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MAGNA NETHERLANDS, GESTART OP  
1 JANUARI 2004, IS DE GECENTRALISEERDE 
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MAAK KENNIS MET MAGNA! 
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FACTS & FIGURES

THE WAR FOR TALENT

CASE MAGGI & THRIVE

In veertien jaar tijd groeide MAGNA uit 
tot de een na grootste media-inkoper van 
Nederland. MAGNA heeft alle faciliteiten 
in huis om alle mediastrategieën te 
implementeren tegen de best mogelijke 
tarieven, kwalitatieve afspraken en 
condities. Zij richt zich hierbij op het 
creëren van meerwaarde op de media-
investeringen en het realiseren van 
concrete besparingen. 

KANSEN CREËREN
Hiernaast houdt MAGNA zich bezig met 
het zien en creëren van kansen voor 
innovatieve media-initiatieven en de 
uitvoering hiervan. Binnen MAGNA maken 
we onderscheid tussen contracting, 
planning en executie. Rapport, de 
gespecialiseerde out-of-home-divisie,  
is onderdeel van MAGNA.

COLOFON 
Redefine is een uitgave van MAGNA, www.magnaglobal.nl Concept & realisatie: Contenture, www.contenture.nl Projectleiding: Brad Kokke & Pascal van Wessel.
Redactieraad MAGNA: Hein Asser, Aschwin de Bruijn, Martijn Caspers, Jorrit de Jong, Bo Kant Hessels, Govaert Plesman & Stephan van der Sman. Tekst: Natasja 
Admiraal, Luuk Koelman, Jack Meijers, Annemarie Moerman, Yoshi Tuk, Edith Tulp & Pascal van Wessel. Art-direction: Esther van Wezel. Lay-out: Jorien Janssen.
Correctie: Mans Kuipers. Coverfoto: Getty Images. Fotografie binnenwerk: ANP, BBP Media, Dwain Olsem, Getty Images, Hollandse Hoogte, Shody Careman, 
Shutterstock, Stocksy & Hans Vissers. Drukwerk: Drukkerij Tesink.
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‘EEN COMBINATIE VAN  
MICRO- EN MACRO-INFLUENCERS 

BLIJKT ZEER EFFECTIEF’
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Een kans voor makers 
en adverteerders

Pionieren met

podcasts

‘Tv is al heel  
vaak doodverklaard,  
maar nergens wordt  
zoveel over gepraat’

[ ANGELA DE JONG,  
journalist en tv-recensent AD]
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EDITORIAL

In de auto luister ik liever 
naar muziek dan naar 
nieuwsuitzendingen of 
sportverslagen. ’s Morgens 
staat standaard mijn favoriete 
radiozender Sublime FM 
aan. In de middag meestal 
de nieuwste Ibiza Sensations 
podcast van DJ Luis del Villar 
via Soundcloud.

De relaxte soul-, disco- en 
jazz-sfeer van Sublime 
werkt ontspannend. En 
Ibiza Sensations stuurt mijn 
gedachten onmiddellijk van 
de Ring A10 naar het strand. 
Dankzij muziekpodcasts kan ik 
heerlijk in een bubbel zonder 
ruis gaan zitten.

Aan podcasts van het 
gesproken woord moet ik 
wennen, maar ik begrijp de 
stijgende populariteit (zie 
pagina 4-7). Podcasts zijn 
superinformatief omdat ze écht 
de diepte ingaan. Daardoor leer 
je snel nieuwe dingen. Ook kun 
je podcasts net zo makkelijk 
consumeren als bewegende 
beelden en makkelijker dan 
geschreven woorden. Je 
hoeft geen complete krant te 
ontleden om iets te leren.

Dat lezen langzaam verschuift 
naar luisteren lijkt logisch. Nu 
nog als aanvulling op lezen, 

maar wie weet waar het ooit 
naartoe gaat. Audio triggert 
de nieuwsgierigheid. Als ik 
ergens aandachtig naar zit te 
luisteren, zap ik niet snel weg. 
Met lezen haak ik makkelijker 
af. Zo denk ik niet dat ik het 
verhaal met Linda van Schaik 
van Shell, over de toekomst 
van tankstations, op papier 
even boeiend had gevonden 
als de CMOtalk-podcast die 
Adformatie erover maakte.

