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Verder willen we alle stuurgroepleden die input hebben geleverd en/of de vragenlijst verder hebben
verspreid, bedanken: Anne Meeus (CAW De Kempen), Carmen De Rudder (Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin), Hannie Serlet (Kind en Gezin), Marjolein Hanssen (VIGeZ), Helen Blow
(Steunpunt Algemeen Welzijnswerk), Alexander Witpas, Jennifer Pots (Tele-Onthaal), Koen Dedoncker (vzw Zijn), Laura Baert (Absoluut), Lies Debouver (Federatie van Sociale Ondernemingen),
Oele Demeulemeester (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), Ruth Borms (Sensoa) en
Wim Wouters (kabinet minister Vandeurzen).
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1 Context en achtergrond
In 2013 maakte het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in opdracht van
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een stand van zaken op van
het aanbod voor relatieondersteuning in Vlaanderen (Emmery, 2013). De belangrijkste betrokkenen
werden rond de tafel gebracht met de vraag of en hoe zij meer preventief relaties kunnen ondersteunen. Vier voorstellen werden naar voor geschoven: 1) een brede campagne voeren over het belang van goede partnerrelaties, 2) het aanbod beter bekend maken, 3) meer inzetten op vormingen
en cursussen over partnerrelaties en 4) actie ondernemen om relatiebegeleiding of –therapie (financieel) aantrekkelijker te maken.
De minister maakt deze legislatuur werk van een aantal aanbevelingen die voortkomen uit deze
ronde tafel. De beleidsnota stelt (Vandeurzen, 2014, p. 21):
“Op basis van de bevindingen uit het onderzoeksrapport dat voortkwam uit een rondetafel ‘relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen’, zullen we het aanbod aan relatieondersteuning beter op elkaar afstemmen. We lanceren een sensibiliseringscampagne die relaties en relatieproblemen bespreekbaar maakt en bestaande ondersteuningsmogelijkheden op een positieve manier in beeld
brengt. Zo stimuleren we mensen om hun relatieproblemen vroegtijdig te bespreken en sneller de
stap te zetten naar hulpverlening. Het uitbouwen van een onlineaanbod met een overzicht van het
beschikbare hulpaanbod en goed begrijpbare en correcte informatie moet daar aan bijdragen. We
onderzoeken hoe dit relatieondersteunend aanbod ook een plaats kan krijgen binnen de Huizen van
het Kind.”
De concrete acties werden opgenomen in een actieplan 2016-2018 inzake de aanpak van relatieproblemen en scheidingsproblemen. Eén van de acties verwijst naar een jaarlijkse campagne die wijst
op het belang van een goede partnerrelatie en die mensen uitnodigt om problemen aan te pakken.
In overleg met een stuurgroep werd op 20 oktober 2016 een eerste sensibiliseringscampagne gelanceerd. De campagne “Maak van donderdag date-dag en blijf ook met je partner de beste vrienden”
wil relaties en relatieproblemen bespreekbaar maken, mensen ervan bewust maken dat investeren
in een partnerrelatie de moeite waard is en hen laten reflecteren over hun partnerrelatie. Hiermee
wordt ingespeeld op de bevindingen dat mannen en vrouwen gelukkiger zijn in een goede partnerrelatie en dat kinderen in een positief gezinsklimaat een sterke basis vinden voor hun welbevinden en
ontwikkeling.
Het is niet de bedoeling van deze campagne om koppels te betuttelen met allerhande richtlijnen,
wel om koppels met een positieve boodschap een duwtje in de rug te geven. Tijd maken voor elkaar
staat centraal en het durven spreken met vrienden en familie, of waar nodig, met professionals over
eventuele relatieproblemen.
De cartoons van deze campagne werden samen met ludieke tips verspreid via Facebook, Twitter,
radiospots, advertenties en affiches. De website www.tijdvoorjerelatie.be informeert de bezoeker
over thema’s zoals ouderschap en partnerrelaties, praten met elkaar, conflicten oplossen, seksualiteit en tijd maken voor elkaar. Ook is er een doorverwijzing naar bestaande ondersteuningsmogelijkheden en naar hulp voor een partnerrelatie.
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2 Onderzoeksopzet
2.1 Doelstelling van de bevraging
Met dit onderzoek willen we nagaan hoe de campagne wordt beleefd, welke aspecten positief dan
wel negatief worden ervaren, of en hoe de campagne wordt opgemerkt en wat de mogelijke persoonlijke impact is van de campagne.

Beleving en bereik
We hebben inspanningen geleverd om met de evaluatie van de campagne verschillende doelgroepen
te bereiken. We gaan na of de beleving en het bereik van de campagne anders is voor verschillende
doelgroepen.
In dat kader stellen we enkele bijkomende onderzoeksvragen.







Is de beleving van de campagne anders voor de respondenten die tot de doelgroep behoren
dan voor respondenten die niet tot de doelgroep behoren?
Is de beleving van de campagne anders voor de respondenten die de campagne reeds voor de
bevraging gezien hadden dan voor de respondenten die de campagne voor de eerste keer
hebben gezien tijdens het afnemen van de bevraging?
Is de beleving en het bereik van de campagne anders voor lager opgeleide respondenten dan
voor hoogopgeleide respondenten?
Zijn er verschillen op het vlak van bereik van de campagne bij kwetsbare en niet-kwetsbare
groepen?
Is de beleving en het bereik van de campagne anders voor mannen dan voor vrouwen?
Is er een verband tussen relatietevredenheid en de beleving van de campagne?

Zowel de slogan, de tips en de cartoons, de radiospot en de website worden afzonderlijk geëvalueerd. Op die manier kunnen we nagaan of de beleving van respondenten verschilt voor verschillende
onderdelen van de campagne.

Impact van de campagne
De doelstellingen van de campagne zijn:
1. Relaties en relatieproblemen bespreekbaar maken
2. Mensen ervan bewust maken dat investeren in een partnerrelatie noodzakelijk is
3. Mensen laten reflecteren over hun partnerrelatie
We kunnen met de huidige bevraging niet evalueren of de campagne het beoogde effect heeft bewerkstelligd. Het is immers niet mogelijk om een voor- en nameting te doen bij gezinnen. We kunnen m.a.w. niet onderzoeken of de campagne een verandering in gedrag heeft teweeggebracht.
Daarom spreken we liever over ‘de mogelijke persoonlijke impact van de campagne’.

Aanbevelingen
De resultaten van de bevraging kunnen input leveren voor volgende campagnes.
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2.2 Ontwikkeling van de vragenlijst
Op basis van literatuur en voorbereidende documenten, en overleg met het Departement WVG en
het kabinet van minister Vandeurzen, werden de focus voor de bevraging en mogelijke topics vastgelegd.
Ook werden de leden van de stuurgroep van de campagne en het reclamebureau bevraagd door één
van de studenten m.b.t. het concept en de inhoud van de bevraging.
Een testversie van de vragenlijst werd ter beschikking gesteld van de studenten, die elk één proefpersoon hebben gezocht om de bevraging te testen. Voor deze proefbevraging werd rekening gehouden met diversiteit op vlak van geslacht, opleidingsniveau en leeftijd. Feedback op deze testversie werd verwerkt tot een definitieve bevraging.
Ook werd bij het opstellen van de bevraging rekening gehouden met een aantal berichten die in de
pers verschenen naar aanleiding van de lancering van de campagne. Zo wordt de vraag gesteld of de
overheid zich wel moet bemoeien met partnerrelaties (Beel, 2016; Baekelandt, 2016). In andere artikels wordt de campagne als betuttelend beschouwd (Van Rompuy, 2016), of wordt vooral de link gelegd met seksualiteit (Demeyer, 2016). Andere artikels hanteren dan weer een neutrale of positieve
toon (Vereyken, 2016; Dams, 2016).
De vragenlijst werd online ter beschikking gesteld via het programma Qualtrics tussen 28 november
2016 en 13 januari 2017.
De vragenlijst werd als volgt opgebouwd:
-

-

De enquête start met enkele vragen over achtergrondgegevens (geslacht, gezinssamenstelling, sociaaleconomische kenmerken en etnisch-culturele achtergrond).
Vervolgens werden vragen gesteld over de manier waarop respondenten eventueel in aanraking gekomen zijn met de campagne.
Daarna vroegen we aan de respondenten wat ze vonden van de campagne in het algemeen
(de slogan, welke boodschap heeft men onthouden).
Vervolgens werden de respondenten gevraagd om twee tips te kiezen waarover men graag
zijn/haar mening kwijt wil, ongeacht of men ze heeft gezien of niet.
In een vijfde blok werd de mening over de website gevraagd.
In een zesde blok werden enkele vragen over de radiospot gesteld. Respondenten konden
deze radiospot beluisteren via een link in de enquête. Achteraf gaven enkele respondenten
aan dat het niet altijd lukte om dit te beluisteren.
Respondenten die hebben aangegeven een partnerrelatie te hebben en die de campagne
hebben opgemerkt, werden gevraagd of de campagne een persoonlijke impact heeft gehad.
Een open vraag peilde naar suggesties of bemerkingen t.a.v. de campagne.
Ten slotte werden enkele vragen over relatietevredenheid en seksuele tevredenheid gesteld
(Maudsley Marital Questionnaire; Crowe, 1978) bij respondenten die hebben aangegeven
een partnerrelatie te hebben.

2.3 Rekrutering van respondenten
Koppels met jonge kinderen werden als voornaamste doelgroep van de campagne bepaald. Binnen
deze doelgroep gaat het om een divers doelpubliek: mannen en vrouwen, hetero en holebi-koppels,
kerngezinnen en nieuw samengestelde gezinnen, gezinnen met verschillende etnisch-culturele achtergronden en gezinnen met verschillende sociaaleconomische achtergronden. De doelstelling van
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de bevraging was dan ook om deze verschillende doelgroepen te bereiken. We willen er nogmaals
op wijzen dat we binnen ons onderzoeksopzet geen representatieve bevraging kunnen realiseren. In
het Vlaams Gewest zijn er 495.693 gezinnen met minstens één kind jonger dan 12 jaar (Vancoppenolle, 2016).
De campagne is voor een groot deel via online kanalen verlopen (sociale media). De vragenlijst werd
eveneens online ter beschikking gesteld. De verspreiding van de online vragenlijst is verlopen via
een oproep op de persoonlijke facebookpagina’s van studenten, via gerichte mails en facebookberichten naar persoonlijke contacten van studenten, via facebookpagina’s van partnerorganisaties
van de campagne (Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, CAW De Kempen
Tele-onthaal, Expoo, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Kind & Gezin),… Voordeel van een online
verspreiding is dat met weinig inspanningen een breed publiek kan worden bereikt. Ook is het mogelijk om op die manier media, zoals de radiospot en een link naar de website, in de enquête op te
nemen. Het nadeel is dat men over internet moet beschikken om de enquête te kunnen invullen.
Naast een online verspreiding is de campagne ook via gedrukt materiaal en via radio verlopen. Op
deze manier kan de campagne ook personen bereiken die niet over een internetverbinding beschikken. Omdat de campagne gericht is naar een divers doelpubliek, en we ook maatschappelijk kwetsbare gezinnen wilden bereiken in de evaluatie ervan, heeft elke student de opdracht gekregen om
bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen de vragenlijst face-to-face af te nemen.
We zijn ons ervan bewust dat deze methode een selectie van respondenten met zich mee zal brengen. Een representatieve bevraging was echter niet mogelijk binnen dit onderzoeksopzet.
Na afronding van de bevraging werden de eerste resultaten teruggekoppeld in een focusgroep op 21
februari 2017 in aanwezigheid van Ruth Borms (Sensoa), Mieke De Schepper (vzw Zijn), Hannie Serlet (Kind & Gezin), Helen Blow (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk), Laura Baert (reclamebureau
Absoluut), Oele Demeulemeester en Yonina Willemse (afdeling Welzijn en Samenleving Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).

2.4 Verwerking en analyse van de data
De data werden geanalyseerd via het onderzoeksprogramma SPSS. Verschillen tussen groepen worden enkel gerapporteerd indien ze statistisch significant zijn (p < .05). Als bijlage worden de tabellen
met significante verschillen opgenomen.
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3 Respons en kenmerken van de respondentengroep
3.1 Non-respons en datacleaning
630 respondenten hebben de vragenlijst geopend.
79 respondenten zijn niet gestart met het invullen in van de eerste vraag. Nog eens 31 respondenten
zijn afgehaakt tijdens of net na het invullen van de achtergrondgegevens.
Dit maakt dat we gegevens over de evaluatie van de campagne hebben verzameld van 520 respondenten. De antwoorden van deze respondenten werden op bruikbaarheid gecontroleerd.
416 respondenten hebben de volledige vragenlijst wat betreft de evaluatie van de campagne doorlopen.

3.2 Geslacht en leeftijd
Van de 520 respondenten zijn er 109 mannen en 409 vrouwen. Twee personen antwoordden op
deze vraag met de categorie ‘andere’. De betekenis van de categorie ‘andere’ voor de betrokken
respondenten is niet gekend.
De bevraging werd door 78,7 % vrouwen en 21% mannen ingevuld. Een meerderheid van de respondenten zijn vrouwen.
Tabel 1: verdeling respondenten naar geslacht
Aantal respondenten

%

Man

109

21,0

Vrouw

409

78,7

Andere

2

0,4

Totaal

520

100

Geslacht
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De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 38 jaar. Van de 520 respondenten is de jongste respondent 16 jaar en de oudste respondent 82 jaar.
Tabel 2: verdeling respondenten naar leeftijd
Aantal respondenten

%

16-20 jaar

11

2,1

21-30 jaar

150

28,8

31-40 jaar

149

28,7

41-50 jaar

125

24

50-plussers

85

16,3

Totaal

520

100

Leeftijdscategorie

De campagne richtte zich vooral op gezinnen met jonge kinderen. De meerderheid van de respondenten behoren tot de leeftijdscategorie van 21 jaar tot 50 jaar.

3.3 Gezinssamenstelling
Van de 520 respondenten hebben 435 respondenten een partner (83,7%) en 85 respondenten
(16,3%) hebben geen partner.
Van de respondenten die een partner hebben is 52,4% gehuwd, 15,2% wettelijk samenwonend,
17,8% feitelijk samenwonend en 14,5% niet samenwonend. Van de respondenten die geen partner
hebben is 54,2% alleenstaand, 42,2% uit elkaar en 3,6% weduwe of weduwnaar.
Van de respondenten in een partnerrelatie, heeft 46,9% heeft een relatieduur van maximum 10 jaar,
28,7% van 11 tot 20 jaar en 24,4% is meer dan 20 jaar samen met zijn/haar huidige partner.
Er zijn 13 homoseksuele koppels (3%) in onze steekproef.
69,8% van de respondenten heeft kinderen en 4,4% van de respondenten verwachten een kind.
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Tabel 3: verdeling respondenten naar gezinssamenstelling
Aantal respondenten

%

Partners met eigen kinderen

259

49,8

Partners zonder kinderen

112

21,5

Nieuw samengestelde gezinnen

64

12,3

Alleenstaanden met kinderen

40

7,7

Alleenstaanden zonder kinderen

45

8,7

Totaal

520

100

Gezinssamenstelling

Als we de doelgroep van de campagne definiëren als ‘koppels met kinderen t.e.m. 12 jaar’, dan behoren 212 (40,8%) van de 520 respondenten tot de doelgroep.

