE
BEZOEKEN1

100.909*

40%

4 MIN. 22

7,8

67.764

9%

6 MIN. 56

11,9

2.430

8%

7 MIN. 55

14,4

5.000
4.000

SEARCH

3.000

o

GOOGLE

2.000

o

BING

1.000

ONLINE DISPLAY

0
36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Totaal bezoeken

46

47

48

49

50

51

52

53

1

2

3

Campagne bezoeken

CONCLUSIE: De meest kwalitatieve bezoeken zijn afkomstig van search als we kijken naar de bounce
rate, de gemiddelde tijd die men besteedt op de website en het gemiddeld aantal acties. Online
display is hier minder toe in staat. Een kwart van de bezoekers zijn afkomstig van de online
campagne. Vanaf de landingspagina klikken bezoekers door naar de pagina waar zij kunnen inloggen
op Mijn Toeslagen of naar de proefberekening van de kinderopvangtoeslag (niet in de grafiek/tabel
weergegeven).

o

MEDIAHUIS

6.967

85%

29 SEC.

1,7

o

MARKTPLAATS

5.916

83%

42 SEC.

1,4

o

NDM

966

74%

26 SEC.

1,9

o

DPG

4.575

95%

7 SEC.

1,2

5.076

45%

2 MIN. 11

3,8

23.259

96%

4 SEC.

1,1

BRANDED CONTENT
ONLINE VIDEO

* De bounce ratio is het percentage van de bezoekers dat slechts één pagina heeft bezocht op de website. Dit betekent dat de bezoeker de
website direct verliet nadat deze binnenkwam op de landingspagina.

* Door een technische storing ontbreekt de data van de campagnebezoeken over de periode 11 t/m 20 september. Hierdoor ligt het aantal campagnebezoeken in werkelijkheid hoger.
1 Als gekeken wordt naar de campagnebezoeken vanaf 21 december dan ligt het aandeel websitebezoeken uit de campagne hoger (29%).
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OVERIGE ONDERZOEKSASPECTEN
NA DE CAMPAGNE GEEFT EEN KLEINER AANDEEL OUDERS AAN DE WEBSITE REGELMATIG TE BEZOEKEN
BEKENDHEID TOESLAGEN.NL/KINDEROPVANGTOESLAG

Nee, heb ik nog nooit van gehoord

2%
2%
18%

Ja, maar ken ik alleen van naam

29%
48%

Ja, heb ik weleens bezocht

44%
31%

Ja, bezoek ik regelmatig

Weet ik niet

23%
2%
2%

VM (N=411)

NM (N=388)
CONCLUSIE: Na de campagne geeft een kleiner aandeel ouders aan de website
toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag regelmatig te bezoeken. Een groter aandeel
ouders kent de website alleen van naam.

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

dvj-insights.com
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OVERIGE ONDERZOEKSASPECTEN
DE BEKENDHEID VAN DE APP BLIJFT STABIEL HOOG, MAAR OUDERS LIJKEN DE APP WEL MINDER VAAK PER JAAR TE GEBRUIKEN

GEBRUIK KINDEROPVANGTOESLAG-APP INDIEN
GEDOWNLOAD

BEKENDHEID KINDEROPVANGTOESLAG-APP

5%

32%

Ken ik niet

Nooit
28%

1%

46%

Ken ik (van naam), maar heb ik niet
gedownload

38%

Een enkele keer per jaar
49%

58%

22%

Ken ik (van naam) en heb ik gedownload

57%

Meerdere keren per jaar
23%

VM (N=411)

NM (N=388)

41%

VM (N=92)

NM (N=90)

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

MEDIUM EN UITINGEN

BM*

OVERALL WAARDERING
RAPPORTCIJFER (1-10)

7.5

WAARDERING OP ASPECTEN (1-5)

7.4

BM*

WAARDERING

BM*

RADIO

7.6

7.6

ONLINE VIDEO

7.8

7.3

ONLINE DISPLAY

7.5

7.4

DUIDELIJK

4.1

4.0

•

‘VROUW TELEFOON’

7.5

GELOOFWAARDIG

3.8

3.9

•

‘MAN MET BABY’

7.5

GEEFT NIEUWE INFORMATIE

3.7

3.7

BRANDED CONTENT

OPVALLEND

3.6

3.6

LEUK

3.6

3.4

NIET IRRITANT

3.8

3.7

7.5

-

CONCLUSIE: De campagne in zijn geheel wordt in lijn met het gemiddelde van
Rijksoverheidcampagnes zonder de inzet van tv gewaardeerd. De online video
wordt bovengemiddeld gewaardeerd.

onder / boven benchmark

* De benchmark is het gemiddelde voor Rijksoverheidcampagnes zonder de inzet van tv.
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BOODSCHAPOVERDRACHT
GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

% (DEELS) GELUKT

BM*

…als er iets verandert in je inkomen of in de
kinderopvanguren, je dit moet doorgeven op
toeslagen.nl of in de app

97%

95%

…als je wijzigingen doorgeeft, je de toeslag ontvangt
waar je recht op hebt

98%

95%

onder / boven benchmark

CONCLUSIE: De verschillende boodschappen van de campagne komen goed over.
Bijna alle ouders vinden dat de campagne in staat is om de belangrijkste
boodschappen over te brengen.

dvj-insights.com
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HOOFDSTUKKEN

Achtergrond

Conclusies en aanbevelingen
Campagne-effecten
Communicatieve werking

>

Onderzoeksverantwoording &
begrippenlijst

ONDERZOEKSVERANTWOORDING 1
METHODE, STEEKPROEF & WEGING

SIGNIFICANTIES & BENCHMARKS

In dit onderzoek is er sprake van een onderzoeksopzet met een voor- en nameting die
bestaan uit onafhankelijke steekproeven (N=411 en N=388) om effecten op de
doelstellingen van de campagne vast te stellen.

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.

Omdat er geen sociodemografische gegevens over deze specifieke doelgroep bekend
waren is er gekozen om de steekproef van de voor- en nameting naar elkaar toe te
wegen. Hiervoor is gekeken naar de verdeling in geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en
Nielsen regio over de gehele steekproef. Beide metingen zijn vervolgens naar deze
verdeling gewogen.

dvj-insights.com

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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BEGRIPPENLIJST
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.
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