De kracht van audio is dat je als 
ontvanger alles meteen kunt 
visualiseren in je hoofd. Zonder 
ook maar één beeld zie je het 
voor je. Maar hoe spannend 
luisteren ook is; journaals en 
voetbalwedstrijden wil ik niet 
horen. Die móét ik zien.

Editie twee van Redefine 
mag ook gezien worden. Met 
wetenswaardigheden over onze 
branche, prikkelende quotes 
en nieuwe trends gaat Redefine 
- net als menig podcast - de 
diepte in. Hopelijk weten we 
je met deze tweede editie van 
ons inspiratiemagazine net zo 
te boeien als met het eerste 
nummer. En anders maken 
we er volgende keer toch een 
podcast van?

Aschwin de Bruijn
managing director MAGNA

LEZEN WORDT 
LUISTEREN
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PIONIEREN MET
PODCASTS

AUDIO ON DEMAND 

IN HET JAAR DAT DE NEDERLANDSE RADIO ZIJN HONDERDJARIG BESTAAN VIERT, STAAT HET 
MEDIUM AAN DE VOORAVOND VAN EEN TRANSFORMATIE. AUDIO IS AL BESTEMPELD ALS DE 
DERDE ON–DEMAND–BEWEGING - MET PODCASTS ALS POPULAIRSTE VOORBEELD. EEN KANS 
VOOR MAKERS EN ADVERTEERDERS.

[ 4 ] [ 5 ]
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BNR Nieuwsradio-hoofdredacteur Sjors  
Fröhlich gelooft heilig in een alternatief naast 
het lineaire radioprogramma. Met zijn 
radiostation ontwikkelde hij al 70 podcasts – 
uitzendingen op afroep. Van Ask Me Anything 
met Jörgen Raymann tot De Nationale 
Autoshow. Volgens Fröhlich mag, na video  
en muziek, audio zich opmaken voor on- 
demand-gebruik. In de trein, auto of tijdens 
een huishoudelijke klus doen mensen oortjes 
in om te luisteren naar een zelfgekozen 
thema. Uitzendingen van een uur of meer per 
onderwerp zijn eerder regel dan uitzondering. 
Er is kennelijk behoefte aan long form en 
verdieping. “Het geeft ons dus de kans andere 
content te maken. Een podcast over 
cryptocurrency is voor radio veel te niche.”  

De enorme diversiteit is, naast het persoonlij-
ke en intieme, direct ook de kracht van de 
audio-opnames. Menigeen raakte verslingerd 
aan De Brand in het Landhuis, uitgeroepen tot 
beste podcast. Maar behalve documentaires 
en verhalen neemt iedere serieuze nieuwsuit-
gever vooral praatprogramma’s op. En dit 
leidt weer tot vreugde bij een groeiend aantal 
politici, omdat het spreken in soundbites dan 
eens wat vaker kan worden losgelaten. 

NIEUWERWETSE RADIO
In de VS is de podcast al langer een 
fenomeen. Daar streamt een op de drie 
Amerikanen een of meer podcasts per 
maand. Van de jongeren tussen de 12  
en 24 jaar luistert bijna  
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Max (l) en Jakob, makers van de succesvolle 
podcast Beste Freundinnen, dragen helmen 
om anoniem te blijven. De Duitse dertigers 

praten in hun uitzendingen over liefde en 
seks. Uit de podcast van het duo kwamen al 

twee bestsellers voort.
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40 procent maandelijks naar uitzendingen 
met titels als The College Info Geek Podcast 
en How To Do Everything. In Nederland is de 
herontdekking ook een feit. Betaalbaar 
mobiel internet en betere distributiemogelijk-
heden voor makers hebben ertoe geleid dat 
nu 2,2 miljoen Nederlanders nieuwerwetse 
radio luisteren, zo becijferde marktonder-
zoeksbureau MeMo2. 

Net als bij BNR zijn ‘young professionals’  
de grootverbruikers. Een goed beluisterde 
uitzending van De Technoloog trekt 
bijvoorbeeld “meer dan tienduizend 
luisteraars per week”, vertelt Fröhlich. “Ze 
zijn druk, maar willen tijdens de schaarse 
dode momenten op de hoogte blijven van  
wat zich maatschappelijk en in hun werk 
afspeelt.”

