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ACHTERGROND

Beleidsdoelstelling
Het beleidsdoel is het laten afnemen van het aantal helingdelicten 
door:
1. Het frustreren van de afzetmarkt voor gestolen goederen; en
2. Het bevorderen van de opsporing van helers en stelers.

Communicatiedoelstelling
Het communicatiedoel is het vergroten van de bekendheid van 
stopheling.nl voor met name de diefstalcheck: controleer voor de 
aanschaf het serienummer op stopheling.nl of via de app.

Doelgroepen
De campagne is gericht op potentiële kopers van gestolen goederen op online 
tweedehandsplatforms (Marktplaats etc.) én bij fysieke, tweedehands winkels. 
Dit zijn mensen van 18 jaar en ouder die in de afgelopen drie maanden één of 
meerdere online verkoopplatforms of fysieke winkels voor tweedehands 
goederen hebben bezocht. 

Meetperiode
Om de ontwikkelingen rond de doelstellingen te volgen zijn er rond de campagne 
twee metingen uitgevoerd. De meting voor de start van de campagneflight
(voormeting) vond plaats in week 27 en 28. De nameting vond plaats in week 33 
en 34.
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE

De Stop Heling-campagne van het ministerie van Justitie en Veiligheid is onderdeel van een meerjarige campagne. De campagne heeft als hoofddoel de handel in gestolen 
tweedehands producten tegen te gaan en daarmee het aantal helingdelicten te laten afnemen. Het is hierbij belangrijk om ervoor te zorgen dat kopers van tweedehands producten 
weten waar ze bij de aankoop van een tweedehands product op moeten letten, en wat ze zelf kunnen doen om heling tegen te gaan. Dit doet de campagne ten eerste door potentiële 
kopers te informeren over het feit dat ze zelf kunnen controleren of een product als gestolen geregistreerd staat. Ten tweede doet de campagne dit door potentiële kopers aan te 
sporen om het serienummer te controleren voordat zij overgaan tot de aanschaf van een tweedehands product (de diefstalcheck). Voortbouwend op de inzichten uit de campagne van 
2021 is de huidige campagne erop gericht de naamsbekendheid van stopheling.nl evenals de app verder te laten stijgen. De campagne is geoptimaliseerd door middel van een 
aangescherpte middelenmix. Een voorbeeld hiervan is het toevoegen van radio.

De campagne bestaat uit banners en online video waarbij we een dief zien als een balletje van een pendule die een gestolen product aantikt en net als het product de potentiële koper 
wil aantikken stopt de potentiële koper. Zo doorbreekt de potentiële koper de beweging: de wet van vraag en aanbod bij helingsdelicten. Ook zijn er nieuwe radiospots, zowel te horen 
als online radio als op radio algemeen, met breed bereik. Hierin wordt ingespeeld op dat het geen fijn gevoel is wanneer je erachter komt dat je met gestolen spullen rondloopt, doe 
dus daarom de diefstalcheck. De hoofdboodschap van de campagne is: “Doe altijd de diefstalcheck voor het kopen van tweedehands spullen. Controleer het serienummer op 
stopheling.nl of via de app.”

Wegens de hoge bereidheid om het serienummer te controleren, maar de onwetendheid waar potentiële kopers dit kunnen doen (wat uit het campagne-effectonderzoek van 2021 
bleek) is radio toegevoegd aan de middelenmix, om zo een groter bereik te behalen. Daarnaast is met banners en online video ingezet op activatie op een voor de doelgroep relevant 
moment en op een relevante plek (marktplaats.nl). De doelgroep krijgt in alle uitingen het juiste handelingsperspectief aangereikt, men wordt naar stopheling.nl of de app verwezen, 
waar men de diefstalcheck kan doen. Dit handelingsperspectief is concreter gemaakt naar aanleiding van het campagne-effectonderzoek van 2021.

MEDIABUDGET (NETTO) MEDIADRUK MEDIABEREIK (GEREALISEERD)
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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. 

(Online) Radio

Online video

Online banners
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

CAMPAGNE-EFFECTEN

Potentiële kopers zijn zich er na de campagne meer van bewust dat zij kunnen 
controleren of producten als gestolen geregistreerd staan. Het aantal bezoekers van de 
website Stop Heling is toegenomen. Dit lijkt het resultaat van de goed gewaardeerde 
uitingen en een goede combinatie van de kanalen die zijn ingezet. 