3.4 Sociaaleconomische kenmerken
67,5% van de respondenten heeft hoger onderwijs/universiteit genoten. Slechts een kleine minderheid heeft maximum het lager secundair onderwijs afgewerkt (6,3%). In het Vlaams Gewest is in
2015 23% van de 25-64-jarigen kortgeschoold (lager secundair onderwijs afgerond) en 37% hooggeschoold (Vlaamse overheid, 2016). Deze oververtegenwoordiging van hoog opgeleide respondenten
in onze respondentengroep heeft wellicht te maken met de manier waarop de enquête werd verspreid. De rekrutering is voornamelijk via het netwerk van studenten gezinswetenschappen gebeurd.
72,1% van de respondenten heeft betaald werk. 5% is gepensioneerd, 4% is huisvrouw of huisman,
2,9% is arbeidsongeschikt, 6,7% heeft tijdelijk geen werk en 4,8% is werkzoekend. 5,8% is student
zonder betaald werk.
Aan de respondenten hebben we gevraagd in welke mate men met het beschikbaar inkomen aan
basisbehoeften kan voldoen, gezondheidszorgen kan betalen, kan sparen of onvoorziene kosten
kan maken (van ‘nooit of uitzonderlijk’ tot ‘altijd’). Dit geeft een beeld over de subjectieve inschatting van het inkomen door de respondent. We rekenen 47 van de respondenten (9,1%) tot een maatschappelijk kwetsbare groep. Op een gemiddelde score van 5 scoorden zij maximum 2,5. Op basis
van de SILC-enquête weten we dat 13% van de Vlamingen in 2014 aangeeft moeilijk rond te komen
met het inkomen (Vlaamse Overheid, 2016).
De meeste respondenten gebruiken internet (97,7%). De enquête is dan ook grotendeels online verlopen. Facebook (89,4%) en e-mail (98,1%) worden het meest gebruikt. Twitter (13,5%) en LinkedIn
(24,8%) worden minder frequent gebruikt.
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3.5 Etnisch-culturele achtergrond
Op het vlak van levensbeschouwing is 29% ongelovig, 17,4% vrijzinnig, 23,4% katholiek, 20,7% christelijk niet-katholiek, 1,9% islamitisch, 1,4% boeddhistisch en 6,4% zegt nog iets anders.
82,9% deelt dezelfde religie of levensbeschouwing met hun partner.
Van de respondenten is 92,2% geboren in België. Van 91% is ook de partner geboren in België.
In de respondentengroep zijn er 10% gemengde partnerrelaties: waarbij één partner in België is geboren en één partner in het buitenland. In 2,8% van de partnerrelaties zijn beide partners niet in België geboren.

Tabel 4: verdeling respondenten naar afkomst partners
Aantal respondenten

%

Beiden Belg

376

87,2

Partner buitenlands

27

6,3

Respondent buitenlands

16

3,7

Beiden buitenlands

12

2,8

Totaal

431

100

Afkomst partners

79,8% van de respondenten spreekt Nederlands met hun partner, 4,6% Frans, 4,2% Engels en de
overige respondenten spreken een andere taal met hun partner (Arabisch, Duits, Chinees, Portugees
of een andere taal).

3.6 Relatietevredenheid
De Maudsley Marital Questionnaire (MMQ; Crowe, 1978) meet relationele tevredenheid en seksuele
tevredenheid. Scores op de subschaal relationele tevredenheid variëren tussen 0 en 80, scores op
seksuele tevredenheid variëren tussen 0 en 40. Voor beide geldt dat een lagere score een grotere
tevredenheid betekent. De gemiddelde score van de respondenten op relationele tevredenheid is
14,6, met een variatie tussen 0 en 63; de gemiddelde score op seksuele tevredenheid is 10,4, met
een variatie tussen 0 en 40.

3.7 Kenmerken van de doelgroep van de campagne
De campagne is in hoofdzaak gericht naar ‘koppels met jonge kinderen’. In dit onderzoek bakenen
we deze doelgroep af tot respondenten in een partnerrelatie met minstens één kind van 12 jaar of
jonger. In onze vragenlijst behoren 212 respondenten tot deze doelgroep.
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Daarvan is 82,5% is vrouw, 17% is man. Bijna alle respondenten binnen de doelgroep van de campagne (98,1%) behoren tot de leeftijdscategorie tussen 21 en 50 jaar. 58,5% is gehuwd, 19,8% is wettelijk samenwonend, 15,6% is feitelijk samenwonend en 5,7% is niet samenwonend. 16% van de respondenten leeft in een nieuw samengestelde gezin. 82,5% van de koppels zijn meer dan 5 jaar samen met hun huidige partner. 6,2% verwacht nog een kind. 1,9% zijn homoseksuele koppels. Het
gaat om een hoogopgeleide groep: 70,8% volgde hoger onderwijs of universitaire studies. 77,4%
heeft betaald werk. 98,1% gebruikt internet en 90,6% facebook. 8% behoort tot een maatschappelijk kwetsbare groep. 41% is ongelovig of vrijzinnig. Bij 84,9% van de koppels zijn beide partners
Belg. Er is geen significant verschil in de relatie- of seksuele tevredenheid van de doelgroep t.o.v. de
niet-doelgroep.

3.8 Kenmerken naargelang opleidingsniveau
We analyseren verschillen in het bereik en de beleving van de campagne naargelang opleidingsniveau. We maken een onderscheid tussen een groep die lager opgeleid is (169 respondenten) en een
groep die hoger opgeleid is (351 respondenten), naargelang men al dan niet hoger onderwijs of universitaire studies heeft gevolgd.
Beide groepen verschillen op een aantal achtergrondkenmerken:









Geslacht: de lager opgeleide groep bestaat voor 24,3% uit mannen; bij de hoger opgeleiden
gaat het om 19,4% mannen.
Leeftijd: bij de lager opgeleiden is 6,5% 20 jaar of jonger, 18,3% is 50-plusser. Bij de hoger
opgeleiden zijn er geen respondenten jonger dan 21 jaar en is 15,4% 50-plusser.
Samenlevingsvorm: in de lager opgeleide groep woont 18,7% niet samen met zijn/haar partner. 19,5% leeft in een nieuw samengesteld gezin. In de hoger opgeleide groep is dat respetievelijk 12,6% en 8,8%.
Relatieduur: 56,1% van de lager opgeleiden heeft een relatieduur van maximum 10 jaar, ten
opzichte van 42,6% van de hoger opgeleiden.
Gebruik van social media: 12,4% van de lager opgeleide groep gebruikt Linked-In en 94,7%
gebruikt e-mail. Dit ten opzichte van respectievelijk 30,8% en 99,7% bij de hoger opgeleide
groep.
Beroepsstatus: 56,2% van de lager opgeleide groep heeft geen betaald werk. 9,5% is gepensioneerd, 17,2% is student, 7,1% is huisvrouw/huisman. In de hoger opgeleide groep heeft
79,8% betaald werk, 2,8% is gepensioneerd, 4,8% is student, 2,6% is huisvrouw/huisman.
Maatschappelijke kwetsbaarheid: 19,2% van de lager opgeleiden behoort tot een maatschappelijk kwetsbare groep, tegenover 4,6% van de hoger opgeleiden.
Hoger opgeleiden scoren beter op het vlak van relatietevredenheid (M = 13.49 versus M =
17.30) en seksuele tevredenheid dan lager opgeleiden (M = 9.88 versus M = 11.77).

3.9 Kenmerken van al dan niet kwetsbare groepen
We onderzoeken of er verschillen zijn naar bereik en beleving naargelang men al dan niet tot een
kwetsbare groep behoort. In 3.4 ‘sociaaleconomische kenmerken’ werd toegelicht op basis van
welke criteria we in dit onderzoek beslissen of men al dan niet tot een kwetsbare groep behoort. We
rekenen 47 van de respondenten tot een maatschappelijk kwetsbare groep. We schetsen kort het
profiel van deze groep, wanneer dat verschilt van de globale groep:


Leeftijd: 25,5% is 50-plusser.
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Samenlevingsvorm: in de maatschappelijk kwetsbare groep heeft 63,8% van de respondenten een partner. 80,9% heeft kinderen. 29,8% is alleenstaand met kinderen en 17% leeft in
een nieuw samengesteld gezin. Slechts 17 respondenten uit de kwetsbare groep behoren tot
de doelgroep van de campagne.
Relatieduur: 63,3% van de maatschappelijk kwetsbare groep heeft een relatieduur van maximum 10 jaar.
Gebruik van social media: 93,6% gebruikt internet, 80,9% gebruikt facebook en 91,5% gebruikt e-mail.
Opleidingsniveau: 31,9% heeft hoger onderwijs genoten.
Beroepsstatus: 63,8% heeft geen betaald werk: 17% heeft tijdelijk geen werk, 17% is arbeidsongeschikt, 17% is werkzoekend.
Etnisch-culturele achtergrond: 14,9% is niet geboren in België. 53,2% spreekt Nederlands
met zijn/haar partner.
De niet-maatschappelijk kwetsbare groep scoort beter op het vlak van relatietevredenheid
en seksuele tevredenheid dan de maatschappelijk kwetsbare groep.

3.10 Kenmerken naargelang geslacht
We onderzoeken of het bereik en de beleving van de campagne anders is voor mannen dan voor
vrouwen. We gaan eerst na of de mannen en vrouwen ook op andere kenmerken verschillen.








Gezinssamenstelling. 46% van de mannen met een partner zijn gehuwd (54,1% van de vrouwen) en 20,7% is wettelijk samenwonend (14% van de vrouwen). 56,9% heeft kinderen
(73,3% van de vrouwen). 42,2% van de mannen leeft samen met een partner en eigen kinderen (51,8% van de vrouwen), 29,4% met een partner zonder kinderen (19,3% van de vrouwen), 9,2% leeft in een nieuw samengesteld gezin (13,2% van de vrouwen), 5,5% is alleenstaand met kind (8,3% van de vrouwen) en 13,8% alleenstaand zonder kinderen (7,3% van de
vrouwen). 5,7% maakt deel uit van een homoseksueel koppel (2,3% bij de vrouwen).
Gebruik van sociale media. 25,7% van de mannen gebruikt twitter (10,3% van de vrouwen),
40,4% gebruikt Linked-In (20,8% van de vrouwen).
Opleidingsniveau: 62,4% van de mannen heeft een diploma hoger onderwijs (68,7% van de
vrouwen).
Beroepsstatus: 78% van de mannen heeft betaald werk (70,7% van de vrouwen). 0,9% is
huisman (4,9% van de vrouwen is huisvrouw).
Religie/ levensbeschouwing: 59,3% van de mannen is ongelovig of vrijzinnig (43,1% van de
vrouwen).
Er zijn geen significante verschillen qua relatie- en seksuele tevredenheid tussen mannen en
vrouwen.
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4 Bereik van de campagne
4.1 Zichtbaarheid van de campagne
347 respondenten (66,7% van de totale groep) geeft aan geen enkele tip te hebben gezien en is niet
in aanraking gekomen met de campagne.
Mannen hebben de campagne in mindere mate opgemerkt dan vrouwen. 80,7% van de mannen
heeft geen enkele tip opgemerkt t.o.v. 62,8% van de vrouwen.
Ook qua opleidingsniveau en maatschappelijke kwetsbaarheid zijn er verschillen. Van de hoger
opgeleiden (die hoger onderwijs of universitaire studies volgden) heeft 63,5% geen enkele tip gezien, ten opzichte 73,4% van de lager opgeleiden. Van de respondenten die hoog scoren op maatschappelijke kwetsbaarheid, heeft 85,1% geen enkele tip gezien. Dit tegenover 64,7% binnen de
groep die een lagere score toont op maatschappelijke kwetsbaarheid.
Of men de campagne al dan niet heeft opgemerkt, verschilt niet naargelang men al dan niet tot de
doelgroep behoort.

4.2 Welke tips werden opgemerkt?
Aan de respondenten die de campagne wel hebben opgemerkt, vroegen we ook welke tips zij al dan
niet hebben gezien. Wanneer we de tips ordenen in een volgorde van meest naar minst gezien krijgen we het volgende resultaat:
1. Ook ouders verdienen een pauze. Speel eens met elkaar (48,6%)
Deze tip werd significant meer opgemerkt door de doelgroep van de campagne (57,5%) dan door de
niet-doelgroep (42%).
Binnen de totale groep merkte 18,3% van de vrouwen deze tip op t.o.v. 8,3% van de mannen.

2. Vertel elkaar jullie natte dromen tijdens de afwas (41%)
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3. Doe iets wat jullie deden voor jullie kinderen hadden (37,6%)

4. Schenk evenveel aandacht aan je partner als aan je smartphone (37%)
Deze tip werd minder opgemerkt door de doelgroep van de campagne (27,4%) dan door de nietdoelgroep (44%).

5. Kruip samen onder een picknickdeken in de tuin (35,3%)

6. Maak van jullie dagelijks spitsuur eens een genietuur (27,7%)
Deze tip werd significant minder opgemerkt door de doelgroep (19,2%) dan door de niet-doelgroep
(34%).

Beleving campagne “Maak van donderdag date-dag en blijf ook met je partner de beste vrienden”

18/75

7. Vertel elkaar 10 dingen die je in elkaar waardeert (23,7%)

8. Praat een hele avond met elkaar via post-its (22,5%)

9. Op elkaars tenen trappen mag, ga samen dansen (19,1%)

10. Lok elkaar weg van de tv met een opwindende belofte (15%)
Deze tip werd significant minder door de doelgroep (5,5%) opgemerkt dan door de niet-doelgroep
(22%).
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11. Hou een wedstrijdje herinneringen in elkaars oor fluisteren (12,1%)

4.3 Hoe werden de tips opgemerkt?
De tips werden via verschillende kanalen verspreid. Daarvan heeft Facebook het grootste bereik
gehad. 61,3% van de respondenten die de tips opgemerkt heeft, heeft deze via Facebook opgemerkt. 13,9% heeft de tips opgemerkt via het Facebook account van een organisatie. Ook werden de
tips opgemerkt via advertenties in kranten en magazines: 28,3% van de respondenten merkten de
tips op via dit kanaal. 21,4% van de respondenten merkten een affiche op. 14,5% heeft de tips opgemerkt via een advertentie of artikel in een digitale nieuwsbrief. 17,9% heeft de tips bekeken op de
website tijdvoorjerelatie.be. Via Twitter en Linked-in werden de tips nauwelijks opgemerkt. Twee
mannen hebben de campagne opgemerkt via Linked-In, terwijl geen enkele vrouw de campagne via
Linked-In heeft gezien.
Een beperkt aantal van de respondenten geeft aan de tips via een organisatie opgemerkt te hebben. Van alle organisaties die de tips verspreid hebben, scoren in onze enquête het CAW (30 respondenten), campus HIG (27 respondenten), CM (13 respondenten) en Kind en Gezin (8 respondenten)
het hoogst. Dat campus HIG zo hoog scoort, is wellicht te verklaren door de manier van rekruteren.
Studenten spoorden andere studenten aan om de enquête in te vullen. Tot slot vermelden we nog
dat 17 respondenten de tips hebben opgemerkt via iemand uit zijn omgeving.
We merken verschillen in de kanalen waarop de campagne de respondenten heeft bereikt naargelang het opleidingsniveau (Figuur 1). Van de respondenten die de campagne hebben opgemerkt,
hebben lager opgeleiden de tips vaker via Facebook gezien dan hoger opgeleiden. Hoger opgeleiden
hebben de tips dan weer vaker opgemerkt in een krant of magazine of via de website www.tijdvoorjerelatie.be dan lager opgeleiden. Lager opgeleiden hebben de campagne slechts zeer beperkt opgemerkt via een organisatie: 3 respondenten via CM, 1 via CAW, 1 via het Huis van het Kind en 13 via
campus HIG.
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Figuur 1: verschillen naargelang opleidingsniveau in kanalen waarop de campagne respondenten bereikte
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4.4 In welke mate werd de campagne via de radio opgemerkt?
Een beperkt aandeel van de respondenten geeft aan de radiospot gehoord te hebben. 47,5% van de
respondenten geeft aan niet naar de radiozenders te luisteren waarop de radiospot te horen was.
30,2% van de respondenten luistert wel af en toe naar deze radiozenders, maar heeft de radiospot
niet gehoord. 12,8% van de respondenten hebben de radiospot via Radio 2 gehoord, gevolgd door
het programma Hautekiet op Radio 1 (7,6%), een reportage van De Madammen op Radio 2 (5%) en
de wedstrijd ‘Passionele donderdag’ op Joe FM (2,1%). 6,4% van de vrouwen heeft de reportage van
De Madammen gehoord, terwijl geen enkele man dit heeft gehoord.
Er zijn verschillen in het bereik van de campagne via de radio naargelang het opleidingsniveau van
de respondenten (Figuur 2). Zo geven lager opgeleiden vaker dan hoger opgeleiden aan niet naar de
radiozenders te luisteren waarop de radiospot te horen was. Hoger opgeleiden hebben dan weer vaker de radiospot op Radio 2 gehoord en/of de uitzending van Hautekiet op Radio 1 gehoord. Van de
lager opgeleiden luistert 23,1% van de respondenten af en toe naar deze radiozenders, maar heeft
de radiospot niet gehoord.
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Figuur 2: verschillen naargelang opleidingsniveau in bereik van de campagne via de radio
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Er zijn ook verschillen in het bereik van de campagne via de radio naargelang respondenten al dan
niet behoren tot een maatschappelijk kwetsbare groep. Van de maatschappelijk kwetsbare respondenten geeft 63,8% aan niet naar de radiozenders te luisteren waarop de radiospot te horen
was, ten opzichte van 45,5% van de andere respondenten. Binnen de maatschappelijk kwetsbare
groep heeft 2,1% de radiospot op radio 2 gehoord, tegenover 13,8% van de andere respondenten.
6,4% van de maatschappelijk kwetsbare respondenten heeft echter wel de uitzending ‘Passionele
Donderdag’ gehoord, tegenover 1,7% van de andere respondenten. Binnen de maatschappelijk
kwetsbare groep luistert 17% van de respondenten af en toe naar deze radiozenders, maar heeft de
radiospot niet gehoord.