BEREIK MISLOPEN
Jorrit de Jong, contracting director AV bij 
Magna Global, constateert dat “radio een 
begrip is om los te laten. Het draait nu om 
audio in bredere zin. De manier waarop en 
via welke apparaten we die tot ons nemen, 
wordt diverser. Net zoals met tv gebeurde.” 
De Jong verwacht dat de gedragsverande-
ring gevolgen heeft voor adverteerders. 
“Door de versnippering loop je bereik mis. 

‘Binnen  
twee jaar  
staat er  

een YouTube  
van de  

podcasts op’

Het is zoeken naar aanvullingen. Met 
podcasts is het nog pionieren, maar het 
potentieel is groot.” 

Makers, distributeurs en bedrijven moeten 
nadenken over het te gelde maken van al die 
opnames. Alexander Klöpping waarschuwde 
tijdens The Next Web Conference al dat 
makers niet in dezelfde val moeten trappen 
als bij de opkomst van internet. De 
Blendle-oprichter ziet dezelfde ontwikkeling 
als destijds. Zonder na te denken over een 
verdienmodel geven makers kwaliteitscon-
tent gratis weg.

WIE GAAT ALL-IN MET AUDIO?
De Jong voorziet twee belangrijke ontwikke-
lingen op audiogebied: 1) een grote partij 
gaat podcasting claimen en 2) die partij 
maakt het commercieel uitnutten van 
podcasting makkelijker. Een YouTube van de 
podcasts? Spotify? Dit bedrijf verwacht dat 
20 procent van de totale luistertijd opgaat 
aan andere inhoud dan muziek en breidt de 

database razendsnel uit. “Daarin zie ik 
zeker een mogelijkheid. Al houd ik  

ook rekening met een grote radio- 
exploitant. Dan kun je als 

adverteerder campagne 
voeren rondom tientallen 

podcasts tegelijk.” 

Vooral in de VS 
weten bedrijven 

en podcastmakers 
elkaar te vinden. De 

advertentie-uitgaven 
stijgen. Volgens een 

marktanalyse van branche-
organisatie IAB groeiden de 

reclame-inkomsten 110 procent 
vergeleken met vorig jaar. In 2020  

is de podcastmarkt naar verluidt 659 
miljoen dollar waard. Bescheiden, maar  

niet te missen.

HOST READ
Podcastmakers zoeken samen met 
adverteerders naar nieuwe mogelijkheden, 
merkt Friso Hessing, oprichter van 
content-marketingspecia list Adfactor. Het 
laten horen van een preroll of midroll voor of 
tijdens de uitzending is een logische en 
standaard advertentiemogelijkheid. Dit ligt 
bij de luisteraars wel wat gevoelig vanwege 
de plotselinge inbreuk in een verder ‘intieme’ 
opname. Een betere oplossing noemt hij de 

Vak
pri

js

DE BESTE
De Brand in het Landhuis 
(NTR) werd bij de Dutch 
Podcast Awards uit  geroepen 
tot beste podcast. De serie gaat 
over Ewald Marggraff die in 2003 
stierf tijdens een brand in zijn land- 
huis in Vught. Na zijn dood zijn zijn 
kunst collectie en vermogen verdwenen. 
Podcastmaker Simon Heijmans  
onder neemt een zoektocht.

AUDIO ON DEMAND 
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Een schermloze 
toekomst?

Typen en klikken is steeds minder 
nodig nu tv’s, auto’s, smartphones 
en slimme speakers digitale 
assistenten krijgen. Intelligente 
systemen zoals Apples Siri, Google 
Assistant of Amazon Alexa laten 
zich simpel besturen met 
spraakopdrachten. Of we daarmee 
een schermloze toekomst krijgen, 
is volgens Jorrit de Jong moeilijk te 
voorspellen. “Maar niets is zo 
natuurlijk als het gebruiken van je 
stem. Wie eenmaal gewend is aan 
stemcommando’s zal vaker voor 
die gebruiksvriendelijke optie 
kiezen.” 

Acht miljard assistenten
Onderzoekers verwachten dat 
binnen enkele jaren tientallen pro-
centen van de zoekopdrachten 
spraakgestuurd zijn. En dat is nog 
maar het begin. Waren er eind 
vorig jaar nog 2,5 miljard 
assistenten in gebruik, in 2023 zijn 
dat er al 8 miljard. We besteden 
simpele taken steeds meer uit, 
voorspelt marktonderzoeksbureau 
Juniper research. Daarmee wordt 
‘voice’ een onderdeel van de 
dagelijkse routine.

brengen dan 
dat ze een 

product promoten.”