Hoewel meer potentiële kopers weten dat je kunt controleren of een tweedehands 
product als geregistreerd gestolen staat, weten zij niet zo goed hoe zij dit kunnen doen. 
De beoogde manier, namelijk het serienummer controleren, wordt niet vaker genoemd 
dan voor de campagne. De campagne is er in geslaagd dat men vaker verwijst naar 
websites waarop je kunt controleren of een product als gestolen geregistreerd staat. De 
link met stopheling.nl wordt hier alleen niet altijd gelegd.

Na de campagne is er een stijging zichtbaar in de geholpen bekendheid van de site 
stopheling.nl als plek om het serienummer te controleren. De spontane bekendheid van 
de site laat echter geen stijging zien. Er is dus potentie om stopheling.nl eerder in de 
gedachten van potentiële kopers te laten opkomen. De bekendheid met de app blijft 
achter. De bekendheid met de app is al sinds 2020 stabiel; zo’n twee op de tien potentiële 
kopers zijn er bekend mee. 

Potentiële kopers geven aan dat de campagne nieuwe informatie geeft. Hoewel 
potentiële kopers er na de campagne niet beter van op de hoogte zijn dat je via het 
serienummer kunt controleren of een product als gestolen geregistreerd staat, hebben zij 
wel vaker de intentie om het serienummer op te vragen als zij een tweedehands product 
gaan kopen. Deze intentie is zowel hoger dan de intentie voor de campagne, als de 
intentie na de campagne in 2021. Daarnaast zien we dat het aantal websitebezoeken aan 
stopheling.nl tijdens de campagne meer dan verdubbeld is, net als in 2021. 

HERKENNING EN ACTIVATIE

De nieuws- en campagneherinnering na de huidige campagne is hoger dan na de 
campagne van 2021. De verwachting is dat de brede inzet van radio hier een bijdrage aan 
heeft geleverd. Ook wordt de campagne vaker herkend dan die van 2021. De huidige 
herkenning is lager dan de verwachting, een hogere mediadruk kan in combinatie met 
deze sterke creaties zorgen voor een hogere herkenning bij een toekomstige campagnes. 
Het grote aandeel van het totaal aantal sessies op stopheling.nl dat afkomstig is van 
Marktplaats, laat zien dat de specifieke inzet van online video en display heeft geholpen. 
Al met al betekent dit dat de combinatie van een brede inzet op radio en een specifieke 
inzet op online goed heeft gewerkt.

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

De campagne en haar individuele uitingen waren heel duidelijk en zijn uitzonderlijk goed 
beoordeeld. Dit laat zien dat de huidige vorm van de uitingen goed werkt. De 
marktplaatsuitingen lijken een goede oproep tot actie te hebben. Deze zorgen namelijk 
voor veel websitebezoeken, die gemiddeld rond de minuut duren. De inschatting is dat 
deze tijd ongeveer gelijk is aan het doen van een diefstalcheck.

AANBEVELINGEN

• De creaties werken goed, deze kunnen vaker worden ingezet. De communicatieve 
werking hiervan is erg goed, de boodschappen komen duidelijk naar voren en de 
campagne wordt zeer goed gewaardeerd. 

• Wees zichtbaar bij veelgebruikte zoektermen op zoekmachines. Potentiële kopers 
weten namelijk dat ze op het internet kunnen controleren of een product gestolen is, 
maar denken hierbij niet gelijk aan Stop Heling. 

• Focus op de website en minder op de app. Het verwijzen naar één plek voor de 
diefstalcheck – alleen de website – kan bijdragen aan het uitbreiden van de algehele 
bekendheid van Stop Heling.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
MEER POTENTIËLE KOPERS WETEN DAT ZE EEN TWEEDEHANDS PRODUCT KUNNEN CONTROLEREN, MAAR NIET HOE

*Voorbeelden andere antwoorden (nameting):

“Er is een site waar men dit kan controleren.”
“Via een website van de politie.”

“Op internet controleren.”
“stopheling.nl.”

