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ACHTERGROND

Beleidsdoelstelling
Burgers die in 2021 gaan scheiden of een geregistreerd partnerschap 
laten ontbinden geven op tijd en correct hun wijzigingen door met 
betrekking tot hun voorlopige aanslag en toeslagen. Daardoor 
ontvangen zij de juiste toeslagen.

Communicatiedoelstelling
Communicatie moet eraan bijdragen dat mensen die scheiden weten 
dat dit invloed heeft op hun belastingzaken en wijzigingen in hun 
persoonlijke situatie doorgeven.

Deze campagne is onderdeel van de Life Events-koepelcampagne. Deze 
heeft als doel om mensen te stimuleren om wijzigingen in hun 
persoonlijke situatie door te geven aan de Belastingdienst, zodat ze de 
juiste toeslagen ontvangen.

Doelgroepen
De doelgroep bestaat uit burgers die in 2021 zijn gescheiden of een geregistreerd 
partnerschap laten ontbinden of dat van plan zijn te gaan doen in 2021. In de 
rapportage is indien relevant op de volgende subgroepen ingezoomd:
• Scheiders die aangeven een voorlopige aanslag te ontvangen;
• Scheiders die aangeven één of meerdere toeslagen te ontvangen;
• Scheiders die aangeven één of meerdere toeslagen te ontvangen met 

thuiswonende kinderen onder de 18 jaar. 

Meetperiode
Respondenten zijn in de voormeting (VM) voor de start van de online display-inzet 
ondervraagd. De nameting (NM) vond direct na de laatste piek in de mediadruk 
plaats.
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE

Mensen die gaan scheiden of hun geregistreerd partnerschap ontbinden, denken er vaak niet aan om wijzigingen te 
doen in hun toeslagen en de voorlopige aanslag. Ook houden zij bij de afspraken over de scheiding te weinig 
rekening met de gevolgen voor belastingzaken. Daarnaast vragen zij niet altijd toeslagen aan, terwijl ze er mogelijk 
wel recht op hebben. De Belastingdienst heeft een campagne ontwikkeld om ‘scheiders’ hierover te informeren. En 
om hen eraan herinneren dat zij wijzigingen in hun gegevens moeten doorgeven. Zo ontvangen zij de juiste toeslagen 
en wordt voorkomen dat zij veel geld moeten terugbetalen. De Belastingdienst biedt informatie over de gevolgen 
van scheiden voor belastingzaken via de website belastingdienst.nl/scheiden. Daar is ook een checklist te vinden.

De campagne is onderdeel van de ‘Life Events’-aanpak. Hierbij worden mensen erop gewezen dat veranderingen in 
hun leven invloed hebben op belastingzaken. De campagne toont mensen in wie de doelgroep zich kan herkennen. 
De kernboodschap is: “Scheiden heeft gevolgen voor uw belastingzaken en toeslagen. Bekijk de checklist op 
belastingdienst.nl/scheiden. Zodat u weet waar u aan toe bent en wat u moet doen. Geef relevante wijzigingen door 
voor uw voorlopige aangifte en uw toeslagen.”

De campagne maakt gebruik van online display en printadvertenties op voor de doelgroep relevante plaatsen, om de 
boodschap over te brengen. PR geeft meer inhoudelijke verdieping. Tot slot worden betaalde zoekwoorden (search) 
ingezet om de vindbaarheid van de webpagina van de Belastingdienst en de checklist te verhogen.
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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 eerdere gepubliceerde print-uitingen. Er is besloten om alleen de meest recente 
print-uiting aan de respondenten voor te leggen. 

Online display –
Verhuisbusje

Online display –
Galerij

Online display –
Gezin 

Print

Branded content (collage)
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

CAMPAGNE-EFFECTEN

De Scheiden-campagne (onderdeel van de Life Events-campagne) is niet in staat geweest 
beweging op kennis te realiseren. Acht op de tien scheiders weten dat een scheiding 
gevolgen kan hebben voor de voorlopige aanslag en de definitieve toeslag en dat het niet 
tijdig doorgeven van de scheiding kan leiden tot het ontvangen van te weinig geld of 
achteraf terug moeten betalen. Deze kennis lag voor de campagne al hoog (ook al 
gedurende de campagne van 2020). 