4.5 Heeft men zelf beelden, tips of informatie van de
campagne verder verspreid?
Van de 173 respondenten die de campagne hebben opgemerkt, geven 55 respondenten (31,8%) aan
de tips ook zelf verder te hebben verspreid. Het merendeel van hen deed dit via facebook (34 respondenten). Face to face verspreiding gebeurde door 22 respondenten. 11 respondenten verspreidden verder via mail. Verspreiding via Linked-in en Twitter zijn onbestaande of verwaarloosbaar.
Van de respondenten die tips hebben gedeeld, deden 27 dat met vrienden of kennissen, 26 met de
partner, 16 met familie en 15 met collega's (meerdere antwoorden waren mogelijk). Drie keer werd
ook aangegeven dat tips werden gedeeld met cliënten of cursisten, één keer met de ex-partner.

4.6 Bereik van de website
12,9% van de respondenten kent de website www.tijdvoorjerelatie.be. Van respondenten die de
website kennen, zeggen 78,6% dat ze de website ook effectief bezocht hebben.
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5 Hoe wordt de campagne beoordeeld?
In dit onderdeel bespreken we de beoordeling van de slogan, de tips en de cartoons, de radiospot en
de website.
We gingen telkens na of die beoordeling verschillend is voor bepaalde groepen: respondenten die al
dan niet tot de doelgroep behoren, al dan niet hoger opgeleiden, al dan niet kwetsbare groepen en
mannen en vrouwen. Wanneer we verschillen hebben gevonden, worden ze hieronder gerapporteerd.
De beleving van de campagne bleek niet te verschillen voor respondenten die de campagne al dan
niet voor de eerste keer hebben gezien tijdens het afnemen van de bevraging.

5.1 Beoordeling van de slogan

In de enquête werd een beoordeling gevraagd over de twee delen van de slogan: ‘Maak van donderdag date-dag’ en ‘Blijf ook met je partner de beste vrienden’.

5.1.1 ‘Maak van Donderdag date-dag’
De slogan 'Maak van Donderdag date-dag' werd over het algemeen vrij positief beoordeeld. De respondenten konden maximum drie woorden aanduiden die volgens hen het beste pasten bij de slogan. De respondenten vonden de slogan vooral leuk (56,7 %), interessant (31 %) en grappig (29,2%).
Er waren ook respondenten die de slogan betuttelend (16,2%), vreemd (16%) en belachelijk vonden
(6,7%). “Leuk”, “grappig” en “interessant” worden vaker samen aangeduid. “Betuttelend” en “belachelijk” worden eveneens vaker samen aangeduid, net zoals “vreemd” en “belachelijk”.
62 respondenten (11,9 %) verkozen ‘anders’. Daarvan vulden 43 respondenten zelf iets in. Hierbij waren tien positieve opmerkingen, zoals ‘nagel op de kop', 'stimulerend', ‘inspirerend’, ‘goed idee’,...
Zes respondenten hadden bemerkingen op de “donderdag” in de slogan, 'waarom donderdag?', 'beter zaterdag',… Zes respondenten hebben problemen met de directiviteit: ‘adviserend’, ‘bemoeizuchtig’, ‘directief’, ‘dwingend’,… Vier keer werd de campagne als ‘onnodig’ gezien. Drie keer werd
de slogan als ‘moeilijk’ beoordeeld en twee keer als onrealistisch.
De beoordeling van de slogan verschilt naargelang het opleidingsniveau van de respondenten.
20,2% van de hoger opgeleiden vinden de slogan betuttelend ten opzichte van 7,7% van de lager opgeleiden. 34,9% van de lager opgeleiden vinden de slogan grappig ten opzichte van 26,5% van de
hoger opgeleiden.
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De beoordeling van de slogan verschilt eveneens naargelang het geslacht van de respondenten (Figuur 3). Zo beoordelen mannen de slogan vaker als betuttelend en belachelijk dan vrouwen, terwijl
vrouwen de slogan vaker grappig en leuk vinden.
Figuur 3: verschillen naargelang geslacht in beoordeling van de slogan ‘Maak van Donderdag
date-dag’
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5.1.2 ‘Blijf ook met je partner de beste vrienden’
De slogan 'Blijf ook met je partner de beste vrienden' werd op dezelfde manier bevraagd en de resultaten lagen in dezelfde lijn als bij de eerste slogan. Respondenten vonden ook hier de slogan vooral
leuk (51,9 %) en interessant (41%). Verder vond een kleiner aandeel van de respondenten de slogan
informatief (15,2%), betuttelend (12,1%), grappig (11,2%), vreemd (6,9%) en belachelijk (5%). “Betuttelend”, “vreemd” en “belachelijk” worden vaker samen aangekruist. “Interessant” en “informatief” worden eveneens vaker samen aangekruist.
Ook hier kruisten 64 respondenten (12,3%) ‘anders’ aan. 40 respondenten vulden zelf iets in. 23 bemerkingen zijn positief: ‘belangrijk’, ‘de waarheid’, ‘goed idee’, ‘logisch’, ‘herkenbaar’, ‘inspirerend’,
‘liefdevol’, ‘noodzakelijk’,… Zeven bemerkingen zijn negatief: ‘bemoeizuchtig’, ‘belerend’, ‘nutteloos’, ‘pijnlijk’, ‘puberale taal’, ‘saai’,… Drie respondenten trekken de stelling in vraag.
Ook van dit deel van de slogan verschilt de beoordeling naargelang het opleidingsniveau van de
respondenten. Lager geschoolden beoordelen de slogan vaker als leuk, grappig en interessant dan
hoger geschoolden. Respondenten met een hoger opleidingsniveau vinden de slogan dan weer vaker betuttelend dan lager opgeleiden.
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Figuur 4: verschillen naargelang opleidingsniveau in beoordeling van de slogan ‘Blijf ook met je
partner de beste vrienden’
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40,4% van de mannen beoordeelt dit deel van de slogan als ‘leuk’ ten opzichte van 55% van de vrouwen. 22,9% van de mannen ervaart dit deel van de slogan als betuttelend ten opzichte van 9,3% van
de vrouwen. 10,1% van de mannen vindt de slogan belachelijk ten opzichte van 3,7% van de vrouwen. 13,8% van de mannen vindt de slogan vreemd ten opzichte van 5,1% van de vrouwen.

5.2 Welke boodschap heeft men onthouden uit de campagne?
We stelden de open vraag: ‘Welke boodschap heb jij onthouden uit de campagne”. Deze vraag werd
door 265 respondenten ingevuld.
Wat de respondenten vooral uit de campagne hebben onthouden is dat het belangrijk is om tijd te
maken voor je relatie (114 respondenten) en dat je relatie aandacht nodig heeft (39 respondenten)
en een kwestie is van investeren en onderhouden (15 respondenten).

5.3 Algemene beoordeling van de tips
Keuze voor welke tip
Ongeacht of men de campagne heeft opgemerkt of niet, werd aan de respondenten gevraagd om
twee tips te kiezen om te beoordelen. Alle tips werden beoordeeld. Daarbij werd “Schenk evenveel
aandacht aan je partner als aan je smartphone” het meest gekozen (door 31,1% van de respondenten). Daarna volgden “Doe iets wat jullie deden voor jullie kinderen hadden” (27,6%), “Vertel elkaar
10 dingen die je in elkaar waardeert” (26,3%), “Ook ouders verdienen een pauze. Speel eens met elkaar” (24,7%) en “Maak van jullie dagelijks spitsuur eens een genietuur” (23,7%).
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De tips die inspelen op de doelgroep, werden ook vaker door de doelgroep gekozen om te beoordelen: “Ook ouders verdienen een pauze. Speel eens met elkaar” werd door 32,5% van de doelgroep
gekozen t.o.v. door 16,6% van de niet-doelgroep. “Doe iets wat jullie deden voor jullie kinderen hadden” werd door 31,6% van de doelgroep gekozen om te beoordelen t.o.v. door 21,8% van de nietdoelgroep. Daarentegen werd “Op elkaars tenen trappen mag, ga samen dansen” door slechts 6,1%
van de doelgroep gekozen om te beoordelen t.o.v. door 16,2% van de niet-doelgroep.
35,8% van de mannen kiest “Doe iets wat jullie deden voor jullie kinderen hadden” t.o.v. 23% van de
vrouwen. 16,5% van de mannen kiest “Lok elkaar weg van de tv met een opwindende belofte” t.o.v.
8,3% van de vrouwen. 27,4% van de vrouwen kiest “Vertel elkaar 10 dingen die je in elkaar waardeert” t.o.v. 14,7% van de mannen. 32,3% van de vrouwen kiest “Schenk evenveel aandacht aan je
partner als aan je smartphone” t.o.v. 16,5% van de mannen.

Algemene beoordeling van de tips
Respondenten werden gevraagd om enkele stellingen over de tips te beoordelen op een schaal van
‘helemaal niet akkoord’ (score 1) tot ‘helemaal akkoord’ (score 5). Over alle tips heen scoorde
‘spreekt mij aan omwille van de inhoud’ het hoogst. Ook de vormgeving en de herkenbaarheid scoren hoger dan gemiddeld. Net zoals ‘geeft een positief beeld van relaties’ en ‘zet mij aan het denken’. De stelling ‘schrijft voor hoe relaties moeten worden ingevuld’ krijgt een gemiddelde score.
Tabel 5: gemiddelde algemene beoordeling van alle tips
Gemiddelde beoordeling (/5)
Spreekt mij aan omwille van de vormgeving

3,7

Spreekt mij aan omwille van de inhoud

4,1

Geeft een positief beeld van relaties

3,7

Roept bij mij een schuldgevoel op

2,2

Brengt een herkenbare situatie naar voor

3,5

Schrijft voor hoe relaties moeten worden ingevuld

3

Geeft me inspiratie om mee aan de slag te gaan

3,5

Is onduidelijk: ik weet niet wat het betekent

1,6

Zet mij aan het denken

3,5

Kan ik moeilijk realiseren

2,3

De algemene beoordeling van de tips verschilt op geen enkel onderdeel naargelang men de tips op
voorhand al dan niet reeds had opgemerkt.
Op een aantal stellingen verschillen mannen en vrouwen in de beoordeling. Mannen rapporteren
een lager gemiddeld schuldgevoel (2,0) dan vrouwen (2,3). Mannen rapporteren een lagere gemiddelde score op ‘inspiratie om mee aan de slag te gaan’ (3,2) dan vrouwen (3,6). Mannen vinden de
tips gemiddeld genomen onduidelijker (1,9) dan vrouwen (1,5). Inhoudelijk voelen de mannen zich
gemiddeld genomen minder aangesproken door de tips (3,8) dan vrouwen (4,2).
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Er is een zwak, maar significant, verband tussen relatietevredenheid en de beoordeling van de tips.
Hoe meer ontevreden men is in de relatie, hoe meer de tips een schuldgevoel oproepen, hoe meer
ze aanzetten tot nadenken en hoe moeilijker men het vindt om de tips te realiseren.

5.4 Verschil in beoordeling tussen tips
Tabel 6: gemiddelde algemene beoordeling van de tips afzonderlijk
Kruip samen onder een picknickdeken in de tuin

Doe iets wat jullie deden voor jullie kinderen hadden

Ook ouders verdienen een pauze. Speel eens met elkaar

Lok elkaar weg van de tv met een opwindende belofte

Op elkaars tenen trappen mag, ga samen dansen

Vertel elkaar jullie natte dromen tijdens de afwas

Vertel elkaar 10 dingen die je in elkaar waardeert

Hou een wedstrijdje herinneringen in elkaars oor fluisteren

Schenk evenveel aandacht aan je partner als aan je
smartphone
Praat een hele avond met elkaar via post-its

Maak van jullie dagelijks spitsuur eens een genietuur

Spreekt mij aan omwille van de
vormgeving

3,4

3,5

4

3,7

4

4

3,9

3,6

3,2

3,4

3,8

Spreekt mij aan omwille van de
inhoud

3,3

4

4

3,8

4,4

3,8

4,5

4,1

3,4

4,4

4,2

Geeft een positief beeld van relaties

3,3

3,7

4,1

3,4

4

4,2

4,1

4

3,3

2,9

3,9

Roept bij mij een schuldgevoel
op*

1,9

2,2

2

2,3

1,6

2,2

2,1

1,9

2

2,9

2,3

Brengt een herkenbare situatie
naar voor

2,6

3,7

3,6

3,4

3,4

3,6

3,6

3

2,6

4,1

3,7

3

3

3,1

3

2,9

3

3,2

2,9

2,1

3,1

3,2

Geeft me inspiratie om mee aan
de slag te gaan

2,8

3,4

3,6

3,2

3,6

3,5

3,9

3,7

3,4

3,6

3,7

Is onduidelijk: ik weet niet wat
het betekent

2,2

1,8

1,4

1,6

1,4

1,5

1,3

1,4

1,7

1,7

1,6

Schrijft voor hoe relaties moeten
worden ingevuld*
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Zet mij aan het denken

2,7

3,6

3,6

3,6

3,4

3,4

3,8

3,6

3,1

3,7

3,4

Kan ik moeilijk realiseren

2,9

2,6

2,3

2

2,2

2,4

1,9

1,9

2,3

2,2

2,3

In bovenstaande tabel werd voor de verschillende tips de gemiddelde score op de verschillende stellingen weergegeven. Er werd gescoord van 1 tot 5, met ‘helemaal niet akkoord’ als laagste score en
‘helemaal akkoord’ als hoogste score. De hoogste scores per stelling werden in het groen aangeduid,
de laagste scores in het rood.

Eerder negatieve beoordeling
Drie tips krijgen een eerder negatieve beoordeling.
Deze tip spreekt het minst inhoudelijk aan, is het
minst herkenbaar, geeft het minst inspiratie om mee
aan de slag te gaan, zet het minst aan het denken, is
het moeilijkst om te realiseren en is het meest onduidelijk.

Deze tip scoort laag op het vlak van vormgeving, inhoud en herkenbaarheid, maar heeft anderzijds wel
een lage score op ‘schrijft voor hoe relaties moeten
worden ingevuld’.

Deze tip scoort hoog op het item ‘schrijft voor hoe
partnerrelaties moeten worden ingevuld’.

