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ACHTERGROND
Doelgroepen
Er zijn twee campagnedoelgroepen: automobilisten en fietsers. De
onderzoeksdoelgroep bestaat uit weggebruikers, 18 jaar en ouder, die soms hun
telefoon in de hand houden tijdens het rijden (bestaande uit automobilisten en
fietsers afhankelijk van het meest gebruikte vervoersmiddel, minimaal 1x per
maand).

Beleidsdoelstelling
Het terugdringen van het aantal gewonden en dodelijke slachtoffers
door afleiding in het verkeer.
Communicatiedoelstelling
Het motiveren en activeren van verkeersdeelnemers tot het juiste
gedrag: niet direct reageren op binnenkomende berichten van social
media (Facebook, Twitter en WhatsApp) en andere apparatuur, terwijl
ze autorijden of fietsen.

Meetperiode
Respondenten zijn in de voormeting (VM) voor de start van de campagne
ondervraagd. De nameting (NM) vond direct na de campagne plaats.

CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE
WEEK

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CAMPAGNE
METING

VM

NM

TV
RADIO
ATTENTIEBORDEN
DISPLAY
ONLINE VIDEO
SOCIAL
ONLINE AUDIO
SEARCH

dvj-insights.com

3

BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE
Het merk MONO is ontwikkeld om de sociale norm ‘laat je in het verkeer niet afleiden door je mobiele telefoon’, met nadruk op
inkomende social media berichten, uit te dragen. Het moet normaal zijn dat we ons in het verkeer niet laten afleiden door social media,
maar ook dat we anderen die onderweg zijn niet afleiden. Kortom, het is normaal dat we tijdens het rijden / fietsen maar met één ding
bezig zijn. Oftewel: Rij MONO, fiets MONO.
Social media en het verkeer gaan niet samen. Dat vindt bijna iedereen. Toch is het als bestuurder moeilijk om binnenkomende berichten
te weerstaan. Daarom wordt in deze campagne ook de sociale omgeving aangesproken om zo de sociale druk bij de bestuurder weg te
nemen. De verkeersdeelnemers geven door middel van een niet storen functie of app aan dat ze niet gestoord kunnen worden. De
verzender wordt ook aangesproken, want 99% van de appjes zijn leuk, maar zeker niet belangrijk. Zo worden in de campagne enkele
voorbeelden getoond; een goede grap delen met je zoon, je collega vragen waar ze heen gaat of je vriendje laten weten dat je ‘m nu
alweer mist. Berichten kunnen wachten, zeker als je weet dat de ontvangen onderweg is.
Om het merk bekendheid te geven en de sociale norm zo snel mogelijk te vestigen, zijn televisie, radio en attentieborden ingezet. Met
radio, online/social video (mobile first) en display/social ads wordt de doelgroep direct naar het goede gedrag geleid: een app download
(Android) of een instructievideo om je instellingen aan te passen (iOS).

MEDIABUDGET

MEDIADRUK

(NETTO)
WEEK 10 T/M 12

MEDIABEREIK
WEEK 10 T/M 12

(GEREALISEERD)
WEEK 10 T/M 12

TV

€ 192.800

TV

532 (GRP)

TV

76%

RADIO

€ 58.222

RADIO

846 (GRP)

RADIO

76%

DISPLAY

€ 12.088

DISPLAY

895.741 (IMPRESSIES)

ONLINE VIDEO

€ 24.176

ONLINE VIDEO

1.386.599 (IMPRESSIES)

SOCIAL

€ 18.385

SOCIAL

13.875.360 (IMPRESSIES)

ONLINE AUDIO

€ 24.176

ONLINE AUDIO

3.809.180 (IMPRESSIES)

ATTENTIEBORDEN

€ 130.000

ATTENTIEBORDEN

225 ATTENTIEBORDEN

SEARCH

€ 3.197

SEARCH

41.080 (IMPRESSIES)

Klik hier om de uitingen te bekijken>>
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OVERZICHT VAN DE UITINGEN
UITINGEN

Online video – versie 1

‘Leid anderen niet onnodig af in het verkeer’

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: Display, Social en Online audio.