OPNEMEN IN DE 
MARKETINGMIX

Enkele organisaties grijpen de 
populariteit inmiddels aan om zelf 

een podcast te maken. KLM startte 
met The Journey, een reeks over 

reisverhalen. KPN richt zich met Vallen & 
Opstaan op opvallende ondernemers. 
Hessings Adfactor en Dag & Nacht Media 
zijn betrokken bij de productie en promotie. 
“Uiteindelijk nemen alle grote merken 
podcasts op in hun marketingmix”, blikt 
Hessing vooruit. “Om zich vanuit de inhoud 
met een onderwerp te verbinden. Of voor 
reclame. Als het goed is groei je met je 
doelgroep mee.”

Net als andere experts ziet hij hierin een 
boeiende rol weggelegd voor digitale 
assistenten. De spraakgestuurde ‘butlers’  
in telefoons, autodashboards en praatpalen 
zoals Google Home en Amazon Alexa 
worden steeds slimmer. Heeft een 
podcasthost net zijn commerciële 
boodschap gedeeld, dan is het logisch  
dat een luisteraar het product straks  
direct kan bestellen. 

zogeheten 
host read 
waarbij de maker 
zelf een boodschap 
van een merk 
bespreekt. Eerste 
onderzoeken wijzen uit dat 
zo’n bericht van de vertrouwde 
host goede resultaten levert op 
het vlak van naamsbekendheid, 
merkassociatie en conversie. “Nog meer 
dan in andere situaties mag een podcast
reclame niet hinderlijk zijn voor de luisteraar. 
In mijn ogen kan reclame echt leuk zijn, als 
het maar iets toevoegt aan de inhoud. Het 
gaat om gevoel voor het umfeld.” 

Ook BNR ziet de commerciële interesse 
toenemen. Sponsoring, bijvoorbeeld met een 
host read binnen een redactioneel onafhan
kelijke podcast, is de belangrijkste reclame
vorm die het nu biedt. Een voorbeeld hiervan 
is de samenwerking rondom een podcast 
over de AVGprivacywetgeving. Microsoft 
zocht inhoudelijke en journalistieke content 
om zich aan te verbinden. Een manier om 
thought leadership – een expertstatus – te 
claimen. “Dit is niet een spel van de grote 
aantallen. Het vraagt om een andere kijk op 
reclame. Ik spreek steeds vaker bedrijven die 
liever hun deskundigheid onder de aandacht 

NICHE-LUISTERAAR
Die onderliggende kunstmatige intelligentie 
zorgt ervoor dat audio ook steeds 
persoon lijker wordt, verwacht BNR 
hoofdredacteur Fröhlich. Een voorschot 
hierop is BNR’s innovatie SMART Radio. 
Luisteraars selecteren enkele interesses, 
een algoritme stelt vervolgens een 
persoonlijke radiouitzending samen uit het 
audioaanbod. Wie straks in zijn auto stapt, 
vraagt hardop om een dertig minuten 
uitzending over de Brexit. “Voor adverteer
ders is zo’n nicheluisteraar bijzonder 
interessant.” Een host read leest op een 
ingelast moment de commerciële boodschap 
voor, waarna de playlist vloeiend verder
gaat. “Zo ver is het nog niet, maar die kant 
gaat de markt wel op. Radio en podcasts 
vervlechten op een persoonlijke manier. 
On demand is de nieuwe manier van audio 
consumeren.”
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OP 21 JULI MELDDE 

BOX OFFICE MOJO  TROTS 

DAT HET  SUPERHELDEN-EPOS 
WERELDWIJD IN TOTAAL RUIM

2,8 MILJARD DOLLAR
(BIJNA 2,5 MILJARD EURO)

IN HET LAATJE HAD GEBRACHT.

DAARMEE WERD AVATAR,  
DE BIOSCOOPHIT UIT 2009  

(2,79 MILJARD DOLLAR),  
VAN DE TROON GESTOTEN. 

DE LANGE HETE ZOMER VAN 2019 WEERHIELD MENSEN ER NIET VAN OM BIOSCOOPZALEN 
IN TE DUIKEN. AVENGERS: ENDGAME KON ZELFS WORDEN GEKROOND ALS SUCCESVOLSTE 
BIOSCOOPFILM ALLER TIJDEN. 