Eerder positieve beoordeling
Vier tips kregen een eerder positieve beoordeling.
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Deze tip scoort goed op een aantal vlakken:
spreekt aan omwille van de inhoud, geeft een positief beeld van relaties, geeft inspiratie om mee aan
de slag te gaan, zet aan het denken. De scores op
‘onduidelijkheid’ en ‘moeilijk te realiseren’ zijn laag
voor deze tip. Anderzijds scoort deze tip ook hoog
op ‘schrijft voor hoe relaties moeten worden ingevuld’.

Deze tips scoren beiden hoog op aantrekkelijkheid
van de vormgeving en een positief beeld van relaties.

Deze tip scoort hoog op aantrekkelijkheid van de
vormgeving en spreekt inhoudelijk aan. De tip
scoort ook laag op ‘geeft mij een schuldgevoel’

.

Gemengde reacties
Tot slot was er één tip die gemengde reacties opriep.
Deze tip scoort hoog op herkenbaarheid, spreekt
inhoudelijk aan en zet de respondenten aan het
denken. Tegelijkertijd scoort de tip het hoogst op
‘roept een schuldgevoel op’ en het laagst op ‘geeft
een positief beeld van relaties’.
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5.5 Al dan niet moeilijk realiseren van de tips
Wanneer respondenten ‘akkoord’ of ‘helemaal akkoord’ hebben aangeduid bij de stelling ‘kan ik
moeilijk realiseren’, hebben we eveneens bevraagd waarom de respondent de tip niet kan realiseren. Het was mogelijk om hier meerdere antwoorden aan te kruisen. Over alle tips heen, is de meest
frequent gerapporteerde reden dat men te weinig tijd heeft. Ook zorg voor de kinderen en het feit
dat de tips niet passen bij zichzelf of de partner worden vaak aangeduid (Figuur 5).

Figuur 5: Redenen waarom de tips niet kunnen gerealiseerd worden
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Bij de tips “Doe iets wat jullie deden voor jullie kinderen hadden” en “Maak van jullie dagelijks spitsuur eens een genietuur” spelen vooral redenen van tijdgebrek en zorg voor de kinderen een rol. De
tip “Kruip samen onder een picknickdeken in de tuin” vinden respondenten vooral niet passend bij
zichzelf of de partner.
Respondenten die tot de doelgroep behoren, duiden meer aan dat ‘weinig tijd’ en ‘de zorg voor de
kinderen vraagt teveel aandacht’ een rol spelen in het niet kunnen realiseren van de tips dan respondenten die niet tot de doelgroep behoren.
In een open invulveld konden respondenten nog andere bemerkingen aangeven waarom de tip
moeilijk te realiseren is. We merken op dat het slechts om een klein aantal respondenten gaat. We
geven alle bemerkingen hieronder weer.




Een aantal keer geven respondenten aan de tip niet te kunnen realiseren omdat de partner
dat niet wil of omdat het niet past bij de partner. Verder geven een aantal respondenten aan
dat ze geen partner of geen kinderen hebben. Dit antwoord is wellicht ook vertegenwoordigd in de categorie ‘past niet bij mijn gezinssituatie’.
We zagen al dat de tip ‘Kruip samen onder een picknickdeken in de tuin’ als het moeilijkst
om te realiseren werd beoordeeld. In open antwoorden geven drie respondenten praktische
bezwaren aan om deze tip te realiseren (bv. geen eigen tuin hebben). Twee respondenten
vinden de tip te seksueel getint.
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Bij de tip ‘Lok elkaar weg van de tv met een opwindende belofte’ zegt een respondent zich
niet aantrekkelijk genoeg te voelen en niet weten hoe dit aan te pakken.
De tip ‘Vertel jullie natte dromen tijdens de afwas’ roept bij een respondent weerstand op
(het idee: ‘moei me niet mijn sexleven [sic]’).
De tip ‘Vertel elkaar 10 dingen die je in elkaar waardeert’ heeft volgens een respondent een
‘hoog catechesegehalte’ en volgens een andere respondent is het te gemaakt, niet vlot.
Volgens één respondent kost de tip ‘Praat een hele avond tegen elkaar via post-its’ teveel
moeite.
De tip ‘Maak van je dagelijks spitsuur eens een genietuur’ wordt door drie respondenten als
moeilijk haalbaar beschouwd omwille van weinig hulp van buitenaf, studies en een combinatie van werk, gezin, ziektebehandeling en armoede.

5.6 Beoordeling van de website
5.6.1 Verwachtingen over een website
We vroegen de respondenten wat ze verwachten van een website als http://www.tijdvoorjerelatie.be.
Iets meer dan de helft van alle respondenten (54,8%) verwacht informatie te vinden op de website
en 68,1% verwacht ook tips te vinden. 16% verwacht geruststelling en 35,8% een doorverwijzing
naar hulp, informatie of vorming.
11,8% van de lager opgeleiden verwacht doorverwijzing naar hulp op de website ten opzichte van
27,1% van de hoger opgeleiden. Ook verwacht 18,3% van de lager opgeleiden doorverwijzing naar
informatie ten opzichte van 28,5% van de hoger opgeleiden.
54,1% van de mannen verwacht tips te vinden op de website, tegenover 71,9% van de vrouwen.
16,5% van de mannen verwacht doorverwijzing naar informatie, tegenover 27,4% van de vrouwen.

5.6.2 Beoordeling van de website
Slechts 44 respondenten (8,5%) hebben de website bezocht. De artikels ‘Praten met elkaar’ en ‘Tijd
maken voor elkaar’ werden daarbij het meest bekeken (telkens door 16 respondenten). ‘Tijd maken
voor elkaar is ook het meest bijgebleven (door 12 respondenten).
18 respondenten hebben de website wel bezocht, maar weten niet meer welke informatie ze hebben geraadpleegd of ze hebben op geen enkel artikel verder geklikt. De beoordeling van de informatie op de website werd m.a.w. door slechts 26 respondenten ingevuld. De verstaanbaarheid van de
website scoort gemiddeld genomen het hoogst. Verder beoordelen de respondenten de informatie
als voldoende concreet, aantrekkelijk aangeboden, herkenbaar. De informatie geeft een positief
beeld van relaties, geeft inspiratie om mee aan de slag te gaan en zet aan het denken.
Toch scoort ook ‘overbodig: ik wist alles zelf’ gemiddeld bij deze respondenten.
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Tabel 7: gemiddelde algemene beoordeling van de informatie op de website
Gemiddelde beoordeling (/5)
Verstaanbaar

4,3

Voldoende concreet

3,9

Aantrekkelijk aangeboden

3,9

Overbodig: ik wist alles zelf

3

Spreekt mij aan

3,8

Geeft een positief beeld van relaties

3,5

Roept bij mij een schuldgevoel op

2,3

Is herkenbaar

3,9

Schrijft voor hoe relaties moeten worden ingevuld

3

Geeft me inspiratie om mee aan de slag te gaan

3,9

Zet me aan het denken

3,8

Kan ik moeilijk realiseren

2,4

13 respondenten hebben vanop de website doorgeklikt naar de Facebookpagina van Donderdag
Date-dag. Vier respondenten naar Fit in je hoofd, drie naar seksualiteit.be, twee naar de webpagina
van de CAW’s en één naar de Belgische Vereniging van Relatie, Gezins- en Systeemtherapeuten.
35 respondenten missen geen ontbrekende informatie op de website. Vijf respondenten doen suggesties:






Bredere ondersteuning, niet enkel relatietherapeuten
Downloadbare dingen (bijv. kaartjes met leuke tekst)
Echte, herkenbare verhalen: wat was het probleem en hoe werd het opgelost?
Meer en meer uitgebreide info
Info voor ouders van oudere kinderen

5.7 Beoordeling van de radiospot
Respondenten werden gevraagd om enkele stellingen over de radiospot te beoordelen op een
schaal van ‘helemaal niet akkoord’ (score 1) tot ‘helemaal akkoord’ (score 5). De radiospot werd over
het algemeen positief beoordeeld (Tabel 9): respondenten gaven aan dat de radiospot aanspreekt,
een positief beeld van relaties schetst, herkenbaar is en aan het denken zet. Anderzijds gaven respondenten ook vaak aan dat de radiospot voorschrijft hoe een relatie moet worden ingevuld, en blijken weinig respondenten naar aanleiding van de radiospot meer informatie opgezocht te hebben.
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Tabel 8: gemiddelde algemene beoordeling van de radiospot
Gemiddelde beoordeling (/5)
Spreekt mij aan

3,4

Geeft een positief beeld van relaties

3,3

Roept bij mij een schuldgevoel op

2,2

Brengt een herkenbare situatie naar voor

3

Schrijft voor hoe relaties moeten worden ingevuld

3

Is onduidelijk: ik weet niet wat het betekent

1,8

Zet mij aan het denken

3,2

Heeft mij er toe aangezet om meer informatie over de
campagne op te zoeken

2,6

Tussen mannen en vrouwen vonden we verschillen in de beoordeling van de radiospot. Vrouwen
gaven vaker dan mannen aan dat de radiospot aanspreekt, herkenbaar is en aan het denken zet.
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6 Mogelijke impact van de campagne op
de partnerrelatie
Aan de 152 respondenten die een partnerrelatie hebben en die in contact gekomen zijn met de campagne, legden we een aantal stellingen voor m.b.t. de impact van de campagne op hun partnerrelatie. Het gaat niet om een voor- en nameting: we kunnen m.a.w. geen uitspraken doen over verschillen in het gedrag en attitudes van respondenten. Bovendien kunnen we aannemen dat een eenmalige campagne geen grote impact zal hebben. Meer dan 60% van de respondenten gaf aan na te
denken over hun relatie naar aanleiding van de campagne. Iets meer dan de helft rapporteerde te
beseffen dat het soms ook moeilijk gaat in een relatie. Verder gaven ongeveer vier op tien deelnemers aan dat ze, naar aanleiding van de campagne, inzicht kregen in het belang van een partnerrelatie. Slechts een zeer kleine minderheid zocht naar aanleiding van de campagne professionele hulp
voor of vormingen rond partnerrelaties.
Tabel 9: impact van de campagne: aandeel respondenten ‘eerder akkoord’ of helemaal akkoord’
op de stellingen (n=152)
Naar aanleiding van de campagne…

% respondenten
‘eerder akkoord’ of
‘helemaal akkoord’

Ging ik een goed gesprek aan met mijn partner

24,4

Maak ik meer tijd vrij voor mijn partner

31,5

Besprak ik mijn partnerrelatie met anderen (familie, vrienden)

21,7

Denk ik na over mijn partnerrelatie

60,6

Kreeg ik inzicht in het belang van mijn partnerrelatie

41,5

Zocht ik naar meer informatie over partnerrelaties

16,5

Zocht ik naar professionele hulp voor mijn partnerrelatie

2

Zocht ik naar vormingen over partnerrelaties

2

Twijfel ik over mijn partnerrelatie

8,5

Besef ik dat het soms ook moeilijk gaat in een relatie

54,6

Er worden significante verschillen vastgesteld tussen de doelgroep en de niet-doelgroep m.b.t. de
impact. Naar aanleiding van de campagne maakt 36,5% van de respondenten uit de doelgroep van
de campagne meer tijd vrij voor zijn partner t.o.v. 26,9% niet-doelgroep. 24,4% van de niet-doelgroep zoekt naar meer informatie over partnerrelaties t.o.v. 8,1% van de doelgroep.
Qua opleidingsniveau is er een verschil in impact m.b.t. het inzicht in het belang van een partnerrelatie. 64,7% van de lager opgeleiden zegt hier ‘eerder of helemaal akkoord’ ten opzichte van 34,8%
van de hoger opgeleiden.
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7 Suggesties en bemerkingen
De enquête over de campagne werd afgerond met een open invulveld, waar respondenten hun bemerkingen en suggesties kwijt konden. We hebben hierop 94 antwoorden ontvangen. We hebben
de bemerkingen in verschillende categorieën ondergebracht.

Bereikt de campagne zijn doel?
Sommige respondenten vragen zich af of de campagne zijn doel bereikt. Vooral voor koppels die
problemen in hun relatie ondervinden, is dergelijke campagne wellicht niet voldoende. De meningen
lopen uiteen of de campagne al dan niet nuttig is voor koppels waar de relatie goed loopt.
“[…] Door zijn positiviteit gaat de campagne teveel voorbij aan de realiteit (nl. dat een relatie en het leven
op zich moeilijke momenten kent). Als een relatie in de positieve sfeer zit, dan heb je geen nood aan de
tips, zit je met een 'down' dan zijn de tips niet voldoende. (Als je teveel moet werken heb je soms écht
geen zin om huistaken te doen en net in dat geval al helemaal niet om dat dan sensueel met elkaar te
doen? Als er spanningen zijn door financiële zorgen, ga je niet een babysit vragen?)”
(man, niet-doelgroep, hoger opgeleid)“Ik vind het een schitterend initiatief, maar het lijkt me eerder
voor koppels die zich al bewust zijn van het belang van geïnteresseerd te zijn in elkaar. Er wordt op een
ludieke wijze gewezen op een serieus pijnpunt in relaties: als je niet praat/geen tijd maakt voor elkaar dan
loopt het op één of andere manier wel fout (daarom niet zozeer een scheiding).”
(vrouw, niet doelgroep, hoger opgeleid)
“Voor koppels waar het allemaal binnen de grenzen van het "normale" loopt (en wat is normaal?), kan
deze campagne betuttelend overkomen. Bij koppels waar er problemen zijn, kan het te weinig houvast
bieden. Helpen dergelijke campagnes om partnergeweld te voorkomen? Dat denk ik niet. Mensen sluiten
zich gewoon af van informatie dat niet aansluit bij hun belevingen/leefwereld. (…) Zet dergelijke campagnes aan tot nadenken bij koppels die het al goed hebben en hoe ze het nog beter kunnen doen? dat
denk ik wel !”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)

Een respondent toont uitdrukkelijk appreciatie voor het niet-problematische karakter van de campagne, maar stelt voor toch door te verwijzen bij relatiemoeilijkheden.
“Mooi dat dit gebeurt buiten de probleemsfeer. Er mag in een vervolg ook verwezen worden naar de mogelijkheid dat er wel problemen kunnen zijn in een relatie en dat mensen daarmee terecht kunnen en mogen bij professionele hulpverlening, te beginnen bij de eerste lijn, CAW”
(vrouw, niet doelgroep, hoger opgeleid)

Dat deze campagne niet als zondermeer positief wordt ervaren bij personen in relatiemoeilijkheden,
toont het volgende citaat:
“Ik vind ze leuk en fijn, maar in een relatie ben je met 2. Zijn er 2 die moeten willen. Mijn partner wil niets
meer, niet praten, niet samen leuke dingen doen. Vooral geen inspanningen doen op gelijk welk vlak. WIj
leven eerder samen owv de kinderen”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)

Anderen vinden de campagne dan weer overbodig.
“Ik vind het belachelijk als je dit moet gaan toepassen.. Ofwel hen je een goede relatie en gaat dit vanzelf
OFWEL trek je er conclusies uit.. Ik haat de zin 'werken aan je relatie' je werkt al genoeg, laat je relatie nu
iets zijn waar je niet aan moet werken..”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“Misschien nodig bij sommige relaties, maar wij hebben hier totaal geen nood aan. Ik denk als je elkaar
graag ziet, dat je geen nood hebt aan een overheidscampagne om u relatie te ''redden''. Als je elkaar niet
graag ziet hoeft de relatie niet gered te worden. Dus ik vind dit weggesmeten geld.”