Radio iPhone

OOH
Attentiebord
Online video – versie 2

‘Laat je niet afleiden in het verkeer’

Radio Android
TV
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s
CAMPAGNEDOELSTELLINGEN
WETEN
1. Automobilisten & fietsers weten dat je • Survey (Android): Weet u dat er apps bestaan die u kunt
downloaden om te voorkomen dat u door social media wordt
je smartphone in kunt stellen of een
afgeleid in het verkeer?
app kunt downloaden om te voorkomen
Survey (iPhone): Weet u dat er op een iPhone een ‘niet storen
•
dat je door social media wordt afgeleid
functie’ beschikbaar is die u aan kunt zetten om te voorkomen
in het verkeer.
dat u door social media wordt afgeleid in het verkeer?
VINDEN
1. Automobilisten & fietsers vinden dat je • Survey: In hoeverre bent u het eens met de volgende
stellingen?
voorzorgsmaatregelen moet nemen om
Het
is normaal om voorzorgsmaatregelen te nemen die
te voorkomen dat je wordt afgeleid
voorkomen dat je je laat afleiden door social media tijdens het
door social media.
[autorijden/fietsen]

KPI’S
TV

BEREIK

Herkenning

RADIO

BEREIK

Herkenning

ATTENTIEBORDEN

BEREIK

Herkenning

DISPLAY

BEREIK

Herkenning

ONLINE VIDEO

BEREIK

Herkenning

SOCIAL

BEREIK

Herkenning

ONLINE AUDIO

BEREIK

Herkenning

VOELEN
1. Automobilisten & fietsers voelen zich
verantwoordelijk om MONO aan het
verkeer deel te nemen t.b.v. veiligheid
van zichzelf en anderen.

dvj-insights.com

• Survey: In hoeverre bent u het eens met de volgende
stellingen?
Ik voel me verantwoordelijk om tijdens het [autorijden/fietsen]
niet met social media bezig te zijn om zo de veiligheid van mijzelf
en andere verkeersdeelnemers te waarborgen.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
CAMPAGNE-EFFECTEN

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

Met betrekking tot de bekendheid van apps om MONO te rijden, is een positieve
ontwikkeling te zien. Na de campagne weet een groter aandeel van deze Androidgebruikers dat er apps bestaan die voorkomen dat je wordt afgeleid door social media in
het verkeer. Het aandeel dat aangeeft de app te gebruiken is nog wel gelijk gebleven.

De algehele campagne wordt bovengemiddeld gewaardeerd. De TV-spot krijgt de hoogste
waardering en wordt ook beter gewaardeerd dan andere TV-spots van de Rijksoverheid.
De overige campagne-uitingen worden gemiddeld gewaardeerd. Onder automobilisten
wordt het attentiebord ook gemiddeld gewaardeerd.

De campagne is niet in staat geweest om een stijging op de vinden-doelstelling te
realiseren. Voorafgaand aan de campagne vonden acht op de tien weggebruikers het
normaal om voorzorgsmaatregelen te nemen die voorkomen dat je je laat afleiden door
social media in het verkeer. Na de campagne is dit aandeel niet verder gestegen.

In vergelijking met de benchmark scoort de campagne het beste op de mate waarin de
campagne als duidelijk wordt ervaren. Daarnaast zien automobilisten de campagne vaker
als geloofwaardig dan fietsers. De verschillende boodschappen van de campagne komen
goed over. Bijna alle weggebruikers geven aan dat de campagne (deels) in staat is om de
belangrijkste boodschappen over te brengen.

De campagne is wel in staat geweest om het verantwoordelijkheidsgevoel van fietsers te
laten stijgen om tijdens deelname aan het verkeer niet met social media bezig te zijn. Op
totaalniveau is het verantwoordelijkheidsgevoel van weggebruikers gelijk gebleven tussen
de voor- en nameting.

HERKENNING EN ACTIVATIE
De herkenning van de campagne als geheel ligt in lijn met een gemiddelde Rijksoverheid
campagne met de inzet van TV. De TV-spot wordt het beste herkend, gevolgd door de
online video ‘Laat je niet afleiden in het verkeer’ versie. Deze uitingen dragen ook
significant bij aan de herinnering van de campagne over afleiding in het verkeer door
social media. De TV-spot wordt het sterkste in verband gebracht met de campagne.
Direct vanaf de start van de campagne stijgt het aantal websitebezoeken aan de
campagnepagina voor MONO op komveiligthuis.nl. Het grootste deel van de bezoekers is
via de online campagne op de campagnepagina terecht gekomen. Deze bezoekers blijken
echter wel de minst kwalitatieve bezoekers te zijn. De campagne-uitingen hadden echter
ook niet als doel om websitebezoeken te genereren. De meest kwalitatieve bezoeken zijn
afkomstig uit verwijzende websites.

