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CAMPAGNE ‘DE EERSTE STAP HELPT JE VERDER’ 



Campagneperiode 
De campagneperiode loopt van 13 september 2021 t/m 31 oktober 2021. 
 
Doelgroepen 
We richten ons specifiek in de tweede flight weer op ondernemers, ZZP’ers en flexwerkers.  
Waarom?: preventief handelen is voor alle risicogroepen relevant, maar we kiezen voor de nieuwe risicogroep(en), omdat zij vaak nog geen langdurige 
financiële problemen hebben. Bij hen is minder sprake van overbelasting en de verwachting is dat zij meer open staan in deze tijd voor de 
campagneboodschap om vroegtijdig actie te ondernemen en op zoek te gaan naar oplossingen. 
 
Campagneboodschap: Heb je ook geldzorgen? Blijf er niet meer rondlopen. Ontdek wat jij kan doen op Geldfit.nl of Doe anoniem de test en ontvang 
direct advies op Geldfit.nl  
De eerst stapt helpt je verder.  
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2E CAMPAGNEFLIGHT ‘DE EERSTE STAP HELPT JE VERDER’ 



 
 
Omschrijving deelcampagne:  We laten met de campagne zien dat die eerste stap nemen helpt. Zonder een te positief of groots beeld te schetsen. Het 
creatieve concept werkt aan de preventieve kant als aanmoediging (zet die eerste stap en voorkom dat problemen groter worden), maar kan ook 
bevestigend werken bij mensen die al hulp krijgen (het is goed dat je die eerste stap hebt gezet en nu hulp ontvangt). 
 
Concept: Voor deze tweede flight werken we weer met een opvallend beeld. We ontwikkelen een beeld dat aanzet tot actie, positief is en perspectief 
biedt. Je ziet iemand voordat hij/zij actie heeft ondernemen en de situatie nadat hij/zij actie heeft ondernomen. Aan dit beeld worden de quotes van de 
ambassadeurs toegevoegd, gekoppeld aan een payoff en handelingsperspectief. 
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ACHTERGRONDINFORMATIE CAMPAGNE 



- Radio-zendtijd Rijksoverheid, looptijd 13 sep t/m 10 okt 
 

- (online) Digital Radio, looptijd 13 sep t/m 10 okt 
 

- Online – native ads, looptijd 13 sep t/m 24 okt 
 

- Social – Linkedin/Instagram/Facebook, looptijd 13 sep t/m 24 okt 
 

- Branded Content, looptijd 11 okt t/m 31 okt 
 

-  Search, looptijd 13 sep t/m 24 okt 
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BETAALDE MEDIA-INZET 
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LANDINGSPAGINA’S CAMPAGNE 
De uitingen landen op: 
 
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestapmark/ 
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestapjantiene/ 
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestaprainier/ 
  
Op Geldfit.nl staan ook de ervaringsverhalen: 
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestapmark/mark/  
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestapjantiene/jantiene   
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestaprainier/rainier 
 
In de sheets hieronder staan alle copy en beelden die gebruikt worden in de campagne per fase en per kanaal. 
 
 

https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestapmark/
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestapjantiene/
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestapjantiene/
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestaprainier/
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestaprainier/
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestapmark/mark/
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestapmark/mark/
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestapjantiene/jantiene
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestapjantiene/jantiene
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestaprainier/rainier
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestaprainier/rainier
https://geldfit.nl/eerstestap/eerstestaprainier/rainier
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AWARENESS – DISCOVERY //  

FACEBOOK & INSTA // LINKAD & STORIES - STATIC 

LINKAD SQUARE (1:1) JPG 
TEXT 
– 125 TEKENS 

 

IN SCREEN COPY  
– 20% 
Awareness quote  

HEADER 
– 40 TEKENS, enkel FB 
enkel FB 

LINK DESCRIPTION  
- 30 TEKENS , enkel FB* 

LINK HASTAGS 
- MAX 30 

JANTIENE Heb jij net als Jantiene geldzorgen? Blijf er 
niet mee rondlopen. Kom op tijd in actie.  

 “De inkomsten van mijn bedrijf waren weggevallen. Door 
met vrienden te praten, kon ik de juiste beslissing nemen.” 
 