Beleving campagne “Maak van donderdag date-dag en blijf ook met je partner de beste vrienden”

35/75

(vrouw, doelgroep, lager opgeleid)
“Hier had ik echt die campagne niet voor nodig!”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“[…] Ik heb er in mijn relatie zelf geen behoefte aan omdat die dingen bij ons heel vaak spontaan gebeuren en ik met mijn partner een fantastische band heb. Ik snap dat er relaties zijn die niet goed lopen of
wat in het slop zitten, maar ik vind het raar om mensen op te leggen om elke donderdag iets te doen, het
mist spontaniteit. De reclamebeelden zijn leuk getekend en brengen een toffe boodschap over, maar ik
betwijfel of het veel verandering teweeg zal brengen. Ik vind het nutteloos dat hier geld in gestoken wordt
en ben van mening dat er onderwerpen zijn die het meer nodig hebben om onder de aandacht gebracht te
worden.”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)

Eén van de respondenten vindt het doel van de campagne onduidelijk.
“Het is mij helemaal niet duidelijk wat de motivatie is om een dergelijke campagne te organiseren.”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)

Is het mogelijk om tijd te maken voor elkaar? Is ‘daten’ op een vaste dag wenselijk?
Een aantal respondenten ergert zich aan de boodschap: het is immers niet evident om tijd te maken
voor elkaar in een samenleving waarin de druk hoog is en alles geld kost.
“Allemaal goed en wel, maar als je alle twee voltijds werkt en schoolgaande kinderen hebt is tijd voor elkaar soms iets om van te dromen, maar niet altijd realiseerbaar. Zeker niet op een weekdag!”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“Intriest dat een overheid dergelijke campagnes moet voeren. Lijkt me zinvoller om mensen kansen te
geven om tijd voor de relatie / het gezin te nemen. Zodanig dat het in gezinnen niet druk, druk hoeft te
zijn. Is een ludieke campagne over iets heel serieus, een hechte relatie is geen lachertje.”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“Dit verandert niet via een 'campagne'! Mensen moeten intrinsiek de wil hebben om er iets aan/ mee te
doen ... De mentaliteit moet anders: niet altijd 'druk, druk, druk' in een prestatiegerichte maatschappij.”
(man, doelgroep, hoger opgeleid)
“Vrij nutteloos. Iedereen weet dat, de maatschappij is gewoon niet afgestemd daarop. Als ik iets leuk wil
doen met partner, zonder de grootouders in te schakelen elke week (aja, want die hou je voor als het echt
niet anders kan) ben je niet alleen geld kwijt aan een activiteit, maar ook aan een oppas. Die centen steken we liever in ons huis en in kleren en eten voor de kinderen. Of iets leuk voor thuis.”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)

Ook geven een aantal respondenten commentaar op de keuze voor een ‘donderdag’ of vaste dag.
“Ik vind deze campagne een beetje flauw. Ik vind een date-dag nogal gedwongen overkomen.”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“Benadrukken dat relaties best gekoesterd worden is fantastisch en noodzakelijk. Concreet over "donderdag" spreken vind ik flauw. Het roept een beetje weerstand op. (…) Wij kiezen ervoor om elke dag er voor
elkaar te zijn, bewust. Wij zijn ook herpartnerd met mekaar na een scheiding en hebben veel geleerd.”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“[…] Een campagne (…) is misschien wat ver gezocht en al helemaaaaaal om het op een donderdag te
plannen. ook al weet ik wel dat dit ludiek is en je dit niet letterlijk moet nemen. maar goed, voor sommigen is het misschien wel goed. ik ben me alleszins bewust van mijn relatie en hoe er aan te werken, en niet
per se op een donderdag ;-)”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“Mijn partner is gewoon mijn beste vriend en niet alleen op donderdag”
(vrouw, niet-doelgroep, lager opgeleid)
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Ten slotte was de betekenis van het woord ‘date’ voor één respondenten niet geheel duidelijk.
“Het woord 'date' kan voor jullie ook gebruikt worden in de context van een vaste relatie. Dat leek niet
voor mij dus ik voelde me helemaal niet aangesproken door de campagne vanwege de titel 'Donderdag
date dag'.”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)

Een zinvolle boodschap en herkenbare campagne
Ondanks de bedenkingen van sommige respondenten bij de boodschap, zijn er een aantal andere
respondenten die benadrukken dat ze de boodschap achter de campagne zinvol vinden. Ze vinden
het herkenbaar in hun eigen gezinssituatie of de campagne heeft hen aan het denken gezet.
“Herkenbaarheid en geruststellend na 12 jaar samen zijn en de drukte van de kinderen.”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“Na een stukgelopen relatie (…) weet ik dat dat een fout was die wij hebben gemaakt, ieder zijn vrijheden
geven voor hobby's, vrienden zodat je uit elkaar groeit. Elkaar teveel als mama en papa zien en niet meer
als partners. Nu in mijn nieuwe relatie "daten" wij al lange tijd omdat we beide er het belang van inzien.”
(vrouw, doelgroep, lager opgeleid)
“Ik vind het belangrijk dat je praat met je partner en zegt wanneer je tijd wil maken met elkaar.(…) Ik vind
de campagne een heel goed initiatief. Dikke merci”
(vrouw, niet-doelgroep, lager opgeleid)
“Origineel. Had niet gedacht dat een campagne mij zou doen nadenken over mijn relatie. Het helpt zelfs.”
(man, niet-doelgroep, hoger opgeleid)

Sommige respondenten vinden de campagne ook herkenbaar, maar dan eerder voor anderen.
“Ik vind het een prachtige campagne. Zo vreemd dat ik ze nog nooit opgemerkt heb! Ik zie vooral dat
jonge dertigers met veel werk, kinderen, hobby's er niet meer aan toekomen van eenvoudig plezier te hebben met hun partner. En dat vind ik zorgwekkend. Dus ik hoop dat de campagne hen zeker nog zal bereiken!”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“Leuke campagne! Veel vrienden maken niet genoeg tijd voor hun partner, ik probeer dit wel in mijn relatie. Samen eten, samen tv-kijken, samen wandelen, opruimen en kuisen, ...”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“Ik vind het idee achter de campagne heel interessant. We hebben deze affiches aan de ingang van onze
organisatie gehangen waardoor veel cliënten deze konden zien.”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)

Een andere respondent staat achter de campagne, maar vindt de boodschap vrij evident.
“Tof dat de Vlaamse Overheid dit organiseert. Anderzijds stel ik mijzelf wel de vraag in hoeverre dit nu de
taak is van een overheid. Men zou toch kunnen bedenken dat mensen met partner beseffen dat ze die
relatie een hoge/de hoogste prioriteit moeten geven. Alleszins: voor degenen die dat niet weten is dit een
waardevolle campagne. Leuke affiches en slogans!”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)

Iemand doet een suggestie om de campagne regelmatig te herhalen.
“[…] Mensen, koppels bewust maken dat er tijdens een relatie aandacht geschonken kan worden aan het
onderhoud van de kwaliteit van die relatie kan preventief werken om breuken te voorkomen.... Het is alleszins niet onzinnig om mensen hier op te wijzen dmv zulke campagnes!!! Meervoudige herhaling is hier
wel essentieel, we vergeten snel....”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
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De overheid moet zich niet bezighouden met een campagne over relaties
Een aantal respondenten geeft aan dat de campagne te ver gaat in het ‘bemoeien met het gezinsleven’.
“De hele campagne vertrekt vanuit goede bedoelingen, ongetwijfeld. De overheid gaat voor mij hierin
echter te ver in het "bemoeien" met partnerrelaties en de dubbelzinnige boodschappen in de beelden zijn
niet ok voor mij. Voor brede verspreiding niet wenselijk als je een gemengd publiek in de wachtzaal hebt
zitten.”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“De overheid heeft geen zaken met mijn relatie. Jullie schrijven voor hoe een typische ouderrelatie er moet
uitzien; vandaag de dag is diversiteit in allerlei relaties toch algemeen aanvaard?!”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“De overheid hoeft zich niet te moeien met wat we thuis doen! Hoe arrogant kan je zijn, dit is wel zo ongeveer het toppunt We moeten al langer werken, minder verdienen, meer betalen Instellingen worden afgebouwd zodat er nog meer lasten op schouders komen: zorg voor ouders, kinderen, omgeving Zelfs ernstig ziek zijn, minder inkomsten krijgen op kansarme af Je moet aan de slag als het lukt De werkdruk verhoogt Je moet ondertussen ook nog vanalles Veel mensen haken er op af en zodoende komt er nog meer
op de restgroep neer Misschien zijn er betere campagnes te verzinnen? en vanwaar komt het geld voor
deze campagne? Kansarmoede stijgt en hulp vermindert”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“[…] Volledig overbodig verspilling van ons belastingsgeld! Als jullie ons nu eens met rust lieten en gewoon onze gang lieten gaan en investeren in wat echt telt in de sociale sector?”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“Goed idee dat er aandacht wordt gegeven aan het belang van relaties, maar toch enigszins betuttelend
dat dit uitgaat van de overheid.”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“Ik vindt [sic] het eigenlijk een vreemd initiatief. Wat zijn de beweegredenen van de overheid om zo'n
campagne te voeren? Is het wenselijk dat de overheid zich gaat bemoeien met de invulling van relaties en
voorschrijvend gaat optreden? Ik vind de campagne ergens ongepast: het is bemoeizuchtig en in zekere
zin ook betuttelend en een beetje belachelijk. Nu is het wel zo dat de boodschappen wel naar de povere
realiteit van veel relaties: nadenken over de mogelijke manieren om dit verhelpen kan geen kwaad.”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)

Sommigen vinden dat de middelen van de campagne beter besteed zouden worden aan andere initiatieven, al dan niet ter ondersteuning van relaties.
“Fijn dat de overheid de adviezen ter harte neemt, maar aangezien er op de website geen nieuwe info
wordt gegeven, mis ik de meerwaarde. De organisaties waarnaar verwezen wordt, hadden de centen
misschien doeltreffender kunnen gebruiken?”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“Geld kan beter aan andere zaken (zoals armoedebestrijding of curatieve gezondheidszorg) besteed worden.”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“[…] Ik mis ook wel de link naar eventuele professionele hulp - ik denk dat het taboe daaromtrent nog
steeds te groot is. Liever investeren in ondersteuning van deze preventieve maatregelen door bv. goedkeuring terugbetaling relatietherapie.”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)

Eén van de respondenten vindt dat de overheid teveel campagnes voert.
“Deze campagne schiet vermoedelijk haar doel voorbij. Elke dag krijg ik wel een tip van de overheid: niet
drinken, niet roken, meer bewegen, innoveren, op donderdag daten, meer fruit, meer groente enz enz
enz.”
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(man, niet-doelgroep, hoger opgeleid)

Een andere respondent vindt dat de overheid beter andere doelgroepen zou ondersteunen.
“En vele alleenstaanden waar horen die thuis? Is het niet belangrijker om die te ondersteunen?”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)

Negatieve reacties op de tips en de radiospot
M.b.t. de aanpak van de campagne zijn er enkele uitgesproken negatieve reacties: de campagne is
volgens sommigen betuttelend, flauw, humorloos, ouderwets, kinderachtig, te simpel of inhoudelijk
zwak.
“De campagne wekt enkel irritatie bij me op. Vreselijk betuttelend. Zeer zwakke, flauwe, humorloze campagne waarmee je allicht niet veel volk bereikt. Met humor en durf bereik je mensen, niet met betuttelende, ouderwetse, humorloze tekeningetjes en tenenkrullende radiospots. Moet hier het weinige geld
naartoe dan? Er zijn veel grotere noden op dit moment.”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“De gebruikte humor kon me absoluut niet bekoren. Te speels, te onvolwassen, te simpel.”
(man, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“de radiocampagne vond ik fel overdreven. over het algemeen hangt er wel een 'vingertjewijzen' over heel
de campagne. mijn relatie is niet altijd rozegeur en maneschijn, maar ik denk niet dat jullie tips dat zullen
oplossen en ik weet ook niet of ik wil dat mijn relatie altijd rozegeur en maneschijn is... de wereld waarin
we leven is nu eenmaal niet zo... laat ons maar af en toe es botsen lijkt me. enkele cartoons en (vrij loze)
slogans zullen daar - denk ik - niet zoveel aan veranderen. misschien voor andere mensen wel hé... geen
idee... hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik vind dat er wel een vrij oppervlakkige visie over geluk in
relaties wordt nagestreefd.”
(man, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“Ik vind het kinderachtig geformuleerd. Inhoudelijk zwak. Heb niet het gevoel dat deze campagne mensen wakker zal schudden. De overheid bepaalt het leven. We moeten al zoveel en nu moeten we ook nog
op donderdag met onze partner weg. Denken ze daarmee relaties te redden?”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“Mooie poging, maar komt naar mijn mening nogal 'belerend' over.”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“te weinig echte humor, zelfspot, en daardoor soms een beetje betutteld. de slogans zijn soms wat gezocht.”
(man, niet-doelgroep, hoger opgeleid)

De laatste respondent voegt er een suggestie aan toe:
“vind dat er in onderwijs plaats moet zijn voor een vak 'relaties', waardoor jongeren al vroeg inzicht kunnen verwerven in patronen, mechanismes , communicatie binnen relaties, en leren om tijd te maken voor
de ander nog voor ze aan een relatie beginnen. denk ik.”

Appreciatie voor de aanpak van de campagne
Sommige respondenten waarderen uitdrukkelijk de aanpak van de campagne. Het diversiteitsaspect
wordt bijvoorbeeld aangehaald, maar ook de campagne in het algemeen wordt gewaardeerd.
“Dikke pluim voor de diversiteit, zowel naar etnisch-culturele achtergrond als naar de LGTB-community,
in deze campagne. Houden zo!”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“Fijn dat bij de vormgeving/invulling rekening is gehouden met diverse 'soorten' relaties!”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
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“Ik heb ongelooflijk genoten van de diversiteit (zowel de gender- als de afkomstmixen). Wat dan heel erg
botste met dat ene voor mij toch seksistisch prentje, paste niet bij de rest van de sfeer die gecreëerd werd,
want ze waren wel goed!”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“Hele leuke campagne! Ik denk dat velen situatieq zullen herkennen en tips zullen gebruiken 😉”
(vrouw, doelgroep, lager opgeleid)
“Mooi naar voor gebracht en we zijn weer wat info rijker !”
(vrouw, niet-doelgroep, lager opgeleid)
“mooie beelden en inhoudelijke goed”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“Super goed gedaan, voor herhaling vatbaar!”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“Super goede campagne! Zeer inspirerend! Voor mij mogen er zelfs nog meer leuke tips komen!”
(vrouw, niet-doelgroep, lager opgeleid)

Waar de gebruikte humor sommige respondenten tegen de borst stoot (zie vorig onderdeel), kunnen anderen de humor dan weer appreciëren.
“Kunnen relativeren en humor is inderdaad zeer belangrijk!”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)

Andere reacties zijn eerder gemengd negatief en positief.
“De radiospot klinkt voor mij sarcastisch en niet reëel. Het komt voor mij over als toneeltje spelen. De teksten bij de tekeningen komen voor mij "meer" echt over. Ik kan bij woorden zelf een invulling en een waardering aangeven. De tekeningen daarentegen spreken me weinig aan maar verduidelijken wel de teksten.”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)

“leuke tips, maar soms zijn ze te gemaakt, te schools (bv schrijf eens een lijstje met...) en zouden ze nog
laagdrempeliger kunnen.”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)

De laatste respondent voegt een suggestie toe.
“Misschien kan je oproep doen aan mensen om zelf tips in te zenden of hashtag te lanceren waarop ze
hun ervaringen delen...”