dvj-insights.com

AANBEVELINGEN
We zien naar aanleiding van de campagne met name beweging op effect onder de
fietsers doelgroep. Fietsers komen na de campagne dichter bij het hoge niveau van
automobilisten. Fietsers voelen zich evenals automobilisten steeds meer verantwoordelijk
om MONO deel te nemen aan het verkeer. Echter, de te nemen maatregelen worden
(nog) niet vaker genomen. We zien bijvoorbeeld dat Android-gebruikers beter op de
hoogte zijn van het bestaan van de app, maar deze nog niet vaker zijn gaan gebruiken. Dit
komt doordat zij vinden dergelijke maatregelen zelf niet nodig te hebben, omdat zij
bijvoorbeeld nooit hun telefoon gebruiken tijdens deelname aan het verkeer of aangeven
zich niet te laten afleiden door social media. Interessant is nader te onderzoeken hoe het
belang van deze maatregelen voor alle weggebruikers en daarmee de bereidheid tot het
nemen van dergelijke maatregelen kan worden vergroot.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
EEN GROTER AANDEEL ANDROID-GEBRUIKERS IS BEKEND MET APPS DIE VOORKOMEN DAT JE WORDT AFGELEID
WETEN DAT JE JE SMARTPHONE IN KUNT STELLEN OF EEN APP KUNT DOWNLOADEN OM TE VOORKOMEN DAT JE DOOR SOCIAL
MEDIA WORDT AFGELEID IN HET VERKEER
ANDROID-GEBRUIKERS

IPHONE-GEBRUIKERS

11%

40%

Ja, dat weet ik en die gebruik ik ook

Ja, dat weet ik en die gebruik ik ook
7%

38%

36%

Ja, dat weet ik, maar die gebruik ik niet

46% +

Waarom maakt u hier geen
gebruik van?
‘Ik gebruik in de auto nooit mijn
telefoon’
‘Omdat ik dat niet nodig vind’
‘Als je de telefoon uitzet doe je
voldoende’

41%

Ja, dat weet ik, maar die gebruik ik niet
43%

53%

Nee, dat wist ik niet

19%

Nee, dat wist ik niet
46%

VM

Waarom maakt u hier geen
gebruik van?
‘Omdat ik nooit mijn telefoon
gebruik tijdens deelname aan
het verkeer’
‘Niet nodig’
‘Ik laat me niet afleiden door
social media’

NM

Noot. Android-gebruikers – VM (n=373), NM (n=376).
Vraag: Weet u dat er apps bestaan die u kunt downloaden om te voorkomen dat u door social media wordt
afgeleid in het verkeer?

19%

VM

NM

Noot. iPhone-gebruikers – VM (n=157), NM (n=137).
Vraag: Weet u dat er op een iPhone een ‘niet storen functie’ beschikbaar is die u aan kunt zetten om te voorkomen
dat u door social media wordt afgeleid in het verkeer?

CONCLUSIE:
Na de campagne weet een groter aandeel van de Android-gebruikers dat er apps bestaan die voorkomen dat je wordt afgeleid door social media in het verkeer. Het aandeel dat aangeeft de app te gebruiken is gelijk
gebleven. Onder iPhone-gebruikers is de campagne niet in staat geweest om de bekendheid van de ‘niet storen’ functie en het gebruik ervan te doen stijgen. Indien men wel bekend is met deze apps of de ‘niet
storen functie’, maar hier geen gebruik van maakt, geeft men aan dat dit komt doordat zij vinden dat zij deze maatregelen zelf niet nodig hebben. Opvallend is dat het gebruik onder iPhone-gebruikers van de niet
storen functie (vier op de tien) wel al fors hoger ligt dan het gebruik van de app onder Android-gebruikers (één op de tien). Dit was bij de vorige flight van MONO in september 2020 ook het geval. Wellicht kan dit te
maken hebben met dat het Android-gebruikers meer moeite kost om het gewenste gedrag te vertonen (een app downloaden) dan iPhone-gebruikers (een instelling aanpassen).
+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN
NA DE CAMPAGNE VINDT EEN EVEN GROOT AANDEEL WEGGEBRUIKERS HET NORMAAL OM VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN
VINDEN DAT JE VOORZORGSMAATREGELEN MOET NEMEN OM
TE VOORKOMEN DAT JE WORDT AFGELEID

