Flitspeiling
Bekendheid geluid NL-Alert
Datum: 15 juni 2021

referentienummer: 244409615

Achtergrond en doel van het onderzoek
Aanleiding voor deze flitspeiling is dat u voornemens bent om dit geluid als (onderdeel van een) merk te laten registreren. Het
is dan van belang aan te kunnen geven in welke mate het Nederlands Publiek dit geluid kent als onderdeel van NL-Alert. In dit
onderzoek is het geluid van een NL-Alert voorgelegd aan een representatieve groep Nederlandse burgers (18+).

De vraag of burgers het geluid herkenden is zowel open als gesloten gesteld.
Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek.
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Tijdlijn onderzoek
•
•
•
•
•

Het NL-Alert testbericht, waarin ook het NL-Alert geluid is te horen, wordt twee keer per jaar verstuurd. Een van de data in 2021 was 7 juni.
Dit onderzoek is op twee momenten uitgevoerd: vóór en na de uitstuur van het NL-Alert testbericht.
De meeste respondenten uit de eerste veldwerkperiode zullen het NL-Alert in de zes maanden voorafgaand aan de meting niet hebben
gehoord. Aangenomen dat de herkenning van het geluid hiervan afhankelijk is, kan de bekendheid die we op dit moment meten beschouwd
worden als ondergrens in een jaar.
De periode vlak na het testbericht kan juist beschouwd worden als bovengrens. Veel respondenten hebben immers vlak voor de meting het
testbericht gehoord.
Om tot een algemeen bekendheidscijfer van het NL-Alert te komen, nemen we het gemiddelde van het bekendheidscijfer van de voormeting
en van de nameting.

Voormeting veldwerkperiode 1:
4 t/m 6 juni 2021
~ 6 maanden geleden tot vorige uitstuur
NL-Alert testbericht

Nameting veldwerkperiode 2:
8 t/m 11 juni 2021
Uitstuur NL-Alert:
Maandag 7 juni 2021
12:00 uur

> 24 uur geleden tot uitstuur meest recent
NL-Alert testbericht
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Meer dan een kwart van de Nederlanders herkent het NL-Alert geluid spontaan
•

Meer dan twee derde van de Nederlanders (68%) herkent het geluid als een alarm of alert, soms specifiek als een alarm afkomstig van de
overheid (9%), als Amber Alert’ (5%) of als geluid dat bij ‘de eerste maandag van de maand’ hoort (4%).
Open antwoorden gecodeerd

Spontane bekendheid:

24%

NL-Alert

32%
9%
9%

Alarm van de overheid

28%

21%
19%

Alarm
Eerste maandag van de maand
Amber Alert
Alert
anders namelijk
ik weet niet het niet

4%
4%

5%
4%
4%
3%
12%
7%
23%
21%

Voormeting (n=809)
Nameting (n=810)

Klik hierboven op het driehoekje om het geluid af te spelen. Waarvoor wordt dit geluid gebruikt, denkt u? <open> (n=1.619) Vraagstelling peiling 11 en 18 december: ‘In welke mate heeft u begrip voor de acties van de boeren?’ n=1.013 op
18 december n=1.009 op 11 december
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De overgrote meerderheid van de Nederlanders herkent het NL-Alert geluid als
deze in een gesloten vraag wordt voorgelegd
•

Nagenoeg alle Nederlanders (93%) die op maandag 7 juni 2021 om 12:00 uur het NL-Alert geluid gehoord hebben, herkennen dat dit geluid
bij het NL-Alert hoort.

84%
88%

NL-Alert

Geholpen bekendheid:

86%

Een ringtone

1%
1%

Een geluid voor het
ontvangen van een SMS

1%
0%

Een geluid voor het
ontvangen van een…
Een wekker
Een radio of TV reclame
Anders namelijk
Ik weet het niet

1%
0%

4%
3%
0%
0%
1%
2%
7%
6%

Voormeting (n=809)
Nameting (n=810)

U kunt het geluid nog eens beluisteren. Hieronder is een lijst met mogelijke momenten waarvoor dit geluid gebruikt kan worden. Kunt u aangeven bij welk moment dit geluid hoort? <gesloten> (n=1.619) peiling 11 en 18 december: ‘In
welke mate heeft u begrip voor de acties van de boeren?’ n=1.013 op 18 december n=1.009 op 11 december
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Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksspecificaties

Doelgroep
Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.619 Nederlanders van 18 jaar. Het onderzoek is in twee delen uitgevoerd, de helft
is voor het versturen van de NL-Alert benaderd en de andere helft de dag na het versturen van het NL-Alert. De steekproef is representatief getrokken
naar de kenmerken sekse, leeftijd, opleidingsniveau, grootte huishouden en regio. Na de data verzameling is de steekproefsamenstelling vergeleken met
normgegevens en door middel van weging is voor afwijkingen gecorrigeerd.
Steekproefbron
NIPObase consumentenpanel.
Respons en veldwerkperiode
4 – 6 juni 2021: n=1.925 burgers uitgenodigd. In totaal hebben er n=809 deelgenomen. Dat is een respons van 42%
8 – 11 juni 2021: er zijn n=1.861 burgers uitgenodigd. In totaal hebben er n=810 deelgenomen. Dat is een respons van 44%.
Online methode
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een online vragenlijst (CAWI: computer assisted web interviewing). Respondenten ontvingen een e-mail vanuit
Kantar Nederland met daarin informatie over het onderzoek en een link naar de online vragenlijst.
Vragenlijst
De vragenlijst is in samenspraak met het ministerie van V&J opgesteld.
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