Niet iedereen voelt zich aangesproken
Een aantal respondenten voelen zich minder aangesproken door de campagne.
“ik voel me als 40-er niet echt aangesproken, de campagne lijkt me eerder gericht op jonge dertigers... de
campagne geeft tips die misschien leuk zijn voor dertigers...en dan vooral de goede tweeverdieners, de
hipsters... Te weinig aandacht voor de "gewone" dingen des levens... gewoon in de zetel tv kijken, gewoon samen boodschappen doen, gewoon samen in de tuin werken....”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“Is zeer ok,maar wij zijn bijna in pensioen!😜Dus voor jonge koppels zeer nuttig!”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“de campagne is doeltreffend in de mate dat zij de doelgroep (jonge actieve koppels) bereikt. Maar wanneer je na meer dan 30j huwelijk weet dat de 'gewone' stille momenten er ook toe doen, hoef je geen speciale date-dag. het komt ook wat betuttelend en verplichtend over, wat doe je met diegene die door deze
date dag het nog eens drukker krijgen? Gewoon samen in de zetel zitten, tv kijken, s zondags een wandelingetje maken kan ook wonderen doen. En in een gesprek zonder woorden kan veel gezegd worden!”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
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Sommigen beleven de campagne op een andere manier, afhankelijk van hun gezinssituatie.
“Ik ben een gehuwde vrouw en ik woon samen met mijn partner, maar we zitten in een echtscheiding. Ik
kijk nu dus anders naar de campagne dan wanneer mijn partnerrelatie nog "gezond" was.”
(vrouw, doelgroep, lager opgeleid)
“Is deze campagne ook nuttig voor singles?”
(vrouw, niet-doelgroep, lager opgeleid)

Een andere respondent vindt de campagne teveel op de middenklasse gericht.
“Ik vind het alweer middenklasse campagne. Het roept net als Facebook een beeld op van hoe het zou
moeten zijn.”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)

Sommige beelden roepen weerstand op
Een aantal respondenten vindt de beelden te seksueel getint.
“Bijna de helft van de beeldencampagne is suggestief m.b.t. seksuele activiteiten, andere beelden benadrukken het intieme aspect en in mindere mate expliciteert de beeldencampagne het belang van universele intermenselijke relaties.”
(man, niet-doelgroep, lager opgeleid)
“ivm de foto's van de campagne - piknik en relatie - niet in het openbaar onder het deken kruipen ander
foto ivm tijd maken voor elkaar - kids staan ook op foto - hoort niet”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“Bovendien vind ik de focus vaak op het seksuele liggen. (Er zijn blijkbaar ook wel 'praat'campagnes - ik
vind dat daar de nadruk meer op gelegd mag worden.)”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)

Eén respondent ergert zich aan de genderstereotypering.
“ik stoorde me ongelooflijk aan de "verleidende" vrouw op naaldhakken, ook al had ze relativerende Belgische sokken aan. Blijft toch stigmatiserend en rolbevestigend werken.”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)

Een andere respondent stoort zich aan één cartoon.
“De poster over "wat waardeer je van elkaar" is te jeugdig geïllustreerd. Lijken 2 tieners.”
(vrouw, niet-doelgroep, lager opgeleid)

De campagne moet beter bekend worden gemaakt
Een aantal respondenten heeft de campagne niet opgemerkt of vindt dat de verspreiding beter kan.
“Leuke campagne, vreemd dat ik ze nog niet heb gezien of gehoord. Ik kijk weinig TV, maar zit vaak op
facebook en luister soms naar de radio.”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“Maak er nog meer reclame voor ! Voor mij was deze campagne onbekend, jammer! Ik ben reuze benieuwd om jullie website te bezoeken na de leuke reclame spot :)”
(vrouw, niet-doelgroep, lager opgeleid)
“meer bekendheid nodig”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“de campagne is niet echt opgemerkt geworden vraag me af of dit impact heeft”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“Heb de campagne volledig gemist.”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
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“niets in de krant gezien ? goed positief initiatief”
(man, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“Op één of andere manier is deze campagne me niet opgevallen. Ik ben te veel bezig met mijn werk, denk
ik.”
(man, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“Ik ga nu zeker kijken naar de website die bij de campagne hoort: die boodschap was tot op heden niet
aangekomen bij mij. Ik begrijp ook niet dat ik geen enkele van die beelden ben tegengekomen!? Te druk
bezig zeker? Succes nog!”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)

Ook doet een aantal respondenten gerichte suggesties voor een betere bekendmaking.
“bedoeling is goed, maar het overbrengen van de boodschap zou op een andere manier moeten gebeuren.
Meer lokale verenigingen aanspreken om de boodschap te brengen. Niet alle mensen hebben de middelen om via de computer de campagne op te pikken.”
(vrouw, niet-doelgroep, lager opgeleid)
“Campagne is een goed initiatief, maar het blijft niet genoeg hangen. Eventueel een praatprogramma op
televisie omtrent dit onderwerp.”
(vrouw, doelgroep, lager opgeleid)
“Misschien op meer radiozenders laten horen? Ook voor jongere generaties kan dit een eyeopener zijn (q,
mnm, studio Brussel)..”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
“Verspreiden over meerdere kanalen.”
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“vind het een leuk initiatief. denk wel dat de beelden regelmatig opnieuw ergens moeten opduiken omdat
het inderdaad zo is dat je niet altijd genoeg tijd maakt voor je partner en dat ook deze inspanningen misschien snel terug kunnen wegzakken”.
(vrouw, doelgroep, hoger opgeleid)
“Zou veel meer op sociale media en andere mediakanalen dan radio 2 e.d. zichtbaar moeten zijn. Ik ken
het door MNM waar de presentatoren eroveren aan het praten waren... anders heb ik niet veel van de
campagne gezien.”
(vrouw, niet-doelgroep, hoger opgeleid)
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8 Conclusies en aanbevelingen
8.1 Hoe wordt de campagne beleefd?
Via een beoordeling van de slogan, de tips en de cartoons, de radiospot en de website hebben we
gepeild naar de beleving van de campagne. Ook kregen respondenten de kans om een aantal bemerkingen via een open invulveld mee te geven.
De beleving van de campagne blijkt niet significant te verschillen voor respondenten die al dan niet
tot de doelgroep behoren, die de campagne al dan niet voor de eerste keer hebben gezien en voor al
dan niet kwetsbare groepen. Naargelang geslacht en opleidingsniveau worden wel significante verschillen gevonden.
In onze respondentengroep zijn vrouwen en hoger opgeleiden oververtegenwoordigd. Vrouwen blijken de campagne positiever te evalueren dan mannen, wat voor een vertekening van de globale resultaten kan zorgen.

Een positieve evaluatie
De campagne wordt globaal genomen op een positieve manier onthaald. Het concept ‘Maak van
donderdag date-dag en blijf ook met je partner de beste vrienden’ wordt in de eerste plaats als
‘leuk’, ‘interessant’, ‘grappig’ en ‘informatief’ omschreven. Lager opgeleiden kennen vaker dan hoger opgeleiden positieve termen toe aan de slogan. Dit geldt eveneens voor vrouwen: zij geven een
meer positieve beoordeling van de slogan dan mannen.
Voor de respondenten is de boodschap van de campagne aangekomen. Ze onthouden uit deze campagne dat tijd maken voor je partner of je relatie belangrijk is.
De tips, de radiospot en de website worden gemiddeld genomen positief geëvalueerd: zowel qua
inhoud als qua vormgeving spreekt de campagne aan. De campagne scoort goed op het vlak van
herkenbaarheid, geeft een positief beeld van relaties en geeft inspiratie om mee aan de slag te gaan.
Globaal genomen wordt de radiospot iets minder positief beoordeeld dan de cartoons. De radiospot
spreekt minder aan en is minder herkenbaar.

Een beperkte groep voelt zich minder aangesproken
Een minderheid van de respondenten ervaart de slogan als betuttelend. Vooral het aspect van een
donderdag als date-dag of een andere vaste dag wordt als storend ervaren. Dit deel van de slogan
wordt door één vijfde van de hoger opgeleiden en één derde van de mannen ‘betuttelend’ genoemd.
Hoewel we hier minder uitgesproken hoge scores terugvinden dan op de positieve items, scoort ook
het item ‘de tip, de website of de radiospot schrijft voor hoe relaties moeten worden ingevuld’ globaal genomen gemiddeld. Ook in de open antwoorden vinden we enkele bemerkingen hieromtrent
terug.
Mannen beleven de campagne minder positief dan vrouwen. Ze voelen zich minder inhoudelijk aangesproken door de tips en vinden de tips minder inspirerend om mee aan de slag te gaan. Ook de
radiospot spreekt hen minder aan en vinden ze minder herkenbaar.
Ook de boodschap van de campagne roept bij een aantal respondenten weerstand op. Een overheid
die oproept om tijd te maken voor de partnerrelatie, maar die tegelijk een model naar voor schuift
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waarin gezinnen hard moeten werken om het financieel haalbaar te houden, vinden ze moeilijk te
verzoenen.

Verschillen in individuele tips
Tips die aansluiten bij de leefwereld van de betrokkenen, worden vaker gekozen om te beoordelen.
Zo wordt de tip die verwijst naar de ‘smartphone’ het meest gekozen en tegelijk als de meest herkenbare tip beoordeeld. De tips die inspelen op de doelgroep, worden vaker door deze groep gekozen om te beoordelen. Tips die minder realistisch zijn, spreken minder aan. Tips worden door sommige respondenten letterlijk geïnterpreteerd. Voor hen zijn de tips weinig herkenbaar, geven ze weinig inspiratie om mee aan de slag te gaan en vinden ze het moeilijk om ze te realiseren.

Verwachtingen over een website
Respondenten verwachten vooral informatie en tips op een website. Wat betreft de tips is er een
verschil naargelang geslacht: meer vrouwen dan mannen verwachten tips.
Een minderheid van de respondenten verwacht een doorverwijzing naar andere informatie of naar
hulp op een website. Lager opgeleiden verwachten dit minder dan hoger opgeleiden. Mannen verwachten minder doorverwijzing naar hulp dan vrouwen.

Mogelijke neveneffecten
Gemiddeld genomen zeggen respondenten dat de campagne hen aan het denken zet. We weten
niet of de respondenten dit op een positieve dan wel negatieve manier bedoelen.
We vroegen aan de respondenten in welke mate de tips een schuldgevoel oproepen. Gemiddeld genomen is dit schuldgevoel beperkt. Mannen ervaren in mindere mate dan vrouwen een schuldgevoel
naar aanleiding van de tips of de radiospot. Het lijkt erop dat tips die een herkenbare situatie naar
voor brengen, ook sneller een schuldgevoel oproepen. Dit hoeven we niet noodzakelijk als negatief
te interpreteren. Wie een schuldgevoel ervaart, voelt zich wellicht sneller geneigd tot actie over te
gaan.
Mogelijk zijn dergelijke ‘neveneffecten’ groter bij personen waar de relatie moeilijk loopt. Zoals
wordt aangehaald in de open antwoorden, is een campagne die focust op positieve aspecten van
partnerrelaties, wellicht niet voldoende voor personen die relatieproblemen ondervinden.

8.2 Wordt de campagne opgemerkt en hoe?
Een beperkt bereik
De beelden uit de campagne werden door erg weinig respondenten opgemerkt. Slechts één derde
van de respondenten heeft de tips gezien. Dit is opmerkelijk, gezien we de oproep tot deelname aan
de bevraging mee verspreid hebben via kanalen die hebben bijgedragen tot de verspreiding van de
campagne. Op basis hiervan kunnen we verwachten dat het werkelijke bereik nog lager ligt. Over de
brede verspreiding van de campagne bij de bevolking kunnen we echter geen uitspraak doen, aangezien het niet om een representatieve bevraging gaat.
Het bereik van de campagne verschilt niet naargelang men al dan niet tot de doelgroep van de campagne behoort. Hier hadden we kunnen verwachten dat de campagne meer zou worden opgepikt
door de doelgroep dan door andere groepen. Het is wel zo dat beelden die aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep van gezinnen met jonge kinderen, door deze groep ook meer worden gezien
en/of meer worden gekozen om te beoordelen.
Beleving campagne “Maak van donderdag date-dag en blijf ook met je partner de beste vrienden”

44/75

We merken verschillen in het bereik naargelang het geslacht, het opleidingsniveau en het al dan niet
tot een maatschappelijk kwetsbare groep behoren. Mannen, lager opgeleiden en maatschappelijk
kwetsbaren hebben de campagne minder opgemerkt dan respectievelijk vrouwen, hoger opgeleiden en niet-maatschappelijk kwetsbaren.
We hebben niet uitdrukkelijk gepeild in hoeverre het concept ‘Donderdag Date-dag’ bij respondenten gekend is. Mogelijk had dit, dankzij de persaandacht, betere resultaten qua bereik in onze enquête opgeleverd. Toch kunnen we uit de antwoorden op de open vragen afleiden dat deze mediaaandacht verschillende respondenten ontgaan is.

Verschillende groepen, verschillende kanalen
De campagne werd vooral via F acebook verspreid. Dit weerspiegelt zich in de resultaten van de enquête. Respondenten hebben in de eerste plaats de tips via Facebook opgemerkt. Artikels in kranten
of magazines, affiches, advertenties en nieuwsbrieven werden minder opgemerkt. Het aandeel respondenten dat de tips heeft opgemerkt via Facebook ligt nog hoger voor lager opgeleiden dan voor
hoger opgeleiden. Hoger opgeleiden hebben vaker dan lager opgeleiden de tips gezien via een krant
of magazine.
Slechts één op tien heeft de radiospot opgemerkt. Eén op vijf is via de radio in aanraking gekomen
met de campagne. De helft van de respondenten luistert niet naar de radiozenders waar de campagne aan bod is gekomen. Lager opgeleiden en maatschappelijk kwetsbare respondenten luisteren
minder naar de radiozenders waarop de radiospot is gedraaid of een programma over de campagne
werd uitgezonden dan hoger opgeleiden en niet-maatschappelijk kwetsbare respondenten.
Ook de website kent een beperkt bereik. Eén op tien kent de website tijdvoorjerelatie.be. Hoger opgeleiden hebben vaker dan lager opgeleiden de tips op de website gezien.

8.3 Welke mogelijke persoonlijke impact van de campagne?
De impact van deze campagne op partnerrelaties nagaan, is niet mogelijk. We kunnen niet via een
voor- en nameting in kaart brengen in welke mate de campagne veranderingen heeft teweeggebracht. We hebben wel gevraagd aan respondenten in hoeverre ze zelf het idee hebben dat de campagne heeft bijgedragen tot bewustwording over partnerrelaties en gedragsveranderingen. We weten niet hoe respondenten deze vraag hebben geïnterpreteerd. Misschien hebben ze het idee dat ze
dit sowieso al doen in hun partnerrelatie, en dat de campagne dus niet heeft bijgedragen tot verbetering.
Eén van de doelstellingen van de campagne is relaties en relatieproblemen bespreekbaar te maken.
Deze doelstelling is slechts beperkt bereikt. Eén vierde van de respondenten heeft naar aanleiding
van de campagne met zijn of haar partner gesproken en één vijfde heeft de partnerrelatie met anderen besproken.
De doelstellingen omtrent bewustmaking dat investeren in een partnerrelatie noodzakelijk is en
mensen laten reflecteren over hun partnerrelatie, zijn in meerdere mate behaald. Bij ongeveer twee
derde heeft de campagne reflectie op gang gebracht. Vooral lager opgeleiden hebben meer inzicht
gekregen in het belang van een partnerrelatie.
Eén derde van de respondenten heeft naar aanleiding van de campagne meer tijd vrijgemaakt voor
de partner. De doelgroep geeft dit vaker aan dan de niet doelgroep.
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We mogen besluiten dat de campagne bij de meerderheid van de respondenten een impact heeft
gehad. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze evaluatie een eenmalige campagne betreft. Effecten zijn mogelijk groter wanneer een campagne wordt herhaald.