DE AMERIKAAN AUGUSTYN ALANIS UIT FLORIDA  

BEZOCHT AVENGERS: ENDGAME 

INMIDDELS AL 202 (!) KEER. OPVALLEND GENOEG  

WIST HIJ ZIJN BIOSCOOPBEZOEKEN ‘GEWOON’ TE COMBINEREN  
MET EEN FULLTIME BAAN.

DE MEGA-FAN IS ZIJN FAVORIETE FILM TROUWENS NOG STEEDS NIET BEU.  

OMDAT DE KASKRAKER IN DE VS INMIDDELS UIT IS OP  
DVD EN BLU-RAY, GAAT ALANIS NU THUIS VERDER KIJKEN… 

FILMS DER FILMS
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OP 21 JULI MELDDE 

BOX OFFICE MOJO  TROTS 

DAT HET  SUPERHELDEN-EPOS 
WERELDWIJD IN TOTAAL RUIM

2,8 MILJARD DOLLAR
(BIJNA 2,5 MILJARD EURO)

IN HET LAATJE HAD GEBRACHT.

DAARMEE WERD AVATAR,  
DE BIOSCOOPHIT UIT 2009  

(2,79 MILJARD DOLLAR),  
VAN DE TROON GESTOTEN. 

DE TOP TIEN VAN 

SUCCESVOLSTE FILMS OOIT 

BESTAAT VOOR DE HELFT UIT FILMS DIE ZIJN GEPRODUCEERD DOOR DISNEY.
NAAST AVENGERS: ENDGAME DEDEN OOK STAR WARS:  

THE FORCE AWAKENS (4e), AVENGERS: 
INFINITY WAR (5e), MARVEL’S THE AVENGERS (7e), 

AVENGERS: AGE OF ULTRON (9e) 

EN BLACK PANTHER (10e) HET GOED BIJ DE BOX OFFICE.

Verklede fans van Avengers: Endgame verzamelen zich bij de bioscoop in Hollywood.
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HOE BESTEED JE JE MEDIABUDGET ZO EFFICIËNT MOGELIJK 
IN EEN KORTE PIEKPERIODE? SUNWEB EN REPRISE 
ONTWIKKELDEN EEN CAMPAGNE DIE HET VAKANTIEGEVOEL 
VAN DE DOELGROEP RAAKTE. EN DUS WAS HET DEZE ZOMER 
MEER DAN OOIT: INPAKKEN EN WEGWEZEN!
 

Iedere zomer zet online touroperator Sunweb 
alles op alles om zo veel mogelijk lastminute- 
reizen te verkopen. De uitdaging daarbij? Een 
lastminute wordt doorgaans slechts twee weken 
van tevoren geboekt, terwijl de gehele customer 
journey meer dan dertig dagen kan duren. 
Daarnaast is het aantal lastminuteboekingen 
altijd sterk afhankelijk van het weer. Hoe meer 
zon in Nederland, des te minder lastminutes 
geboekt worden.

Om in de maanden juni en juli van 2018 de 
verkoop van lastminutes tot een succes te 
maken, paste Sunweb voor het eerst een full 
funnel datastrategie toe. Omdat gezinnen 
doorgaans minder gebruikmaken van 
lastminutes, lag daarbij de focus op empty 
nesters en koppels. Maar het doel was niet enkel 
om zoveel mogelijk lastminutes te verkopen,  
vertelt Margo Theeuwes, team lead marketing 
NL, UK and Scandinavia van Sunweb: “We 
wilden binnen die lastminuteperiode van 

‘De lastminute- 
ads op de  

smartphone  
van de consument 
en de Sunweb-ads 

op de digitale 
out-of-home- 

schermen sloten  
naadloos op
elkaar aan’

NAAR DE ZON
CUSTOMER JOURNEY

twee weken 
ons mediabudget zo 

efficiënt mogelijk besteden. Hoe kunnen 
we offline en online beter op elkaar laten 
aansluiten, zodat we relevanter worden naar 
de consument toe?”

LOGISCHE KEUZE 
Om die vraag te kunnen beantwoorden, nam 
Sunweb digital marketingbureau Reprise in 
de arm. Volgens Margo een logische keuze. 
“We werkten vóór deze campagne al heel 
goed samen, vooral op het gebied van 
programmatic advertising. Daarom wilden  
we ook deze campagne samen gaan draaien.” 
Teun Eling, senior display consultant bij 
Reprise, vult aan: “Voorheen bestond de 
samenwerking vooral uit video- en online 
display-campagnes. Dit keer wilden we door 
het toevoegen van digitale radio, OOH & TV 
laten zien wat er écht allemaal mogelijk is 
binnen een programmatic-omgeving.”