Heb jij ook geldzorgen? Ontdek wat jij kan doen Geldfit.nl 
 

#geldfit 
#geldzorgen 
#eerstestaphelptjeverder 
verder 

RAINIER Heb jij net als Rainier geldzorgen? Blijf er niet 
mee rondlopen. Kom op tijd in actie.  

“Ik kwam met mijn bedrijf in de schulden. Samen met een 
financieel adviseur maakte ik een nieuw plan.” 

MARK Heb jij net als Mark geldzorgen? Blijf er niet 
mee rondlopen. Kom op tijd in actie.  

 “Mijn financiële buffer raakte op en ik had geen plan B. 
Een gesprek met de gemeente bracht mij weer in beweging.” 
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AWARENESS – DISCOVERY //  

FACEBOOK & INSTA // LINKAD & STORIES - STATIC 
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AWARENESS – DISCOVERY //  

FACEBOOK & INSTA // LINKAD & STORIES - STATIC 

STORIES VERTICAL (16:9) JPG 

FRAME 1 
Awareness quote 1/2 

FRAME 2 
Awareness quote 2/2 

FRAME 3 - INFO LINK 

JANTIENE   “De inkomsten van mijn bedrijf waren 
helemaal weggevallen.” 

 "Door met vrienden te praten, kon ik de juiste 
beslissing nemen.” 
 

Heb jij ook geldzorgen? 
 
De eerste stap helpt je verder 
 
Ontdek wat jij kan doen op Geldfit.nl 
Geldfit.nl 

Geldfit.nl 

RAINIER  “Ik kwam met mijn bedrijf in de schulden.” “Samen met een financieel adviseur maakte ik 
een nieuw plan.” 
 

MARK  “Mijn financiële buffer raakte op en ik had 
geen plan B.”  

“Een gesprek met de gemeente bracht mij weer 
in beweging.” 
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AWARENESS – DISCOVERY //  

FACEBOOK & INSTA // LINKAD & STORIES - STATIC 

E I N D S C H E R M  V O O R  E L K  P E R S O O N  
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AWARENESS – DISCOVERY 

FACEBOOK & INSTA // CARROUSEL – STATIC  

CARROUSEL SQUARE (1:1) JPG             

  TEXT 
– 125 TEKENS 

FRAME 1 -IN SCREEN 
SCREEN COPY  
– 20% 
Awareness quote 1/2 
1/2 

FRAME 2 -IN SCREEN 
SCREEN COPY  
– 20% 
Awareness quote 2/2 
2/2 

FRAME 3 -IN SCREEN COPY  
COPY  
– 20% 
Info geldfit 

HEADER 
– 40 TEKENS, ENKEL FB 
FB 

LINK DESCRIPTION  
- 20 TEKENS * 

LINK HASTAGS 
- MAX 30 

JANTIENE Heb jij net als Jantiene geldzorgen? Blijf 
er niet mee rondlopen. Kom op tijd in 
actie.  

  “De inkomsten van mijn 
bedrijf waren helemaal  
weggevallen.  

“Door met vrienden te 
praten, kon ik de juiste 
beslissing nemen.” 

Heb jij ook geldzorgen? 
 
De eerste stap helpt je verder 
verder 
  
Ontdek wat jij kan doen op Geldfit.nl 
op Geldfit.nl 

Ontdek wat jij kan doen 
 

Ga naar Geldfit Geldfit.nl #geldfit 
#geldzorgen 
#eerstestaphelptjeverder 
  

RAINIER Heb jij net als Rainier geldzorgen? Blijf 
er niet mee rondlopen. Kom op tijd in 
actie.  

 “Ik kwam met mijn bedrijf 
in de schulden.  

 ” Samen met een 
financieel adviseur maakte 
ik een nieuw plan.” 
 

 Ontdek wat jij kan doen 
 
 

Ga naar Geldfit 

MARK Heb jij net als Mark geldzorgen? Blijf er 
niet mee rondlopen. Kom op tijd in 
actie.  

  “Mijn financiële buffer 
raakte op en ik had geen 
plan B.  

“Een gesprek met de 
gemeente bracht mij weer 
in beweging.” 