81%

Totaal
82%

83%

Automobilisten
81%

79%

Fietsers
82%

VM

NM

CONCLUSIE:
De campagne is niet in staat geweest om het aandeel weggebruikers dat het normaal vindt om
voorzorgsmaatregelen te nemen te laten stijgen. Voorafgaand aan de campagne vonden acht op de
tien weggebruikers het normaal om voorzorgsmaatregelen te nemen die voorkomen dat je je laat
afleiden door social media in het verkeer. Na de campagne is dit aandeel stabiel gebleven. De MONOcampagne loopt echter al vanaf september 2018 met dezelfde uitingen en boodschap. Bij de vorige
flight van MONO in september 2020 was na de campagne wel een significante stijging onder fietsers
te zien. Het aandeel fietsers dat het normaal vond om voorzorgsmaatregelen te nemen lag
voorafgaand aan de campagne toen lager dan bij de huidige voormeting (73%) en kwam na de
campagne op ongeveer eenzelfde niveau als bij de huidige nameting (81%). Dit hogere niveau onder
fietsers is in de huidige metingen dus stabiel gebleven.

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

dvj-insights.com
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VOELEN
EEN GROTER AANDEEL FIETSERS VOELT ZICH VERANTWOORDELIJK OM MONO AAN HET VERKEER DEEL TE NEMEN
VOELEN ZICH VERANTWOORDELIJK OM MONO AAN HET
VERKEER DEEL TE NEMEN T.B.V. VEILIGHEID

83%

Totaal
85%

87%

Automobilisten
87%

76%

Fietsers
84%

VM

NM

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

dvj-insights.com

+
CONCLUSIE:
Bijna negen op de tien weggebruikers voelen zich verantwoordelijk om MONO deel te nemen aan het
verkeer. Het verantwoordelijkheidsgevoel van weggebruikers in het algemeen om tijdens deelname
aan het verkeer niet met social media bezig te zijn, is na de campagne gelijk gebleven ten opzichte
van de voormeting. Onder fietsers lag dit aandeel voorafgaand aan de campagne lager dan onder
automobilisten. Na de campagne zijn meer fietsers zich verantwoordelijk gaan voelen, waardoor zij nu
op hetzelfde niveau zitten als automobilisten.
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OVERIGE ONDERZOEKSASPECTEN
TOTAAL

AUTOMOBILISTEN

FIETSERS

VM

NM

VM

NM

VM

NM

Bekendheid merk MONO (zeker + misschien)

67%

77%

68%

76%

66%

78%

Herkenning logo MONO (zeker + misschien)

81%

80%

82%

78%

79%

82%

Social media en verkeer gaan niet samen ((helemaal) mee eens)

90%

89%

93%

90%

87%

89%
+

Het is normaal om niet te reageren op berichten tijdens verkeersdeelname
((helemaal) mee eens)

85%

88%

88%

90%

81%

86%

Bereid om minimaal 1 maatregel altijd te (blijven) nemen

75%

72%

75%

71%

75%

74%

Neemt nu al altijd minimaal 1 maatregel

50%

47%

52%

46%

47%

50%

CONCLUSIE:
De campagne is in staat geweest om de bekendheid onder zowel automobilisten als fietsers met het
merk MONO te doen stijgen. Door de campagne is MONO dus meer in de hoofden van weggebruikers
gekomen. De herkenning van het logo is daarentegen gelijk gebleven. Voorafgaand aan de campagne
vond een groter aandeel automobilisten dan fietsers het normaal om niet te reageren op berichten
tijdens verkeersdeelname. Ook vond een groter aandeel automobilisten dat social media en verkeer
niet samengaan. Na de campagne is dit aandeel voor beide stellingen op een gelijk niveau gekomen
tussen automobilisten en fietsers.
+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)
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OVERIGE ONDERZOEKSASPECTEN
ASSOCIATIES DIE MEN MET HET MERK MONO HEEFT ZIJN VOORAL GERELATEERD AAN TELEFOON EN VEILIGHEID
VOORMETING