CASE SUNWEB & REPRISE
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[ MARGO THEEUWES, 
team lead marketing  

NL, UK and Scandinavia 
bij Sunweb] 

[ TEUN ELING,  
senior display consultant bij Reprise] 

Het resultaat was een campagne waarbij 
Sunweb op alle touchpoints van de customer 
journey aanwezig was, zowel online (mobiel, 
laptop én smart-tv) als offline (bijvoorbeeld 
grote digitale schermen op metrostations).  
Met het oog op de korte customer journey 
werd alle inzet aan elkaar gekoppeld. “De  
lastminute-ads op de smartphone van de  
consument en de Sunweb-ads op de digitale 
out-of-home-schermen sloten naadloos op 
elkaar aan”, vertelt Margo.

SALES-GERICHTE BANNER 
Nog een voorbeeld: “Zo kreeg iemand die  
op Sunweb een vakantie naar Kreta had 
bekeken, bij zijn volgende bezoek niet de 
standaard branding video te zien, maar een 
sales-gerichte banner met bijvoorbeeld 20 
procent korting op een vakantie naar Kreta. 
Waarbij ín de banner sfeer en voorbeelden 
van hotels op Kreta waren verwerkt.” Ook het 
weer in Nederland bepaalde welke uiting de 

klant te zien kreeg: “Bij minder dan 20 graden 
speelden de reclame-uitingen op de digitale 
buitenschermen in op het ‘slechte’ weer. Zo 
van: ‘Ook klaar met het slechte weer? Boek 
dan nu je lastminute bij Sunweb’.”

En het eindresultaat? Margo kijkt tevreden 
terug: “Ondanks het mooie zomerweer  
in Nederland overtrof de campagne de 
ver wachtingen. We zagen dat onze 
doelgroepen, de empty nesters en koppels, 
beter converteerden: van 0,42 procent naar 
3,56 procent. Dat is een stijging van 757 
procent!” Plus bijna de helft meer engaged 
visitors dan voorheen. Tot slot bleven 
bezoekers ook nog eens langer op de site  
én daalde de bounce rate met een derde. 
Kortom: de aanpak werkte. Geen wonder dus 
dat deze campagne een nominatie kreeg voor 
de Programmatic Awards 2019. Komt er nu 
een vervolg? Teun grijnst: “Dat moet je 
Margo vragen.”  
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MEER EFFECT 
Minder volgers,

[ 12 ]

INFLUENCER MARKETING

Dylan Haegens heeft een compleet
imperium opgebouwd met films, 
tijdschriften en merchandise.
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D“De meeste influencers, groot of 
klein, hebben trouwe volgers die 
alles wat zij delen voor waar 
aannemen”, zegt Thijs Jaski, chief 
brand publishing bij Yune. “Ze 
worden in de regel serieuzer 
genomen dan merken zelf.” Volgers 
zien hen als experts en vrienden, 
zoals de immens populaire gasten 
van StukTV. Dat neemt niet weg dat 
er ook wordt getwijfeld aan de 
onafhankelijkheid van influencers, 
omdat ze vaak gesponsord worden 
door grote merken. De levendige 
handel in nepvolgers helpt ook niet 
mee. Al zijn er uiteraard tools om 
accounts hierop door te lichten. 

OPRECHT OVERKOMEN
“Als iemand de ene keer voor merk 
X werkt en dan weer voor de 
concurrent, gaat dat ten koste  
van de geloofwaardigheid”, zegt 

OVER INFLUENCERS BESTAAN VEEL 
MISVATTINGEN. DAT ZE ALTIJD JONG ZIJN 
BIJVOORBEELD. OF DAT ZE STINKEND RIJK 

WORDEN MET NIETS DOEN. OVER ÉÉN ASPECT 
BESTAAT NAUWELIJKS TWIJFEL: HUN IMPACT. 
VANDAAR DAT MERKEN BOVEN OP INFLUENCER 

MARKETING DUIKEN. OM VERVOLGENS TE 
ERVAREN DAT WAARDE CREËREN WEER EEN 

HEEL ANDER VERHAAL IS. 