Ontdek wat jij kan doen 
 

 Ga naar Geldfit 
 

GENERIEK Heb jij geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen. Kom 
op tijd in actie.  

Ontdek welke stap jij kunt 
zetten 

Geldfit geeft je direct 
direct advies  

 Ontdek wat jij kan doen 
 
 

 Ga naar Geldfit 
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AWARENESS – DISCOVERY 

FACEBOOK & INSTA // CARROUSEL – STATIC  

E I N D S C H E R M  V O O R  E L K  P E R S O O N  
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AWARENESS – DISCOVERY 

FACEBOOK & INSTA // LINKAD & STORIES - VIDEO 

LINKAD SQUARE (1:1) JPG             

  TEXT 
– 125 TEKENS 

FRAME 1 
Awareness quote 1/2 
quote 1/2 

FRAME 2 
Awareness quote 2/2 
2/2 

FRAME 3  
Info, pay-off call to action 
action 

HEADER 
– 40 TEKENS, enkel FB 
FB 

LINK DESCRIPTION  
- 30 TEKENS, enkel FB 

LINK HASTAGS 
- MAX 30 

JANTIENE Heb jij net als Jantiene 
geldzorgen? Blijf er niet mee 
rondlopen. Kom op tijd in actie.  

  “De inkomsten van 
mijn bedrijf waren 
weggevallen.“ 

“Door met vrienden te 
praten, kon ik de juiste 
beslissing nemen.” 

Heb jij ook geldzorgen? 
geldzorgen? 
 
De eerste stap helpt je verder 
je verder 
  
Ontdek wat jij kan doen op 
doen op Geldfit.nl 

Ontdek wat jij kan doen op 
doen op Geldfit.nl 

Ga naar Geldfit Geldfit.nl  #geldfit 
#geldzorgen 
#eerstestaphelptjeverder 
er 

RAINIER Heb jij net als Rainier geldzorgen? 
Blijf er niet mee rondlopen. Kom 
op tijd in actie.  

 “Ik kwam met mijn 
bedrijf in de schulden.” 

“Samen met een financieel 
adviseur maakte ik een nieuw 
plan.” 
 

Ontdek wat jij kan doen op 
doen op Geldfit.nl 

 Ga naar Geldfit 
 

MARK Heb jij net als Mark geldzorgen? 
Blijf er niet mee rondlopen. Kom 
op tijd in actie.  

 “Mijn financiële buffer 
raakte op en ik had geen 
plan B.” 

“Een gesprek met de 
gemeente bracht mij weer in 
beweging.” 

Ontdek wat jij kan doen op 
doen op Geldfit.nl 

 Ga naar Geldfit 
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AWARENESS – DISCOVERY 

FACEBOOK & INSTA // LINKAD & STORIES - VIDEO 
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AWARENESS – DISCOVERY 

FACEBOOK & INSTA // LINKAD & STORIES - VIDEO 

STORIES VERTICAL (16:9) JPG     

  FRAME 1 
Awareness quote 1/2 

FRAME 2 
Awareness quote 2/2 

FRAME 3 - INFO LINK 

JANTIENE “De inkomsten van mijn bedrijf waren weggevallen.”  “Door met vrienden te praten, kon ik de juiste beslissing nemen.” Heb jij geldzorgen? 
 
De eerste stap helpt je verder. 
  
Ontdek wat jij kan doen op 
Geldfit.nl 

Geldfit.nl 

RAINIER  “Ik kwam met mijn bedrijf in de schulden.” “Samen met een financieel adviseur maakte ik een nieuw plan.” 
 

MARK “Mijn financiële buffer raakte op en ik had geen plan B.”  “Een gesprek met de gemeente bracht mij weer in beweging.” 
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AWARENESS – DISCOVERY 

FACEBOOK & INSTA // LINKAD & STORIES - VIDEO 
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PURCHASE – TRAFFIC 

FACEBOOK & INSTA // LINKAD – STATIC  

LINKAD SQUARE (1:1) JPG         

  TEXT 
– 125 TEKENS 

IN SCREEN COPY  
– 20% 
Purchase quote 
  

HEADER 
– 40 TEKENS, enkel FB 

LINK DESCRIPTION  
- 30 TEKENS  
enkel FB 

LINK HASTAGS 
- MAX 30 

JANTIENE Heb jij net als Jantiene geldzorgen? 
Blijf er niet mee rondlopen. Doe 
anoniem de test en ontvang direct 
advies. 