Het lijkt erop dat bijna alle scheiders hebben uitgezocht of zij wijzigingen in hun VA 
moeten doorgeven aan de Belastingdienst. Een kwart geeft aan hun voorlopige aanslag al 
te hebben gewijzigd en ongeveer vier op de tien scheiders hebben dit nog niet gedaan. 
Het aandeel scheiders dat na de campagne de voorlopige aanslag niet heeft gewijzigd is 
gedurende de campagne toegenomen. Scheiders geven na de campagne vaker aan dat ze 
denken dit niet te hoeven doen. Het aandeel scheiders dat heeft uitgezocht op welke 
toeslagen ze wel of geen recht (meer) hebben is afgenomen ten opzichte van 2020. De 
helft van de scheiders heeft uitgezocht op welke toeslagen ze wel of geen recht (meer) 
hebben. Twee derde van de scheiders geeft aan één of meerdere toeslagen te hebben 
gewijzigd. Scheiders geven na de campagne vaker aan dat ze dit nog niet hebben gedaan, 
omdat ze denken geen recht te hebben op toeslagen. 

HERKENNING EN ACTIVATIE

De doelgroep lijkt moeite te hebben om de juiste campagneboodschap terug te koppelen. 
Driekwart van de doelgroep die een campagne van de Belastingdienst weet te herinneren 
over de gevolgen van scheiden voor belastingzaken en toeslagen geeft aan niet meer te 
kunnen vertellen wat de campagne duidelijk probeerde te maken. De algehele campagne 
en de kanalen worden gemiddeld goed herkend vergeleken met de campagnes van de 
Rijksoverheid. De herkenning van de Scheiden-campagne ligt in 2021 lager dan in 2020. 
De Scheiden-campagne lijkt niet mee te liften op de overkoepelende Life Events-
campagne. De Life Events-campagne, dat in de tv-spot en online video ook een fragment 
over scheiden toont, wordt goed herkend en laat en goede boodschapoverdracht zien. 
Het beeld uit de Life Events-campagne komt echter niet terug in de beelden van de 
huidige Scheiden-campagne. Het is nuttig om de beelden van beide campagnes op elkaar 
aan te laten sluiten. 

De helft van de bezoeken aan de landingspagina belastingdienst.nl/scheiden zijn 
gegenereerd door inzet van de online campagne. Dit is voornamelijk afkomstig van 
search. Tijdens de campagneperiode ligt het aantal websitebezoeken hoger dan in de 
maanden voor de campagne. Een derde van de bezoeken aan de Scheiden-checklist zijn 
gegenereerd door inzet van de online campagne. 

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

De gehele campagne en de afzonderlijke kanalen worden gemiddeld gewaardeerd. Echter 
waardeert de doelgroep de campagne minder sterk op duidelijkheid. Ook op de geholpen 
boodschapoverdracht scoort de campagne minder sterk. De campagne scoort daarnaast 
ondergemiddeld op ‘geloofwaardig’ en ‘niet te vaak gezien/gehoord’. Dit laatste aspect 
werd in 2021 bij meerdere Belastingdienstcampagnes lager gewaardeerd. Mogelijk speelt 
hier het aantal Belastingdienstcampagnes en de negatieve berichtgeving rondom de 
toeslagenaffaire een rol. De campagne scoort bovengemiddeld goed op ‘opvallend’. 

