
Samenvatting 

Wat is de naamsbekendheid en de reputatie van ACM? Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat is uitgevoerd 

onder 1.177 consumenten, 1.009 bedrijven en 131 specifieke contacten van ACM.  In 2017 liet de toezichthouder 

een vergelijkbaar onderzoek uitvoeren onder dezelfde doelgroep. De vragenlijst is op enkele punten gewijzigd om 

een aantal specifieke aspecten nog beter te kunnen meten. We zetten de belangrijkste resultaten uit 2020 op een rij.  

Naamsbekendheid stabiel 

De naamsbekendheid van de ACM is zowel onder bedrijven als consumenten  gelijk gebleven. 77% van de 

bevraagde managers uit het bedrijfsleven en iets meer dan 30% van de consumenten herkent de naam van de 

ACM. Opmerkelijk is dat er wel verschillen zichtbaar zijn binnen de doelgroepen, bijvoorbeeld tussen hoog en 

praktisch opgeleiden. Vooral de eerste kennen de ACM en ACM ConsuWijzer relatief goed. Daarnaast zijn jongeren 

t/m 34 minder bekend met de ACM dan 35-plussers. Consumenten weten op hoofdlijnen wat de ACM doet en 

kennen de toezichthouder vooral van tv, radio en krant. De zichtbaarheid van ACM onder bedrijven is gestegen via 

de website en op LinkedIn (van 3 % naar 6%). 

Figuur 1: uitkomsten onderzoek reputatiedriver ‘zichtbaarheid’ 
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Reputatiecijfer gestegen 

Zowel onder bedrijven als consumenten is de reputatie van de ACM gestegen van 6,9 naar een 7,1. Uit de 

resultaten blijkt bovendien; hoe groter het bedrijf, des te positiever het oordeel over de toezichthouder. Deelnemers 

uit de wetenschap gaven ACM een 7,2 als reputatiecijfer, brancheorganisaties gaven een 7,0 en bij de advocatuur 

scoort de toezichthouder een 6,6. Advocaten zijn trouwens zeer positief over ACM ConsuWijzer (7,6). Over contact 

met en toegankelijkheid van de ACM is iedereen te spreken. Consumenten beoordelen vooral de missie, effectiviteit 

en onafhankelijkheid van de toezichthouder goed. 

 

 

Figuur 2: uitkomsten onderzoek reputatie-oordeel onder bedrijven 

 

 

ACM ConsuWijzer 

Tien procent van de consumenten geeft aan naar de ACM te gaan met een hulpvraag. Mensen die ACM 

ConsuWijzer kennen geven het loket een 6,9. Met name professionals als advocaten en juridisch adviseurs 

beoordelen het loket zeer positief (7,6). Consumenten die ACM ConsuWijzer van naam kennen geven een score 

van 7,4. Hoewel meer dan de helft (55%) van de ondervraagden weet dat ACM ConsuWijzer het consumentenloket 

is van de ACM weet ook ruim de helft niet precies waarvoor je er terecht kunt. 

 

 

Missie onderschreven 

Ondervraagden zijn positief over onze (gewijzigde) missie. De meerderheid uit het bedrijfsleven (59 %) en de helft 

van de consumenten is overtuigd dat we daadwerkelijk markten goed laten werken voor mensen en bedrijven en 

noemt deze missie ambitieus, onderscheidend, geloofwaardig en aansprekend.   
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Nog beter uitleggen wat de ACM doet 

Tegelijkertijd is volgens consumenten en bedrijven ruimte voor verbetering op verschillende punten, denk aan 

communicatie en voorlichting. Hoewel hier ten opzichte van 2017 verbetering is, vindt bijna een derde van de 

mensen die de ACM kent, dat ze nog beter kan uitleggen wat ze doet en laten zien wat haar afwegingen zijn. Dat 

geldt ook voor bedrijven. Hierin wijken alleen de deelnemers uit de advocatuur af, zij vinden relatief vaak dat de 

ACM consumenten goed voorlicht over hun rechten (81%) en dat ze haar werk goed uitlegt aan de buitenwereld 

(70%). Een deel van de bedrijven vindt ook dat ACM transparanter kan zijn over de resultaten van haar werk. Het 

oordeel over de deskundigheid van de ACM is gestegen, nu ruim de helft van de bedrijven hier vertrouwen in heeft.  

 

 

Tot slot 

Het reputatieonderzoek biedt de ACM waardevolle informatie. De ACM is tevreden over een groot gedeelte van de 

resultaten en gaat werken aan de punten waar verbetering nodig is. We willen onze goede reputatie behouden en 

de naamsbekendheid van met name ACM ConsuWijzer vergroten, zeker onder doelgroepen die hier nu minder mee 

bekend zijn. 
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