8.4 Aanbevelingen
Op basis van dit belevingsonderzoek kunnen we stellen dat verschillende elementen uit deze campagne positief worden beoordeeld en kunnen worden herhaald. Dit geldt voor het concept, de inhoud van de boodschap en de vormgeving. Wanneer nieuwe tips worden ontwikkeld, moeten deze
vooral realistisch en herkenbaar zijn.
Bij een volgende campagne stelt zich de vraag welke plaats de website moet innemen. De informatie die via sociale media, een radiospot of een affiche kan worden verspreid, is beperkt. Toch hebben
maar weinig respondenten de website bezocht. Lager opgeleiden doen dit in mindere mate dan hoger opgeleiden. Het is aangewezen nog meer dan nu het geval is, in de campagne de link met de
website te leggen.
Op een dergelijke website verwachten respondenten vooral voldoende informatie. Doorverwijzing
verwachten de meeste respondenten niet. Mogelijk wil men zelf aan de slag met de informatie die
wordt aangeboden of vindt men een doorverwijzing niet nodig. Wanneer een volgende campagne
zich echter meer op relatieproblemen zal richten, zal het nodig zijn na te denken hoe men kan doorverwijzen. De huidige campagne is er slechts beperkt in geslaagd om partnerrelaties bespreekbaar
te maken. Ook hier kan in een vervolgcampagne verder over worden nagedacht.
Bij het ontwikkelen van een campagne moet voldoende aandacht worden besteed aan de verspreiding ervan. We merken dat de campagne slechts beperkt werd opgemerkt. Het is zeker van belang
verder na te denken over hoe men de doelgroep, koppels met jonge kinderen, beter kan bereiken.
Eén aanbeveling kunnen we hier alvast meenemen uit de bevraging: campagnebeelden en -boodschappen moeten aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep. Tips die gericht zijn naar ouders
met jonge kinderen, worden immers meer door die doelgroep opgepikt.
Ook het bereiken van mannen, lager opgeleiden en maatschappelijk kwetsbare groepen blijkt problematisch. Inzetten op verschillende kanalen is noodzakelijk: via sociale media, via berichtgeving in
kranten en magazines en via affiches in voorzieningen kan men verschillende doelgroepen bereiken.
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9.2 Significante verschillen
9.2.1 Verschillen naargelang de doelgroep
Tabel 10: verschil tip “Ook ouders verdienen een pauze, speel eens met elkaar” opgemerkt, naargelang doelgroep
Maakt deel uit van de doelgroep

nee
Tip “Ook ouders
verdienen een
pauze” opgemerkt

ja

Totalen

nee

ja

58

31

58.0%

42.5%

42

42

42.0%

57.5%

100

73

100%

100%

Totalen

89

84

173

χ² (1, N=173) = 4.08, p < .05

Tabel 11: verschil tip “Maak van jullie dagelijks spitsuur eens een genietuur” opgemerkt, naargelang
doelgroep
Maakt deel uit van de doelgroep

nee
Tip “Maak van
jullie dagelijks
spitsuur” opgemerkt

ja

Totalen

nee

ja

66

59

66.0%

80.8%

34

20

34.0%

19.2%

100

73

100%

100%

Totalen

125

48

173

χ² (1, N=173) = 4.62, p < .05
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Tabel 12: verschil tip “Schenk evenveel aandacht aan je partner als aan je smartphone” opgemerkt,
naargelang doelgroep
Maakt deel uit van de doelgroep

nee
Tip “Schenk
evenveel aandacht” opgemerkt

ja

Totalen

nee

ja

56

53

56.0%

72.6%

44

20

44.0%

27.4%

100

73

100%

100%

Totalen

109

64

173

χ² (1, N=173) = 4.99, p < .05

Tabel 13: verschil tip “Lok elkaar weg van de tv met een opwindende belofte” opgemerkt, naargelang doelgroep
Maakt deel uit van de doelgroep

nee
Tip “Lok elkaar
weg” opgemerkt

ja

Totalen

nee

ja

78

69

78.0%

94.5%

22

4

22.0%

5.5%

100

73

100%

100%

Totalen

147

26

173

χ² (1, N=173) = 9.02, p < .01
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Tabel 14: verschil tip “Ook ouders verdienen een pauze, speel eens met elkaar” gekozen om te beoordelen, naargelang doelgroep
Maakt deel uit van de doelgroep

nee
Tip “Ook ouders
verdienen een
pauze” gekozen

ja

Totalen

Totalen

nee

ja

257

143

83.4%

67.5%

51

69

120

16.6%

32.5%

100%

308

212

100%

100%

400

520

χ² (1, N=520) = 18.08, p < .001

Tabel 15: verschil tip “Doe iets wat jullie deden voor jullie kinderen hadden” gekozen om te beoordelen, naargelang doelgroep
Maakt deel uit van de doelgroep

nee
Tip “Doe iets
wat jullie deden” gekozen

ja

Totalen

nee

ja

241

145

78.2%

68.4%

67

67

21.8%

31.6%

308

212

100%

100%

Totalen

386

134

520

χ² (1, N=520) = 6.37, p < .05
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Tabel 16: verschil tip “Op elkaars tenen trappen mag, ga samen dansen” gekozen om te beoordelen,
naargelang doelgroep
Maakt deel uit van de doelgroep

nee
Tip “Op elkaars
tenen trappen”
gekozen

ja

Totalen

nee

ja

258

199

83.8%

93.9%

50

13

16.2%

6.1%

308

212

100%

100%

Totalen

457

63

520

χ² (1, N=520) = 12.03, p < .01

Tabel 17: verschil tips gezien via een facebook-pagina van een organisatie, naargelang doelgroep
Maakt deel uit van de doelgroep

nee
Tips gezien via
facebook organisatie

ja

Totalen

nee

ja

288

208

93.5%

98.1%

20

4

6.5%

1.9%

308

212

100%

100%

Totalen

496

24

520

χ² (1, N=520) = 6.05, p < .05
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Tabel 18: verschil impact op tijd maken voor de partner, naargelang doelgroep
Maakt deel uit van de doelgroep

Niet akkoord
Impact op tijd
maken voor de
partner

Neutraal

Wel akkoord

Totalen

nee

ja

25

38

32.1%

51.4%

32

9

41.0%

12.2%

21

27

26.9%

36.5%

78

74

100%

100%

Totalen

63

41

48

152

χ² (2, N=152) = 16.24, p < .001

Tabel 19: verschil impact op informatie zoeken over relaties, naargelang doelgroep
Maakt deel uit van de doelgroep

Niet akkoord
Impact op informatie zoeken
Neutraal

Wel akkoord

Totalen

nee

ja

41

54

52.6%

73.0%

18

14

23.1%

18.9%

19

6

24.4%

8.1%

78

74

100%

100%

Totalen

95

32

25

152

χ² (2, N=152) = 8.94, p < .05
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Tabel 20: verschil ‘weinig tijd’ als reden om tips niet te kunnen realiseren, naargelang doelgroep
Maakt deel uit van de doelgroep
nee

ja

294

171

93.5%

80.7%

14

41

Weinig tijd

4.5%

19.3%

Totalen

308

212

100%

100%

nee

ja

Totalen

465

55

520

χ² (1, N=520) = 29.06, p < .001

Tabel 21: verschil ‘zorg voor kinderen vraagt teveel aandacht’ als reden om tips niet te kunnen realiseren, naargelang doelgroep
Maakt deel uit van de doelgroep

nee
Zorg voor kinderen vraagt teveel aandacht

ja

Totalen

nee

ja

301

177

97.7%

83.5%

7

35

2.3%

16.5%

308

212

100%

100%

Totalen

478

42

520

χ² (1, N=520) = 34.28, p < .001
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9.2.2 Verschillen naargelang geslacht
Tabel 22: verschil ‘geen enkele tip’ opgemerkt, naargelang geslacht
Geslacht
Man

Vrouw

Minstens 1 tip opgemerkt

21

152

19.3%

37.2%

Geen enkele tip opgemerkt

88

257

80.7%

62.8%

Totalen

109

409

100%

100%

Totalen

173

345

518

χ² (1, N=518) = 12.39, p < .001

Tabel 23: verschil beoordeling slogan “Donderdag date-dag” als leuk, naargelang geslacht
Geslacht

nee

Beoordeling slogan: “leuk”

ja

Totalen

Totalen

Man

Vrouw

64

160

58.7%

39.1%

45

249

41.3%

60.9%

109

409

100%

100%

224

294

518

χ² (1, N=518) = 13.47, p < .001
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Tabel 24: verschil beoordeling slogan “Donderdag date-dag” als betuttelend, naargelang geslacht
Geslacht

nee
Beoordeling sloja
gan: “betuttelend”
Totalen

Totalen

Man

Vrouw

75

359

68.8%

57.8%

34

50

31.2%

12.2%

109

409

100%

100%

434

84

518

χ² (1, N=518) = 22.79, p < .001

Tabel 25: verschil beoordeling slogan “Donderdag date-dag” als grappig, naargelang geslacht
Geslacht

nee

Beoordeling slogan: “grappig”

ja

Totalen

Totalen

Man

Vrouw

89

277

81.7%

75.7%

20

132

18.3%

32.3%

109

409

100%

100%

366

152

518

χ² (1, N=518) = 8.05, p < .01
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Tabel 26: verschil beoordeling slogan “Blijf ook met je partner de beste vrienden” als leuk, naargelang geslacht
Geslacht

nee

Beoordeling slogan: “leuk”

ja

Totalen

Totalen

Man

Vrouw

65

184

59.6%

45.0%

44

225

40.4%

55.0%

109

409

100%

100%

249

269

518

χ² (1, N=518) = 7.39, p < .01

Tabel 27: verschil beoordeling slogan “Blijf ook met je partner de beste vrienden” als betuttelend,
naargelang geslacht
Geslacht

nee
Beoordeling sloja
gan: “betuttelend”
Totalen

Totalen

Man

Vrouw

84

371

77.1%

90.7%

25

38

22.9%

9.3%

109

409

100%

100%

455

63

518

χ² (1, N=518) = 15.0, p < .001
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Tabel 28: verschil beoordeling slogan “Blijf ook met je partner de beste vrienden” als belachelijk,
naargelang geslacht
Geslacht

nee
Beoordeling sloja
gan: “belachelijk”
Totalen

Totalen

Man

Vrouw

98

394

89.9%

96.3%

11

15

10.1%

3.7%

109

409

100%

100%

492

26

518

χ² (1, N=518) = 7.45, p < .01

Tabel 29: verschil beoordeling slogan “Blijf ook met je partner de beste vrienden” als vreemd, naargelang geslacht
Geslacht

nee

Beoordeling slogan: “vreemd”

ja

Totalen

Totalen

Man

Vrouw

94

388

86.2%

94.9%

15

21

13.8%

5.1%

109

409

100%

100%

482

36

518

χ² (1, N=518) = 9.91, p < .01
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Tabel 30: keuze beoordeling tip “Doe iets wat jullie deden voor jullie kinderen hadden”, naargelang
geslacht
Geslacht

Keuze tip “Doe
iets wat jullie
deden voordat
jullie kinderen
hadden”

nee

ja

Totalen

Totalen

Man

Vrouw

70

315

64.2%

77%

39

94

35.8%

23%

109

409

100%

100%

385

133

518

χ² (1, N=518) = 7.39, p < .01

Tabel 31: keuze beoordeling tip “Schenk evenveel aandacht aan je partner als aan je smartphone”,
naargelang geslacht
Geslacht

nee
Keuze tip
“Schenk evenveel aandacht”

ja

Totalen

Totalen

Man

Vrouw

91

277

83.5%

67.7%

18

132

16.5%

32.3%

109

409

100%

100%

368

150

518

χ² (1, N=518) = 10.39, p < .01
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Tabel 32: keuze beoordeling tip “Lok elkaar weg van de tv met een opwindende belofte”, naargelang
geslacht
Geslacht

nee
Keuze tip “Lok
elkaar weg van
de tv”

ja

Totalen

Totalen

Man

Vrouw

91

375

83.5%

67.7%

18

34

16.5%

8.3%

109

409

100%

100%

466

52

518

χ² (1, N=518) = 6.41, p < .01

Tabel 33: keuze beoordeling tip “Vertel elkaar 10 dingen die je in elkaar waardeert”, naargelang geslacht
Geslacht

nee
Keuze tip “Vertel elkaar 10
dingen”

ja

Totalen

Totalen

Man

Vrouw

93

297

85.3%

72.6%

16

112

14.7%

27.4%

109

409

100%

100%

390

128

518

χ² (1, N=518) = 7.47, p < .01
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Tabel 34:verwachting om tips te vinden op de website, naargelang geslacht
Geslacht

nee

Verwachting
tips op website

ja

Totalen

Totalen

Man

Vrouw

50

115

45.9%

28.1%

59

294

54.1%

71.9%

109

409

100%

100%

165

353

518

χ² (1, N=518) = 12.50, p < .001

Tabel 35:verwachting om doorverwijzing naar informatie te vinden op de website, naargelang geslacht
Geslacht

nee
Verwachting
doorverwijzing
info website

ja

Totalen

Totalen

Man

Vrouw

91

297

83.5%

72.6%

18

112

16.5%

27.4%

109

409

100%

100%

388

130

518

χ² (1, N=518) = 5.41, p < .01
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Tabel 36: verschil in gemiddelde beoordeling van de tips naargelang geslacht
Beoordeling tips
Vormgeving

M (SD)
Man

3.62 (1.08)

Vrouw

3.72 (1.03)

Positief beeld van
relaties

Man

3.54 (1.13)

Vrouw

3.70 (0.98)

Schuldgevoel

Man

2.01 (1.03)

Vrouw

2.27 (1.06)

Man

3.34 (1.16)

Vrouw

3.57 (0.98)

Man

2.87 (1.14)

Vrouw

3.08 (1.06)

Man

3.21 (1.15)

Vrouw

3.59 (1.04)

Man

1.86 (1.04)

Vrouw

1.51 (0.77)

Man

3.34 (1.06)

Vrouw

3.55 (1.07)

Man

2.24 (1.09)

Vrouw

2.33 (1.06)

Spreekt inhoudelijk Man
aan
Vrouw

3.84 (1.12)

Herkenbaar

Geeft invulling aan
relatie
Inspirerend om
mee aan de slag te
gaan
Onduidelijk

Zet aan het denken

Is moeilijk te realiseren

4.15 (0.98)

t-test

-.79

-1.35

-2.14*

-1.92

-1.65

-2.95**

3.63***

-1.68

-.69

-2.59**

*p<.05, **p<.01, ***p<.001
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Tabel 37: verschil in gemiddelde beoordeling van de radiospot naargelang geslacht
Beoordeling radiospot
Spreekt aan

M (SD)

Man

3.00 (1.22)

Vrouw

3.48 (1.08)

Positief beeld van
relaties

Man

3.09 (1.17)

Vrouw

3.33 (1.10)

Schuldgevoel

Man

2.21 (1.05)

Vrouw

2.26 (1.08)

Man

2.74 (1.16)

Vrouw

3.06 (1.16)

Geeft invulling aan
relatie

Man

2.84 (1.14)

Vrouw

3.02 (1.08)

Onduidelijk

Man

1.90 (0.96)

Vrouw

1.74 (0.96)

Man

2.94 (1.17)

Vrouw

3.30 (1.09)

Man

2.34 (1.17)

Vrouw

2.60 (1.17)

Herkenbaar

Zet aan het denken

Zet aan tot meer
informatie opzoeken

t-test

-3.49**

-1.77

-0.33

-2.22*

-1.37

1.31

-2.67**

-1.78

*p<.05, **p<.01, ***p<.001
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9.2.3 Verschillen naargelang opleidingsniveau
Tabel 38: verschil ‘geen enkele tip’ opgemerkt, naargelang opleidingsniveau
Opleidingsniveau
Laag