CONCLUSIE: 
Na de campagne weten meer potentiële kopers manieren te noemen hoe ze kunnen controleren of een 
product als gestolen geregistreerd staat. Zij noemen vaker andere manieren dan het serienummer. Met 
name verschillende soorten websites, waaronder stopheling.nl, maar ook andere sites. We zien hierin 
een stijging van het aandeel potentiële kopers dat na de campagne zulke sites noemt als manier om te 
achterhalen of een product gestolen is. Het aantal potentiële kopers dat uit zichzelf zegt dat je specifiek 
het serienummer kan gebruiken om dit achterhalen, is laag. Maar geholpen geven wel meer potentiële 
kopers aan te weten dat het serienummer hiervoor gebruikt kan worden. Dit is gestegen ten opzichte 
van voor de campagne en hoger dan na de campagne in 2021. 

Significante toename of afname ten opzichte van voormeting  (95% betrouwbaarheid)
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN (OVER TIJD)
VERDIEPING: MEER POTENTIËLE KOPERS WETEN DAT JE KAN ACHTERHALEN OF PRODUCTEN ALS GESTOLEN GEREGISTREERD 
STAAN VERGELEKEN MET 2020 EN 2021. HET SERIENUMMER WORDT ECHTER NIET VAKER BENOEMD, ‘HET INTERNET’ WEL

POTENTIËLE KOPERS WETEN HOE JE KUNT CONTROLEREN OF EEN PRODUCT ALS GESTOLEN GEREGISTREERD STAAT
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
DE GEHOLPEN BEKENDHEID VAN WWW.STOPHELING.NL IS GESTEGEN NA DE CAMPAGNE, DE SPONTANE BEKENDHEID NIET

SPONTANE BEKENDHEID: CONTROLEREN SERIENUMMER

* Voorbeelden andere antwoorden (nameting):
“Een speciale website van de politie”

“Gestolen Objecten Register”
“Site van politie”
“IMEI-nummer”

GEHOLPEN BEKENDHEID: WEBSITE EN APP STOP HELING

CONCLUSIE: 
Spontaan weet de meerderheid van de kopers niet waar ze het serienummer kunnen controleren. Dit 
is ook niet toegenomen vergeleken met de voor- en nameting van eind 2021.* Een zeer kleine groep 
potentiële kopers geeft Stop Heling(.nl) aan als plaats om producten te controleren. De app wordt 
zowel voor als na de campagne niet genoemd. 
De geholpen bekendheid van de website www.stopheling.nl stijgt wel na de campagne. Hierin heeft 
de radio-inzet naar alle waarschijnlijkheid een rol gespeeld, omdat radio over het algemeen een 
middel is dat bekendheid vergroot. De geholpen bekendheid van de app blijft achter, ook na de 
campagne. Dit aandeel is gelijk aan vorig jaar. 
*De meting van 2021 werd uitgevoerd onder bezoekers van online tweedehands winkels

Significante toename of afname ten opzichte van voormeting  (95% betrouwbaarheid)



dvj-insights.com 13

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN (GEDRAGSINTENTIE)
INTENTIE OM SERIENUMMER OP TE VRAGEN BIJ AANKOOP TWEEDEHANDS PRODUCT STIJGT

CONCLUSIE: 
Potentiële kopers hebben na de campagne vaker de intentie om het serienummer aan de verkoper te 
vragen als zij binnenkort een tweedehands product zouden kopen, dan voor de campagne. Deze intentie 
is ook hoger vergeleken met de nameting in 2021. De intentie om dit serienummer vervolgens te checken 
op Stop Heling laat echter geen stijging zien na de campagne. Mogelijk komt dit door het achterblijven 
van de spontane bekendheid van Stop Heling.

Significante toename of afname ten opzichte van voormeting  (95% betrouwbaarheid)
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HERINNERING
MEER POTENTIËLE KOPERS HERINNEREN ZICH DE CAMPAGNE EN NIEUWSBERICHTEN DAN VORIG JAAR

CAMPAGNE- EN NIEUWSHERINNERING SPONTANE BOODSCHAPHERINNERING

“Via de stop heling app kun je het serienummer van apparatuur en fietsen et cetera 
controleren of het gestolen is.”

“Voordat je goederen koopt, moet je eerst het serienummer opvragen 
om te checken of het artikel geen gestolen goed is.”

“Zoek je product op de website op om te zien of het is gestolen.”

“Met het serienummer kan je een site raadplegen en 
checken of het niet om een gestolen goed gaat.”

“Hoe fijn het nog zou zijn met je nieuwe telefoon te bellen als je weet dat die gestolen is.”

“Stop heling.”