“De inkomsten van mijn bedrijf vielen weg. 
Vrienden hielpen mij de juiste beslissing te 
nemen. Nu heb ik zelfs een nieuwe passie 
gevonden.” 

Doe anoniem de test Ga naar Geldfit.nl 
  
  

Geldfit.nl #geldfit 
#geldzorgen 
#eerstestaphelptjeverder 
  
 

RAINIER Heb jij net als Rainier geldzorgen? 
Blijf er niet mee rondlopen. Doe 
anoniem de test en ontvang direct 
advies. 

“Mijn inkomsten verdampten. Met hulp van 
een financieel adviseur wordt mijn schuld 
gelukkig nu steeds minder.” 

MARK Heb jij net als Mark geldzorgen? Blijf 
er niet mee rondlopen. Doe anoniem 
de test en ontvang direct advies. 

“Mijn financiële buffer raakte op. De gemeente 
hielp mijn financiën weer op orde te krijgen. 
Dat had ik echt nodig om weer verder te 
kunnen kijken.” 
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PURCHASE – TRAFFIC 

FACEBOOK & INSTA // LINKAD – STATIC  
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PURCHASE – TRAFFIC 

FACEBOOK & INSTA // CARROUSEL  - STATIC  

CARROUSEL SQUARE (1:1) JPG             

  TEXT 
– 125 TEKENS 

HEADER 
– 40 TEKENS, enkel 
FB  
  

Frame 1 IN SCREEN COPY   
– 20% 
Purchase quote 1/2 

Frame 1 IN SCREEN COPY   
– 20% 
Purchase quote 2/2 

FRAME 3 
Info, pay-off, CTA 

LINK DESCRIPTION  
- 20 TEKENS  

LINK HASTAGS 
- MAX 30 

JANTIENE Heb jij net als Jantiene 
geldzorgen? Blijf er niet mee 
rondlopen. Doe anoniem de 
test en ontvang direct advies. 

Doe anoniem de test  “De inkomsten van mijn bedrijf vielen 
weg.”  

“Vrienden hielpen mij de juiste 
beslissing te nemen.  
 
Nu heb ik zelfs een nieuwe 
passie gevonden.” 

Heb jij ook geldzorgen? 
  
Doe anoniem de test en ontvang direct 
advies op Geldfit.nl  

 Ga naar Geldfit.nl 
  
  
  

Geldfit.
nl 

 #geldfit 
#geldzorgen 
#eerstestaphelptjeverder 
  

RAINIER Heb jij net als Rainier 
geldzorgen? Blijf er niet mee 
rondlopen. Doe anoniem de 
test en ontvang direct advies. 

 “Mijn inkomsten verdampten en er 
onstond een schuld. “ 

“Met hulp van een financieel 
adviseur wordt mijn schuld 
gelukkig nu steeds minder. 
 
En kan ik weer vooruit kijken.” 

MARK Heb jij net als Mark 
geldzorgen? Blijf er niet mee 
rondlopen. Doe anoniem de 
test en ontvang direct advies. 

“Mijn financiële buffer raakte op.” “De gemeente hielp mijn 
financiën weer op orde te 
krijgen.Dat had ik echt nodig 
om weer verder te kunnen 
kijken.” 
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PURCHASE – TRAFFIC 

FACEBOOK & INSTA // CARROUSEL  - STATIC  

E I N D S C H E R M  V O O R  E L K  P E R S O O N  
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PURCHASE – TRAFFIC 

FACEBOOK & INSTA // CARROUSEL  - STATIC  

E I N D S C H E R M  V O O R  E L K  P E R S O O N  



21 

PURCHASE – TRAFFIC  

LINKEDIN // LINKSHARING – IMAGE  

LINKSHARING SQUARE (1:1) JPG       
  TEXT 

– 150 TEKENS 
- INCL # 

IN SCREEN COPY  
– 20% 
Purchase quote 

HEADER 
– 70 TEKENS 

LINK DESCRIPTION  
- 100 TEKENS  

LINK 

JANTIENE Heb jij net als Jantiene geldzorgen? Blijf er 
niet mee rondlopen. Doe anoniem de test en 
ontvang direct advies. 