Hoog

Minstens 1 tip opgemerkt

45

128

26.6%

36.5%

Geen enkele tip opgemerkt

124

223

73.4%

63.5%

Totalen

169

351

100%

100%

Totalen

173

347

520

χ² (1, N=520) = 4.98, p < .01

Tabel 39: tips opgemerkt via facebook voor respondenten die de campagne hebben opgemerkt,
naargelang opleidingsniveau
Opleidingsniveau

nee

Tips opgemerkt
via facebook

ja

Totalen

Laag

Hoog

11

56

24.4%

43.8%

34

72

75.6%

56.3%

45

128

100%

100%

Totalen

67

106

173

χ² (1, N=173) = 5.23, p < .05
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Tabel 40: tips opgemerkt via kranten of magazines voor respondenten die de campagne hebben opgemerkt, naargelang opleidingsniveau
Opleidingsniveau

nee
Tips opgemerkt
via kranten of
magazines

ja

Totalen

Laag

Hoog

38

86

84.4%

67.2%

7

42

15.6%

32.8%

45

128

100%

100%

Totalen

124

49

173

χ² (1, N=173) = 4.88, p < .05

Tabel 41: tips opgemerkt via website tijdvoorjerelatie voor respondenten die de campagne hebben
opgemerkt, naargelang opleidingsniveau
Opleidingsniveau

nee

Tips opgemerkt
via website

ja

Totalen

Laag

Hoog

43

99

95.6%

77.3%

2

29

4.4%

22.7%

45

128

100%

100%

Totalen

142

31

173

χ² (1, N=173) = 7.51, p < .01
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Tabel 42: radiospot op radio 2 gehoord, naargelang opleidingsniveau
Opleidingsniveau

nee
Campagne opgemerkt via radio

ja

Totalen

Laag

Hoog

157

297

92.9%

84.6%

12

54

7.1%

15.4%

169

351

100%

100%

Totalen

454

66

520

χ² (1, N=520) = 7.06, p < .01

Tabel 43: uitzending op Hautekiet gehoord, naargelang opleidingsniveau
Opleidingsniveau

nee
Campagne opgemerkt via
Hautekiet

ja

Totalen

Laag

Hoog

166

315

98.2%

89.7%

3

36

1.8%

10.3%

169

351

100%

100%

Totalen

481

39

520

χ² (1, N=520) = 11.83, p < .01

Beleving campagne “Maak van donderdag date-dag en blijf ook met je partner de beste vrienden”

65/75

Tabel 44: aandeel respondenten dat wel naar de radiozenders luistert, maar de campagne niet op
radio heeft gehoord, naargelang opleidingsniveau
Opleidingsniveau

nee
Campagne niet
via radio opgemerkt

ja

Totalen

Laag

Hoog

130

233

76.9%

66.4%

39

118

23.1%

33.6%

169

351

100%

100%

Totalen

363

157

520

χ² (1, N=520) = 6.01, p < .05

Tabel 45: respondenten die niet naar radiozenders luisteren, naargelang opleidingsniveau
Opleidingsniveau
Laag

Hoog

Luistert naar radiozenders

64

209

37.9%

59.5%

Luistert niet naar radiozenders

105

142

62.1%

40.5%

Totalen

169

351

100%

100%

Totalen

273

247

520

χ² (1, N=520) = 21.49, p < .001
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Tabel 46: beoordeling slogan Donderdag Date-dag als betuttelend, naargelang opleidingsniveau
Opleidingsniveau

nee
Slogan donderdag date-dag
betuttelend

ja

Totalen

Laag

Hoog

156

280

92.3%

79.8%

13

71

7.7%

20.2%

169

351

100%

100%

Totalen

436

84

520

χ² (1, N=520) = 13.24, p < .001

Tabel 47: beoordeling slogan Donderdag Date-dag als grappig, naargelang opleidingsniveau
Opleidingsniveau

nee
Slogan donderdag date-dag
grappig

ja

Totalen

Laag

Hoog

110

258

65.1%

73.5%

59

93

34.9%

26.5%

169

351

100%

100%

Totalen

368

152

520

χ² (1, N=520) = 3.91, p < .05
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Tabel 48: beoordeling slogan “Maak van je partner de beste vrienden” als leuk, naargelang opleidingsniveau
Opleidingsniveau

nee

Slogan beste
vrienden leuk

ja

Totalen

Laag

Hoog

57

193

33.7%

55.0%

112

158

66.3%

45.0%

169

351

100%

100%

Totalen

250

270

520

χ² (1, N=520) = 20.65, p < .001

Tabel 49: beoordeling slogan “Maak van je partner de beste vrienden” als grappig, naargelang opleidingsniveau
Opleidingsniveau

nee
Slogan beste
vrienden grappig

ja

Totalen

Laag

Hoog

142

320

84.0%

91.2%

27

31

16.0%

8.8%

169

351

100%

100%

Totalen

462

58

520

χ² (1, N=520) = 5.88, p < .01
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Tabel 50: beoordeling slogan “Maak van je partner de beste vrienden” als interessant, naargelang
opleidingsniveau
Opleidingsniveau

nee
Slogan beste
vrienden interessant

ja

Totalen

Laag

Hoog

88

219

52.1%

62.4%

81

132

47.9%

37.6%

169

351

100%

100%

Totalen

307

213

520

χ² (1, N=520) = 5.03, p < .05

Tabel 51: beoordeling slogan “Maak van je partner de beste vrienden” als betuttelend, naargelang
opleidingsniveau
Opleidingsniveau

nee
Slogan beste
vrienden betuttelend

ja

Totalen

Laag

Hoog

158

299

93.5%

85.2%

11

52

6.5%

14.8%

169

351

100%

100%

Totalen

457

63

520

χ² (1, N=520) = 7.39, p < .01

Beleving campagne “Maak van donderdag date-dag en blijf ook met je partner de beste vrienden”

69/75

Tabel 52: verschil in verwachting website m.b.t. doorverwijzing naar hulp, naargelang opleidingsniveau
Opleidingsniveau

nee
Verwachting
website doorverwijzing hulp

ja

Totalen

Laag

Hoog

149

256

88.2%

72.9%

20

95

11.8%

27.1%

169

351

100%

100%

Totalen

405

115

520

χ² (1, N=520) = 15.36, p < .001

Tabel 53: verschil in verwachting website m.b.t. doorverwijzing naar informatie, naargelang opleidingsniveau
Opleidingsniveau

nee
Verwachting
website doorverwijzing informatie

ja

Totalen

Laag

Hoog

138

251

81.7%

71.5%

31

100

18.3%

28.5%

169

351

100%

100%

Totalen

389

131

520

χ² (1, N=520) = 6.23, p < .05
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Tabel 54: impact op het inzicht krijgen in het belang van een relatie, naargelang opleidingsniveau
Opleidingsniveau

Impact op inzicht in relatie

Niet akkoord

Neutraal

Akkoord

Totalen

Laag

Hoog

7

44

20.6%

37.3%

5

33

14.7%

28%

22

41

64.7%

34.7%

34

118

100%

100%

Totalen

51

38

63

152

χ² (2, N=152) = 9.77, p < .01

9.2.4 Verschillen naargelang maatschappelijke kwetsbaarheid
Tabel 55: verschillen in geen enkele tip opgemerkt, naargelang maatschappelijk kwetsbaarheid
Maatschappelijk kwetsbare groep
Ja

Nee

Minstens één tip opgemerkt

7

166

14.9%

35.3%

Geen enkele tip opgemerkt

40

304

85.1%

64.7%

47

470

100%

100%

Totalen

173

344

517

χ² (1, N=517) = 8.01, p < .01
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Tabel 56: verschillen in het horen van de radiospot op radio 2, naargelang maatschappelijk kwetsbaarheid
Maatschappelijk kwetsbare groep

Radiospot gehoord op radio 2

Nee

Ja

Ja

Nee

46

405

97.9%

86.2%

1

65

2.1%

13.8%

47

470

100%

100%

Totalen

451

66

517

χ² (1, N=517) = 5.25, p < .05

Tabel 57: verschillen in het luisteren naar de radiozenders en al dan niet gehoord hebben van de
campagne op de radio, naargelang maatschappelijk kwetsbaarheid
Maatschappelijk kwetsbare groep

Campagne op de
radio gehoord

Nee

Ja

Ja

Nee

39

321

83.0%

68.3%

8

149

17.0%

31.7%

47

470

100%

100%

Totalen

360

157

517

χ² (1, N=517) = 4.36, p < .05
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Tabel 58: verschillen in al dan niet luisteren naar de radiozenders waarop campagne te horen was,
naargelang maatschappelijk kwetsbaarheid
Maatschappelijk kwetsbare groep

Luisteren naar
radiozenders

Nee

Ja

Ja

Nee

17

256

36.2%

54.5%

30

214

63.8%

45.5%

47

470

100%

100%

Totalen

273

244

517

χ² (1, N=517) = 5.74, p < .05

9.2.5 Verschillen m.b.t. relatietevredenheid
Tabel 59: correlatietabel relatietevredenheid – beoordeling tips
Correlatie met MMQ
Tips geven een schuldgevoel

.224**

Tips zetten aan het denken

.158**

Tips zijn moeilijk om te realiseren

.238**

Pearson correlatiecoëfficiënt, **p<.01

9.3 Lijst met figuren
Figuur 1: verschillen naargelang opleidingsniveau in kanalen waarop de campagne respondenten bereikte
Figuur 2: verschillen naargelang opleidingsniveau in bereik van de campagne via de radio
Figuur 3: verschillen naargelang geslacht in beoordeling van de slogan ‘Maak van Donderdag datedag’
Figuur 4: verschillen naargelang opleidingsniveau in beoordeling van de slogan ‘Blijf ook met je partner de beste vrienden’
Figuur 5: Redenen waarom de tips niet kunnen gerealiseerd worden
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9.4 Lijst met tabellen
Tabel 1: verdeling respondenten naar geslacht
Tabel 2: verdeling respondenten naar leeftijd
Tabel 3: verdeling respondenten naar gezinssamenstelling
Tabel 4: verdeling respondenten naar afkomst partners
Tabel 5: gemiddelde algemene beoordeling van alle tips
Tabel 6: gemiddelde algemene beoordeling van de tips afzonderlijk
Tabel 7: gemiddelde algemene beoordeling van de informatie op de website
Tabel 8: gemiddelde algemene beoordeling van de radiospot
Tabel 9: impact van de campagne: aandeel respondenten ‘eerder akkoord’ of helemaal akkoord’ op
de stellingen (n=152)
Tabel 10: verschil tip “Ook ouders verdienen een pauze, speel eens met elkaar” opgemerkt, naargelang doelgroep
Tabel 11: verschil tip “Maak van jullie dagelijks spitsuur eens een genietuur” opgemerkt, naargelang
doelgroep
Tabel 12: verschil tip “Schenk evenveel aandacht aan je partner als aan je smartphone” opgemerkt,
naargelang doelgroep
Tabel 13: verschil tip “Lok elkaar weg van de tv met een opwindende belofte” opgemerkt, naargelang doelgroep
Tabel 14: verschil tip “Ook ouders verdienen een pauze, speel eens met elkaar” gekozen om te beoordelen, naargelang doelgroep
Tabel 15: verschil tip “Doe iets wat jullie deden voor jullie kinderen hadden” gekozen om te beoordelen, naargelang doelgroep
Tabel 16: verschil tip “Op elkaars tenen trappen mag, ga samen dansen” gekozen om te beoordelen,
naargelang doelgroep
Tabel 17: verschil tips gezien via een facebook-pagina van een organisatie, naargelang doelgroep
Tabel 18: verschil impact op tijd maken voor de partner, naargelang doelgroep
Tabel 19: verschil impact op informatie zoeken over relaties, naargelang doelgroep
Tabel 20: verschil ‘weinig tijd’ als reden om tips niet te kunnen realiseren, naargelang doelgroep
Tabel 21: verschil ‘zorg voor kinderen vraagt teveel aandacht’ als reden om tips niet te kunnen realiseren, naargelang doelgroep
Tabel 22: verschil ‘geen enkele tip’ opgemerkt, naargelang geslacht
Tabel 23: verschil beoordeling slogan “Donderdag date-dag” als leuk, naargelang geslacht
Tabel 24: verschil beoordeling slogan “Donderdag date-dag” als betuttelend, naargelang geslacht
Tabel 25: verschil beoordeling slogan “Donderdag date-dag” als grappig, naargelang geslacht
Tabel 26: verschil beoordeling slogan “Blijf ook met je partner de beste vrienden” als leuk, naargelang geslacht
Tabel 27: verschil beoordeling slogan “Blijf ook met je partner de beste vrienden” als betuttelend,
naargelang geslacht
Tabel 28: verschil beoordeling slogan “Blijf ook met je partner de beste vrienden” als belachelijk,
naargelang geslacht
Tabel 29: verschil beoordeling slogan “Blijf ook met je partner de beste vrienden” als vreemd, naargelang geslacht
Tabel 30: keuze beoordeling tip “Doe iets wat jullie deden voor jullie kinderen hadden”, naargelang
geslacht
Tabel 31: keuze beoordeling tip “Schenk evenveel aandacht aan je partner als aan je smartphone”,
naargelang geslacht
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Tabel 32: keuze beoordeling tip “Lok elkaar weg van de tv met een opwindende belofte”, naargelang geslacht
Tabel 33: keuze beoordeling tip “Vertel elkaar 10 dingen die je in elkaar waardeert”, naargelang geslacht
Tabel 34:verwachting om tips te vinden op de website, naargelang geslacht
Tabel 35:verwachting om doorverwijzing naar informatie te vinden op de website, naargelang geslacht
Tabel 36: verschil in gemiddelde beoordeling van de tips naargelang geslacht
Tabel 37: verschil in gemiddelde beoordeling van de radiospot naargelang geslacht
Tabel 38: verschil ‘geen enkele tip’ opgemerkt, naargelang opleidingsniveau
Tabel 39: tips opgemerkt via facebook voor respondenten die de campagne hebben opgemerkt,
naargelang opleidingsniveau
Tabel 40: tips opgemerkt via kranten of magazines voor respondenten die de campagne hebben opgemerkt, naargelang opleidingsniveau
Tabel 41: tips opgemerkt via website tijdvoorjerelatie voor respondenten die de campagne hebben
opgemerkt, naargelang opleidingsniveau
Tabel 42: radiospot op radio 2 gehoord, naargelang opleidingsniveau
Tabel 43: uitzending op Hautekiet gehoord, naargelang opleidingsniveau
Tabel 44: aandeel respondenten dat wel naar de radiozenders luistert, maar de campagne niet op
radio heeft gehoord, naargelang opleidingsniveau
Tabel 45: respondenten die niet naar radiozenders luisteren, naargelang opleidingsniveau
Tabel 46: beoordeling slogan Donderdag Date-dag als betuttelend, naargelang opleidingsniveau
Tabel 47: beoordeling slogan Donderdag Date-dag als grappig, naargelang opleidingsniveau
Tabel 48: beoordeling slogan “Maak van je partner de beste vrienden” als leuk, naargelang opleidingsniveau
Tabel 49: beoordeling slogan “Maak van je partner de beste vrienden” als grappig, naargelang opleidingsniveau
Tabel 50: beoordeling slogan “Maak van je partner de beste vrienden” als interessant, naargelang
opleidingsniveau
Tabel 51: beoordeling slogan “Maak van je partner de beste vrienden” als betuttelend, naargelang
opleidingsniveau
Tabel 52: verschil in verwachting website m.b.t. doorverwijzing naar hulp, naargelang opleidingsniveau
Tabel 53: verschil in verwachting website m.b.t. doorverwijzing naar informatie, naargelang opleidingsniveau
Tabel 54: impact op het inzicht krijgen in het belang van een relatie, naargelang opleidingsniveau
Tabel 55: verschillen in geen enkele tip opgemerkt, naargelang maatschappelijk kwetsbaarheid
Tabel 56: verschillen in het horen van de radiospot op radio 2, naargelang maatschappelijk kwetsbaarheid
Tabel 57: verschillen in het luisteren naar de radiozenders en al dan niet gehoord hebben van de
campagne op de radio, naargelang maatschappelijk kwetsbaarheid
Tabel 58: verschillen in al dan niet luisteren naar de radiozenders waarop campagne te horen was,
naargelang maatschappelijk kwetsbaarheid
Tabel 59: correlatietabel relatietevredenheid – beoordeling tips
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