Boodschapherinnering: Vertel wat de campagne je duidelijk probeert te maken. Vertel dit zoals je dat ook aan 
een vriend, familielid of bekende zou doen.

CONCLUSIE
Meer potentiële kopers herinneren zich een campagne of nieuwsbericht te hebben gezien, vergeleken met 
de nameting van 2021*. Deze stijging in de campagneherinnering is mogelijk te duiden doordat radio dit 
jaar anders is ingezet dan in 2021. Op radio was dit jaar geen branded content, maar een radiospot te 
horen. Deze spot was gericht op awareness op een breed publiek. De potentiële koper weet inhoudelijk 
het onderwerp van de campagne goed terug te koppelen. Veel potentiële kopers die zich een campagne 
herinneren, noemen elementen als het voorkomen van het kopen van gestolen producten, het 
serienummer opvragen en/of controleren, of benoemen de gehele campagne ‘Stop heling’. 
*De meting van 2021 werd uitgevoerd onder bezoekers van online tweedehands winkels
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HERKENNING
DE CAMPAGNE WORDT MINDER GOED HERKEND DAN GEMIDDELD, MAAR WEL BETER VERGELEKEN MET 2021

HERKENNING HERKENNING IN VERGELIJKING TOT 2021

CONCLUSIE
Net als de campagne van eind 2021 behoort deze campagne tot de 10% laagst herkende 
Rijksoverheidscampagnes zonder de inzet van televisie. Ook in 2020 was een vergelijkbaar resultaat te 
zien. Dit is ook terug te zien in de mediumtypes. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de campagne, 
behalve radio, alleen op specifieke locaties (zoals Marktplaats) is ingezet, in tegenstelling tot veel 
andere Rijksoverheidscampagnes. Wel is de herkenning dit jaar gestegen met 10%.
De herkenning van de radiospot is in lijn met de benchmark. Deze ligt fors hoger dan de branded
content radio-uiting van vorig jaar, die toen door 22% werd herkend. Deze toename is waarschijnlijk 
afkomstig van het anders inzetten van de radiospot dan de branded content van vorig jaar. Dit houdt in 
dat de huidige herkenning als hoog gezien kan worden. Deze herkenning is echter in lijn met de 
verwachting gezien andere Rijksoverheidscampagnes. De online video en de display-uitingen worden 
minder goed herkend dan verwacht mag worden op basis van de benchmark. Dit kan het effect zijn van 
een relatief laag mediabudget.
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WAARDERING
DE CAMPAGNE WORDT BETER GEWAARDEERD DAN GEMIDDELD

CAMPAGNE MEDIUM EN UITINGEN

CONCLUSIE
De campagne van eind 2021 (toen bezoekers van offline tweedehands winkels nog niet tot de 
doelgroep behoorden) werd gemiddeld gewaardeerd, vergeleken met andere 
Rijksoverheidscampagnes. De waardering van de huidige campagne ligt wel boven het gemiddelde. 
Ook de nieuwe, individuele uitingen worden beter gewaardeerd dan we mogen verwachten op basis 
van benchmarks. Het grootste verschil tussen de verwachte scores gezien andere 
Rijksoverheidscampagnes en de scores van de huidige campagne, is te vinden bij ‘geeft nieuwe 
informatie’. 
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BOODSCHAPOVERDRACHT
DE CAMPAGNE SLAAGT ER GOED IN OM DE BOODSCHAP OVER TE BRENGEN 

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

Boodschapoverdracht: Met de campagne wil men het volgende aan je duidelijk maken. Is dat gelukt?
1. Doe altijd de diefstalcheck voordat je een tweedehands product koopt.
2. Controleer het unieke serienummer van een product, voordat je een tweedehands product koopt.
3. Op stopheling.nl of via de app kun je controleren of producten als gestolen geregistreerd staan.
4. Voorkom dat je gestolen tweedehands spullen koopt.
5. Check of je geen gestolen tweedehands spullen koopt.