TOTAAL

NAMETING

AUTOMOBILISTEN

FIETSERS

VM

NM

VM

NM

VM

NM

Aantal
associaties

1.90

1.95

1.86

2.04

1.95

1.82

Positieve
associaties

68%

69%

70%

69%

65%

68%

Belangrijke
associaties

77%

78%

76%

77%

78%

DVJ Insights benchmark voor Nederlandse merken. Aantal associaties: 2.00. Positieve associaties: 54%.
+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

dvj-insights.com

80%

CONCLUSIE:
De associaties die men met het merk MONO heeft zijn net als bij de vorige flight in september 2020
gerelateerd aan de juiste aspecten zoals telefoon en veiligheid. De meerderheid van de associaties die
men met MONO heeft zijn positief (hoger dan de DVJ benchmark). Na de campagne lijken
automobilisten meer associaties met MONO te hebben dan fietsers. Inhoudelijk zijn de associaties
voor- en na de campagne redelijk gelijk gebleven. Minimaal zeven op de tien automobilisten en
fietsers waardeert de associaties als positief en belangrijk.
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HERKENNING
HERKENNING
TOTAAL

TOTAAL

AUTOMOBILISTEN

FIETSERS

BM*

80%

80%

79%

78%

TOTAAL

AUTOMOBILISTEN

FIETSERS

BM*

TV

65%

65%

65%

66%

RADIO

54%

52%

57%

49%

ONLINE VIDEO

61%

58%

64%

39%

ATTENTIEBORDEN

48%

47%

49%

36%

CAMPAGNE

MEDIUMTYPEN BINNEN CAMPAGNE

onder / boven benchmark

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

dvj-insights.com

CONCLUSIE:
De herkenning van de campagne als geheel ligt in lijn met een gemiddelde Rijksoverheid campagne
met de inzet van TV. Hiermee ligt de herkenning onder automobilisten deze flight hoger dan na de
flight in september 2020, waar de herkenning van automobilisten toen onder benchmark lag. De TVspot wordt herkend zoals mag worden verwacht op basis van het bereik. De radio-spots, online
video’s en het attentiebord worden beter herkend dan mag worden verwacht op basis van het bereik
of soortgelijke uitingen.
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IMPACTANALYSE
HERKENNING UITINGEN

TV

OLV - versie 2

IMPACT

65%
53%

‘Laat je niet afleiden in het verkeer’

Radio iPhone

50%

OLV - versie 1

50%

.57
.38

CAMPAGNEHERINNERING

‘Leid anderen niet onnodig af in het verkeer’

Radio Android

48%

Attentiebord

48%

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 TV-spot wordt het beste herkend, gevolgd door de online video ‘Laat je niet afleiden in het
verkeer’ versie. Deze uitingen dragen ook significant bij aan de herinnering van de campagne. De TVspot wordt het sterkste in verband gebracht met de campagne.
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ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK KOMVEILIGTHUIS.NL/MONO
GEDURENDE DE CAMPAGNEPERIODE HEEFT DE ONLINE CAMPAGNE DE MEESTE WEBSITEBEZOEKEN GEGENEREERD
WEBSITEBEZOEK KOMVEILIGTHUIS.NL/MONO

AANTAL

BOUNCE
RATIO*

10+ SEC.
BEZOEK**

GEMIDDELD
AANTAL
ACTIES***

23.257

81%

28%

1,2

VERWIJZENDE
WEBSITES

773

19%

92%

1,3

DIRECT BEZOEK

337

38%

79%

1,5

20.456

86%

20%

1,1

1.783

60%

90%

1,2

FLIGHT

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

TOTAAL

9
Verwijzende websites

10
Direct bezoek

11

12

Campagnes (betaalde media)

13
Zoekmachines

CONCLUSIE
Direct vanaf de start van de campagne stijgt het aantal websitebezoeken aan de campagnepagina
komveiligthuis.nl/mono. Het grootste deel van de bezoekers is via de online campagne op de
campagnepagina terecht gekomen. De meest kwalitatieve bezoeken zijn afkomstig uit verwijzende
websites. Bezoekers die via verwijzende websites op de campagnepagina terecht zijn gekomen, kijken
vaker verder dan alleen de landingspagina en bezoeken de pagina vaker langer in vergelijking met
bezoekers afkomstig uit andere bronnen. Bezoekers die via de online campagne op de campagnepagina
terecht komen kijken daarentegen vaak niet verder dan de landingspagina en bezoeken de pagina korter.
Bezoekers die via verwijzende websites op de campagnepagina terecht zijn gekomen, lijken dus meer te
willen lezen over MONO. De campagne-uitingen hadden echter ook niet als doel om websitebezoeken te
genereren.