AANBEVELINGEN
Uit dit onderzoek komt naar voren dat de doelgroep moeite heeft met het 
terugkoppelen van de boodschap van de campagne. De boodschap van de campagne 
lijkt niet duidelijk te worden overgebracht aan de doelgroep. Wij raden aan om voor een 
vervolgcampagne nader te onderzoeken hoe de campagneboodschappen concreter en 
duidelijker overgebracht kunnen worden. Denk hierbij aan het geven van mogelijke 
voorbeelden van wijzigingen en hoe men wijzigingen door kan geven. Daarnaast raden 
we aan om te kijken hoe er meegelift kan worden op de overkoepelende campagne. 
Denk hierbij aan vergelijkbare beelden in de overkoepelende en deelcampagne. 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
KENNIS OVER DE GEVOLGEN VAN EEN SCHEIDING VOOR DE VOORLOPIGE AANSLAG EN DEFINITIEVE TOESLAG IS STABIEL GEBLEVEN

CONCLUSIE: 
Acht op de tien scheiders weten dat een scheiding gevolgen kan hebben voor de voorlopige aanslag 
en de definitieve toeslag en dat het niet tijdig doorgeven van de scheiding kan leiden tot het 
ontvangen van te weinig geld of achteraf terug moeten betalen. Deze kennis lag voor de campagne 
al hoog is na de campagne niet verder gestegen. In 2020 lag het ook al rond hetzelfde niveau.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN – CONTEXT 
ZES OP DIE TIEN SCHEIDERS WETEN DAT WIJZIGINGEN IN INKOMENSAFHANKELIJKE COMBINATIEKORTING MOET WORDEN 
DOORGEGEVEN AAN DE BELASTINGDIENST

CONCLUSIE: 
De kennis over welke wijzigingen als gevolg van een scheiding doorgegeven moeten worden aan de 
Belastingdienst is gedurende de campagne stabiel gebleven en ligt over het algemeen vrij hoog. Ten 
opzichte van de nameting van 2020 zijn scheiders minder op de hoogte van het feit dat wijzigingen in 
de kinderopvangtoeslag doorgegeven moeten worden. De inkomensafhankelijke combinatiekorting is 
minder bekend bij de doelgroep. De inkomensafhankelijke combinatiekorting is alleen relevant voor 
werkende (co-)ouders met kinderen jonger dan 12 jaar.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN
NA DE CAMPAGNE IS HET AANDEEL DAT DENKT DAT ZE GEEN WIJZIGING IN HUN VA HOEVEN TE DOEN NET ALS IN 2020 
TOEGENOMEN

CONCLUSIE: 
Het lijkt erop dat bijna alle scheiders hebben uitgezocht of zij hun VA moeten wijzigen, maar dit is niet met 
zekerheid te zeggen op basis van deze vraagstelling. Een kwart van de scheiders geeft aan hun voorlopige 
aanslag te hebben gewijzigd en ongeveer vier op de tien scheiders hebben dit nog niet gedaan. Ook geeft 
een kwart van de scheiders aan hun voorlopige aanslag niet te wijzigen, omdat ze het idee hebben dit niet 
te hoeven doen. Dit aandeel is toegenomen gedurende de campagne. De meest genoemde reden waarom 
scheiders hun voorlopige aanslag nog niet hebben gewijzigd, is dat de scheiding nog niet definitief is. 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN (SPLIT: VOORLOPIGE AANSLAG ONTVANGEN)
OOK SCHEIDERS DIE EEN VOORLOPIGE AANSLAG (VA) ONTVANGEN, HEBBEN NA DE CAMPAGNE MINDER VAAK HUN VA GEWIJZIGD

CONCLUSIE: 
Een derde van de scheiders die een voorlopige aanslag heeft ontvangen geeft aan hun voorlopige 
aanslag te hebben gewijzigd. Dit aandeel is gedurende de campagne afgenomen.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN – CONTEXT 
DE HELFT VAN DE SCHEIDERS HEEFT UITGEZOCHT OP WELKE TOESLAGEN ZE WEL OF GEEN RECHT (MEER) HEBBEN

CONCLUSIE: 
Het aandeel scheiders dat heeft uitgezocht op welke toeslagen ze wel of geen recht (meer) hebben is 
afgenomen ten opzichte van de nameting van vorig jaar. Scheiders geven na de campagne vaker aan 
dat ze dit nog niet hebben gedaan, omdat ze denken geen recht te hebben op toeslagen.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN – CONTEXT (SPLIT: ONTVANGEN TOESLAG)
OOK ALS SCHEIDERS AL EEN TOESLAG ONTVANGEN IS HET AANDEEL DAT HEEFT UITGEZOCHT OP WELKE TOESLAGEN ZE WEL OF 
GEEN RECHT (MEER) HEBBEN STABIEL GEBLEVEN