BEST GELUKT

CONCLUSIE: 
Het is de campagne goed gelukt om haar verschillende boodschappen over te brengen op de 
potentiële kopers. Elke boodschap, op één na, wordt duidelijker overgebracht dan 90% van de 
boodschappen uit andere Rijksoverheidscampagnes. Indien we vragen om een keuze te maken welke 
boodschap(pen) het beste zijn overgekomen, komen met name het doen van de diefstalcheck en de 
benoeming van stopheling.nl als plek om producten te controleren het meest naar voren. Het 
overbrengen van de boodschap over stopheling.nl is interessant, omdat de herkenning van 
stopheling.nl wel laag is. 



dvj-insights.com 19

ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK WWW.STOPHELING.NL
DE CAMPAGNE ZORGT VOOR VERDUBBELING IN WEKELIJKSE AANTAL BEZOEKERS, MET NAME DOOR MARKTPLAATS

WEBSITEBEZOEK WWW.STOPHELING.NL

CONCLUSIE
Sinds de start van de campagne in week 29 is het websitebezoek aan stopheling.nl gestegen. Deze 
stijging blijft zich ontwikkelen gedurende de campagne. Vergeleken met voor de campagne is dit 
websitebezoek meer dan verdubbeld. De meeste bezoeken komen voort uit online campagnes. 
Hiervan zijn de meeste bezoeken afkomstig van de display-uitingen op Marktplaats. De bezoeken uit 
online campagnes laten echter de hoogste bounce ratio en het laagste aandeel aan kwalitatieve 
websitebezoeken zien. De langste bezoekduur en het laagste bounce ratio vonden plaats na een 
direct bezoek aan stopheling.nl. Dit bleef tijdens de campagne redelijk stabiel. 
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ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK WWW.STOPHELING.NL
WEBSITEBEZOEKEN BLIJVEN TIJDENS CAMPAGNE STIJGEN, TEGENOVER EEN VROEGE PIEK DIE DAARNA AFNEEMT IN 2021

CONCLUSIE
Om context te geven aan het aantal websitebezoeken zetten we hier de bezoeken van 2021 en 2022 
naast elkaar. Het grootste verschil tussen deze twee campagnes is de brede inzet van een radiospot 
in tegenstelling tot een branded content-actie op SLAM! vorig jaar. In de websitebezoeken zien we 
een opbouw gedurende de campagne. In 2021 stegen die bezoeken wel na de eerste week, maar 
nam dit ook weer iets af. Deze daling is vooral afkomstig van een afname in websitebezoeken uit 
campagnes. Daarnaast zien we overkoepelend dat de beginwaardes van de websitebezoeken in 2022 
hoger liggen dan die van de tijd voor de campagne in 2021. Het aandeel websitebezoeken vanuit de 
campagnes was in 2022 hoger dan in 2021, toen hadden zoekmachines een groter aandeel. 

* 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. 
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

METHODE
In dit onderzoek is er sprake van een onderzoeksopzet met een voor- en nameting die 
bestaan uit onafhankelijke steekproeven onder potentiële kopers op online en offline 
tweedehandsplatforms om ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen vast te 
stellen. De metingen zijn voor en na de grootste inzet van de campagnemiddelen 
uitgevoerd. 

STEEKPROEF
In dit onderzoek zijn burgers bevraagd die in de afgelopen drie maanden één of 
meerdere online of offline verkoopplatforms voor tweedehands goederen hebben 
bezocht. De onderzoeksdoelgroep is benaderd op basis van een willekeurige steekproef 
uit verschillende DVJ panels. Iedere bron is opgezet rond de beloning voor deelname 
(zoals: sparen voor een goed doel, meewerken aan een doel van de sportclub, eigen 
beloning, meedingen naar een prijs, extra onderzoek zelf uitvoeren, etc) en daarmee 
sluit DVJ aan bij de unieke motivatie van panelleden. Dit verbetert de representativiteit 
van de steekproef. Het panelmanagement is gecertificeerd met de ISO 26362 voor het 
werven, beheer en kwaliteitsmanagement voor onderzoekspanels.

Op basis van de vraag welke (online) verkoopplatforms voor tweedehands goederen 
men in de afgelopen drie maanden heeft bezocht is de onderzoeksdoelgroep gescreend. 
Van alle respondenten die met de vragenlijst zijn begonnen, is 67% door de screener 
gekomen en heeft 83% de vragenlijst afgerond. In totaal zijn er 414 respondenten in de 
voormeting en 421 respondenten in de nameting bevraagd, wat voldoende is om 
betrouwbare uitspraken te doen over potentiële kopers van gestolen goederen op 
online en offline tweedehandsplatforms.

Voor de duiding en voor eventueel vervolgonderzoek is het van belang te vermelden dat 
zowel de voor- als de nameting voor een groot deel uit Marktplaatsbezoekers bestaat. In 
de voormeting heeft 78% van alle potentiële kopers onder andere Marktplaats bezocht. 
In de nameting was dit 79%.