dvj-insights.com

ONLINE
CAMPAGNE
TOTAAL
ZOEKMACHINES

* 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. ** 10+ sec. bezoek is het percentage bezoekers dat de website langer
dan 10 seconden heeft bezocht. Dit percentage bezoekers wordt als kwalitatief beschouwd. ***Onder het gemiddelde aantal acties
gedurende het websitebezoek vallen onder andere het bekijken van verschillende pagina’s, interne zoekopdrachten, downloads.
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WAARDERING – TOTAAL
CAMPAGNE

OVERALL WAARDERING
RAPPORTCIJFER (1-10)

WAARDERING OP ASPECTEN (1-5)

MEDIUM EN UITINGEN

TOTAAL

BM*

7.8

7.7

WAARDERING

TOTAAL

TV

7.9

7.7

RADIO

7.4

7.5

TOTAAL

BM*

•

Radio Android

7.5

DUIDELIJK

4.4

4.2

•

Radio iPhone

7.4

GELOOFWAARDIG

4.3

4.2

GEEFT NIEUWE INFORMATIE

3.7

3.7

ONLINE VIDEO
•

Online video – versie 1

•

Online video – versie 2

‘Leid anderen niet onnodig af in het verkeer’
‘Laat je niet afleiden in het verkeer’

OPVALLEND

3.9

3.8

LEUK

3.6

3.5

NIET IRRITANT

4.0

3.9

onder / boven benchmark

BM*

7.7

7.6

7.7
7.7

CONCLUSIE:
De campagne wordt bovengemiddeld gewaardeerd met een 7.8. De TV-spot krijgt de hoogste
waardering en wordt ook beter gewaardeerd dan andere TV-spots van de Rijksoverheid. In
vergelijking met de benchmark scoort de campagne het beste op de mate waarin de campagne als
duidelijk wordt ervaren.

* De benchmark is het gemiddelde voor Rijksoverheidcampagnes met de inzet van tv.
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WAARDERING – AUTOMOBILISTEN & FIETSERS
CAMPAGNE

OVERALL WAARDERING
RAPPORTCIJFER (1-10)

MEDIUM EN UITINGEN

AUTOMOBILISTEN

FIETSERS

BM*

7.9

7.7

7.7

AUTOMOBILISTEN

FIETSERS

BM*

DUIDELIJK

4.5

4.3

4.2

GELOOFWAARDIG

4.4

4.2

4.2

GEEFT NIEUWE INFORMATIE

3.8

3.7

3.7

WAARDERING OP ASPECTEN (1-5)

OPVALLEND

4.0

3.9

3.8

LEUK

3.6

3.5

3.5

NIET IRRITANT

4.1

3.9

3.9

onder / boven benchmark

AUTOMOBILISTEN

FIETSERS

BM*

TV

8.0

7.7

7.7

RADIO

7.5

7.3

7.5

WAARDERING

•

Radio Android

7.5

7.4

•

Radio iPhone

7.5

7.3

7.7

7.6

7.8

7.6

‘Laat je niet afleiden in het verkeer’

7.7

7.6

ATTENTIEBORD

7.5

-

ONLINE VIDEO
•

Online video – versie 1

•

Online video – versie 2

‘Leid anderen niet onnodig af in het
verkeer’

7.6

7.6

CONCLUSIE:
De TV-spot wordt beter gewaardeerd door automobilisten dan door fietsers. Automobilisten zien de
campagne daarnaast vaker als geloofwaardig dan fietsers.

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

% (DEELS) GELUKT

TOTAAL

AUTOMOBILISTEN

FIETSERS

BM*

…social media en verkeer niet samengaan

98%

98%

97%

95%

…je je telefoon op niet storen moet zetten of een app moet gebruiken om te
voorkomen dat je je laat afleiden door social media tijdens deelname aan het
verkeer

95%

96%

93%

95%

…je beter je aandacht op de weg kan houden als je in het verkeer niet met social
media bezig bent

98%

98%

97%

95%

…je anderen in het verkeer niet moet laten afleiden met een berichtje

97%

97%

97%

95%

onder / boven benchmark

CONCLUSIE:
De verschillende boodschappen van de campagne komen goed over. Bijna alle weggebruikers geven
aan dat de campagne (deels) in staat is om de belangrijkste boodschappen over te brengen.
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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=530 en N=513) 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.

De data zijn voor zowel de voor- als nameting(en) gewogen naar de Gouden Standaard
op de kenmerken geslacht, leeftijd opleidingsniveau en Nielsen regio.

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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