CONCLUSIE: 
Zes op de tien scheiders – die al één of meerdere toeslagen ontvangen – hebben uitgezocht op 
welke toeslagen ze wel of geen recht (meer) hebben. 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN 
HET AANDEEL SCHEIDERS DAT NA DE CAMPAGNE HUN TOESLAGEN HEEFT GEWIJZIGD IS NIET TOEGENOMEN

CONCLUSIE: 
Het aandeel scheiders dat hun toeslagen heeft gewijzigd is gedurende de campagne stabiel 
gebleven. Een derde van de scheiders geeft aan geen enkele van de voorgelegde toeslagen te 
hebben gewijzigd. De toeslag die het meeste is gewijzigd door scheiders is de zorgtoeslag.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN (SPLIT: ONTVANGEN TOESLAG)
OOK ALS SCHEIDERS AL EEN TOESLAG ONTVANGEN IS HET AANDEEL DAT HUN TOESLAG(EN) HEEFT GEWIJZIGD STABIEL GEBLEVEN

CONCLUSIE: 
Een kwart van de scheiders – die al één of meerdere toeslagen ontvangen – hebben hun toeslagen 
niet gewijzigd. 
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HERINNERING

CONCLUSIE
Na afloop van de Scheiden-campagne is de campagne- en nieuwsherinnering stabiel gebleven. Uit de 
spontane boodschapherinnering komt naar voren dat de doelgroep moeite heeft om de juiste 
campagneboodschap terug te koppelen. Driekwart van de doelgroep die aangeeft een campagne te 
herinneren van de Belastingdienst over de gevolgen van scheiden voor belastingzaken en toeslagen 
geeft aan niet meer te kunnen vertellen wat de campagne duidelijk probeerde te maken.
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HERKENNING

CONCLUSIE
De herkenning van de gehele campagne ligt rond het gemiddelde van Rijksoverheidscampagnes 
zonder tv-inzet. Ten opzichte van de Belastingdienstcampagnes scoort de campagne iets minder 
sterk. De herkenning van de kanalen online display, print en branded content liggen tevens rond het 
gemiddelde. De herkenning van de totale campagne was in 2020 hoger dan in 2021. 
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PERFORMANCE BRANDED CONTENT (1)
ARTIKELEN OP DE WEBSITES ZIN EN VRIENDIN ONGEVEER 500 TOT 2000 KEER BEKEKEN; NIEUWSBRIEVEN DOOR EEN DERDE GEOPEND

* Bron: Initiative

CONCLUSIE
In oktober en november zijn verschillende branded content uitingen verschenen in de tijdschriften Zin en Vriendin. 
Daarnaast zijn er Facebookposts en Instagramstories ingezet met als doel om mensen naar de artikelen op Zin en 
Vriendin te leiden. De artikelen op Vriendin zijn vaker bekeken dan op Zin, maar de gemiddelde leestijd is korter. 
Verder zijn de nieuwsbrieven met advertenties door ongeveer een derde van de nieuwsbriefontvangers geopend. Tot 
slot zijn 2 printadvertenties verschenen in zowel Zin als Vriendin (zie voor herkenning pagina 20).
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PERFORMANCE BRANDED CONTENT (2)
ARTIKEL OP TELEGRAAF.NL LEVERT RUIM 17 DUIZEND KWALITATIEVE LEZERS OP

* Bron: Initiative

CONCLUSIE
In oktober zijn twee artikelen over de gevolgen van scheiden voor belastingzaken verschenen, op de websites 
van Telegraaf en VROUW. Ook zijn ‘aanjaagbanners’ ingezet om verkeer naar de artikelen te leiden. Voor beide 
artikelen geldt dat het beoogde aantal article views ruim is behaald. Bij het artikel op de website van de Telegraaf 
bleven ruim 17 duizend lezers langer dan 15 seconden op de pagina (‘quality view’) en bij VROUW waren dit er 
bijna 5 duizend.
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WAARDERING