WEGING
Om ervoor te zorgen dat de steekproeven representatief en overeenkomstig zijn op 
belangrijke achtergrondkenmerken, zijn de data van de steekproeven gewogen naar de 
Gouden Standaard op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en Nielsen regio. De 
steekproef wordt gestratificeerd en gequoteerd om de weegfactoren beperkt (maximaal 
3) te houden. Hierbij wordt rekening gehouden met te verwachten verschillen in respons 
tussen (doel)groepen.

SIGNIFICANTIES 
Om te kunnen constateren of ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen en 
eventuele verschillen tussen groepen niet op toeval berusten, worden 
significantietoetsen uitgevoerd tussen de metingen en groepen. Een verschil met een 
overschrijdingskans van p<0.05 (95% betrouwbaarheid) wordt als statistisch 
betekenisvol beschouwd.

BENCHMARKS
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. Voor de herkenning van tv en 
radio wordt gecorrigeerd voor het gerealiseerde mediumbereik (1+) en vervolgens 
getoetst of deze significant (95% betrouwbaarheid) verschilt van de betreffende norm. 
De norm voor tv is 82% van het mediumbereik en voor radio is dit 63% van het 
mediumbereik.
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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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BIJLAGE LIJST MET TWEEDEHANDS PRODUCTEN

Mobiele telefoon / smartphone
Fiets (12 inch of groter (ook bijvoorbeeld een mountainbike; geen "speelfietsen" zoals driewielers, loopfietsjes etc.))
Brommer / scooter
Audio apparatuur, zoals radio, versterker, cd-speler, mp3- of mp4-speler, geluidsboxen etc.
Video- en TV-apparatuur, zoals televisie, decoder, recorder, dvd-speler, Blu-rayspeler, beamer en projectie apparatuur etc.
Foto- en videocamera, inclusief sport- en actiecamera's en bewakingsapparatuur
Computer, zoals computer / laptop, spelcomputer, tablet / iPad etc. 
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CONTEXT – PRATEN OVER HET VOORKOMEN VAN KOPEN VAN GESTOLEN GOEDEREN
ER WORDT NA DE CAMPAGNE NIET MEER OVER HET VOORKOMEN VAN HELING GEPRAAT DAN VOOR DE CAMPAGNE

CONCLUSIE: 
Na de campagne praten evenveel potentiële kopers met anderen over het voorkomen van heling als 
voor de campagne. Dit lage percentage kan te duiden zijn door de aard van de Stop Helingcampagne. 
De hoofdboodschap (“Check altijd of je geen gestolen goederen koopt. Controleer het serienummer 
op stopheling.nl of via de app. Stop Heling. Stop misdaad.”) is meer activerend van aard, dan dat het 
gericht is op het ontstaan van meer discussie over dit onderwerp.
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BIJLAGE 2020 VS. 2021 VS. 2022
HET AANDEEL POTENTIËLE KOPERS DAT WEET HOE JE EEN PRODUCT KUNT CONTROLEREN IS GESTEGEN TEN OPZICHTE VAN 
2020 EN 2021
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BIJLAGE 2020 VS. 2021 VS. 2022
HET AANDEEL POTENTIËLE KOPERS DAT WEET WAAR JE PRODUCTEN KUNT CONTROLEREN IS STABIEL GEBLEVEN TEN OPZICHTE 
VAN 2020 EN 2021
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BIJLAGE 2020 VS. 2021 VS. 2022
DE BEKENDHEID MET DE WEBSITE STOP HELING IS GESTEGEN 
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BIJLAGE 2020 VS. 2021 VS. 2022
DE BEKENDHEID MET DE STOP HELING APP IS STABIEL GEBLEVEN
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BIJLAGE 2020 VS. 2021 VS. 2022
HET AANDEEL DAT DE INTENTIE HEEFT OM ZEKER WEL HET SERIENUMMER TE VRAGEN EN TE CONTROLEREN IS GESTEGEN
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BIJLAGE 2020 VS. 2021 VS. 2022
HET AANDEEL DAT DE INTENTIE HEEFT OM HET SERIENUMMER VIA DE APP OF WEBSITE TE CONTROLEREN IS STABIEL GEBLEVEN TEN 
OPZICHTE VAN 2021
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