“Vrienden hielpen mij de juiste beslissing te 
nemen. Nu heb ik zelfs een nieuwe passie 
gevonden.” 

Doe anoniem de test op geldfit.nl en ontvang 
direct advies,  

Op Geldfit.nl ontvang je tips, en krijg je direct 
advies. 

Geldfit.nl 

RAINIER Heb jij net als Rainier geldzorgen? Blijf er niet 
mee rondlopen. Doe anoniem de test en 
ontvang direct advies. 

“Mijn inkomsten verdampten. Door hulp van 
een financieel adviseur wordt mijn schuld 
gelukkig weer minder.” 

MARK Heb jij net als Mark geldzorgen? Blijf er niet 
mee rondlopen. Doe anoniem de test en 
ontvang direct advies. 

“Mijn financiële buffer raakte op. De 
gemeente hielp mijn financien weer op orde te 
krijgen. Dat had ik echt nodig om weer verder 
te kunnen kijken.”  
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PURCHASE – TRAFFIC  

LINKEDIN // LINKSHARING – IMAGE  
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PURCHASE – TRAFFIC  

LINKEDIN // NATIVE VIDEO  

NATIVE VIDEO SQUARE (1:1) JPG        , 

  TEXT 
– 150 TEKENS – INCL. # 
 

FRAME 1 
Purchase quote 
1/2 

FRAME 2 
Purchase quote 
2/2 

FRAME 3  
INFO 
PAY OFF 
C2A 

HEADER 
– 70 TEKENS 

LINK 

JANTIENE Heb jij net als Jantiene geldzorgen? Blijf 
er niet mee rondlopen. Doe anoniem de 
test en ontvang direct advies. 

 “Inkomsten van mijn bedrijf vielen weg.”  “Vrienden hielpen mij de juiste beslissing 
te nemen.  
 
Nu heb ik zelfs een nieuwe passie 
gevonden.” 

Zit je ook met geldzorgen? 
  
Doe anoniem de test en ontvang 
direct advies op Geldfit.nl  

Doe anoniem de test.  Geldfit.nl 

RAINIER Heb jij net als Rainier geldzorgen? Blijf er 
niet mee rondlopen. Doe anoniem de test 
en ontvang direct advies. 

 “Mijn inkomsten verdampten en er onstond 
een schuld.  

“Met hulp van een financieel adviseur 
wordt mijn schuld gelukkig nu steeds 
minder. En kan ik weer vooruit kijken.” 

MARK Heb jij net als Mark geldzorgen? Blijf er 
niet mee rondlopen. Doe anoniem de test 
en ontvang direct advies. 

“Mijn financiële buffer raakte op.” “De gemeente hielp mijn financiën weer 
op orde te krijgen.Dat had ik echt nodig 
om weer verder te kunnen kijken.” 
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PURCHASE – TRAFFIC  

LINKEDIN // NATIVE VIDEO  



25 

EXPLORE - CONSIDERATION  

NATIVE AD // STATIC  

NATIVE POST   SQUAR JPG         

  BEDRIJFSNAAM – 25 TEKENS HEADER 
- 40 TEKENS 

BODYCOPY 
- 140 TEKENS 

SPONSERED BY 
- 25 TEKENS 

C2A  
- 15 TEKENS  

VOOR STUDIO: 
AFBEELDING CAMP. 
BEDRIJFSLOGO 

LINK 

JANTIENE Rijksoverheid Heb jij net als Jantiene 
geldzorgen? 

Blijf er niet mee rondlopen. 
 
Kom op tijd in actie. Doe anoniem 
de test en ontvang direct advies op 
Geldfit.nl  
  

Rijksoverheid 
  

Doe de test 
  

  Geldfit.nl 

RAINIER Heb jij net als Rainier 
geldzorgen? 

  

MARK Heb jij net als Mark 
geldzorgen? 
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EXPLORE - CONSIDERATION  

NATIVE AD // STATIC  