CONCLUSIE
Zowel de campagne in zijn geheel als de afzonderlijke uitingen worden gemiddeld gewaardeerd. 
Echter blijkt dat de campagne minder sterk scoort op ‘duidelijk’. Dit is in lijn met de resultaten bij de 
spontane boodschapherinnering. Daarnaast blijft de campagne wat achter op ‘geloofwaardig’ en 
‘niet te vaak gezien/gehoord’. Dit laatste aspect lag in 2021 bij meerdere Rijksoverheids- en 
Belastingdienstcampagnes lager. Mogelijk speelt hier het aantal campagnes en de negatieve 
berichtgeving rondom de toeslagenaffaire een rol. De campagne scoort bovengemiddeld goed op 
‘opvallend’.
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BOODSCHAPOVERDRACHT

CONCLUSIE: 
Bij de spontane boodschapherinnering en de creatieve evaluatie van de campagne zagen we al dat 
de doelgroep het lastig vindt om de boodschap van de campagne terug te koppelen. Dit komt ook 
weer naar voren bij de geholpen boodschapoverdracht. De boodschap gerelateerd aan wijzigingen 
doorgeven aan de Belastingdienst voor de voorlopige aangifte en toeslagen scoort net iets boven de 
laagste 10% van Rijksoverheids- en Belastingdienstcampagnes. 
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ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK - BELASTINGDIENST.NL(/SCHEIDEN)
SEARCH ZORGT VOOR KWALITATIEF VERKEER NAAR DE WEBSITE VAN DE BELASTINGDIENST

CONCLUSIE
De inzet van search had als doel om kwalitatief verkeer naar de website van de Belastingdienst te leiden. Wanneer we inzoomen op de kwalitatieve resultaten van search, heeft search een relatief lage bounce rate en 
blijven de bezoekers gemiddeld bijna vier minuten op de website.
De landingspagina belastingdienst.nl/scheiden is in 2021 in totaal 164.184 keer bezocht. 53% van de bezoeken (86.856) aan landingspagina belastingdienst.nl/scheiden zijn gegenereerd door inzet van de online 
campagne. Tijdens de campagneperiode ligt het aantal websitebezoeken hoger dan in de maanden voor de campagne. De Scheiden Checklist is in 2021 in totaal 33.048 keer bezocht. 32% van de bezoeken (10.557) 
aan deze pagina zijn gegenereerd door inzet van de online campagne. In juni, juli, augustus en december ligt het aandeel bezoeken vanuit de campagne hoger dan in de andere maanden. De Scheiden-checklist is op 
20 oktober (569 bezoeken) en 19 december 2021 (641 bezoeken) uitzonderlijk goed bezocht. De scheiden-checklist is in 2021 in totaal 27.021 keer gebruikt (volledig afgerond).
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

METHODE, STEEKPROEF & WEGING
In dit onderzoek is er sprake van een onderzoeksopzet met een voor- en nameting die 
bestaan uit onafhankelijke steekproeven onder burgers die in 2021 zijn gescheiden of 
een geregistreerd partnerschap laten ontbinden of dat van plan zijn te gaan doen in 
2021 (N=255 en N=262) om ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen vast te 
stellen. De data van de voor- en nameting zijn gelijk gewogen op de kenmerken geslacht, 
leeftijd, opleidingsniveau en Nielsen regio. 

SIGNIFICANTIES & BENCHMARKS
Om te kunnen constateren of de ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen niet 
op toeval berusten hebben we significantietoetsen uitgevoerd tussen de voor- en 
nameting onder scheiders. 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 onderzochte Rijksoverheidcampagnes 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 
Rijksoverheidscampagnes die vanaf 2019 zijn gemeten. 



28dvj-insights.com

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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BIJLAGE - VINDEN
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