[ 12 ]

Thijs 
Jaski

Terri 
Bos

Daan 
Sip

Eva van
Reijmersdal
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‘EEN COMBINATIE VAN 
MICRO- EN MACRO- 
INFLUENCERS BLIJKT 

ZEER EFFECTIEF’

persoonlijke leven van alle 
influencers. Gespecialiseerde 
bureaus fungeren daarom vaak  
als makelaar tussen influencer 
en merk. 

“Vaak zijn adverteerders geneigd 
een grote vis te kiezen. Dat is sexy 
en intern beter te verkopen”, weet 
Jaski. “Toch loont het om ook 
kleinere influencers mee te  
nemen in de marketingmix.” Een  
combinatie van beide is wellicht  
ideaal. Eén of enkele macro- 
influencers voor het bereik en 
micro-influencers voor de impact. 
Van Reijmersdal: “In de praktijk zijn 
kleinere influencers beter in staat 
om mensen te beïnvloeden, omdat 
ze worden gezien als gelijk- en 
geloofwaardiger. Hoe minder 
volgers, hoe effectiever.”

360-GRADENMERK 
Een trend is dat influencers op 

‘In de  
praktijk  
kunnen 
kleinere 

influencers 
beter mensen 
beïnvloeden, 

omdat ze 
worden 

gezien als 
gelijk- en 

geloofwaar-
diger’

Hiphopartiest Maradonnie
pimpte met ‘knalpanga’ het
imago van de vuurwerkbril op.

YouTube-fenomeen
MeisjeDjamila heeft haar 
eigen bioscoopfilm.

Daan Sip, managing director bij 
SocialReblz. “Dan ben je geen 
influencer, maar slechts iemand met 
veel bereik.” Eva van Reijmersdal, 
hoofddocent Communicatieweten-
schap aan de Universiteit van 
Amsterdam, beaamt dat. “Uit onze 
onderzoeken blijkt dat influencer 
content niet als negatief wordt 
ervaren. Mits de boodschap oprecht 
overkomt, goed geïntegreerd is, 
past bij de influencer en niet te 
vaak langskomt.”

Je kunt influencers dan ook niet 
klakkeloos overal voor inzetten. 
Voor commerciële doeleinden is 
zakelijk inzicht vereist, stelt Terri 
Bos, branded content consultant  
bij UM Studios. “Ga je een 
ambassadeurschap aan, zoals 
steeds meer merken doen met 
slechts een handjevol influencers, 
dan heb je echte fans nodig met  
wie je iets opbouwt.” 

REGIE UIT HANDEN
Kortom: kies de samenwerking 
zorgvuldig en creëer een campagne 
volledig in zijn of haar stijl, adviseert 
ook Jaski. “Stuur dus geen briefing, 
maar laat het creatieve proces over 
aan de influencers. Zij weten als geen 
ander hoe ze jouw boodschap zo 
kunnen vertalen dat het ook echt 
effect heeft.” 

Voor adverteerders, die gewend zijn 
zelf de regie te hebben over hun 
content, kan het spannend zijn de 
controle uit handen te geven. Dat is 
een kwestie van loslaten en vertrou - 
wen op de expertise van de influencer.

MACRO EN MICRO
Het zoeken naar de beste match is 
een vak apart. Timing is key: een 
verhuizing of huwelijk kan een 
perfecte gelegenheid zijn om op in te 
haken. Merken kunnen onmogelijk 
bijhouden wat er speelt in het 

INFLUENCER MARKETING
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STUKJE AWARENESS
Onder aan de streep blijft het 

rendement van influencer marketing 
lastig meetbaar. “Van een eenmalige 
samenwerking mag je niet meer 
verwachten dan een stukje 
awareness en branding”, aldus Sip. 
“Ga je voor langere tijd samenwer-
ken, dan kom je verder in termen van 
sales, consideration en brand loyalty. 
Hoe vaker het product voorbijkomt, 
hoe overtuigender het is dat de 
influencer het echt tof vindt.” 

Influencer marketing is een 
modewoord. Merken hebben vaak 
het gevoel dat ze niet meer zonder 
kunnen. Ontbreekt het in de 
marketingmix? Dan tel je niet mee. 
“Onzin”, meent Jaski. “Ik geloof 
vooral in duurzame samenwerkin-
gen, die tactisch worden ingezet.  
Als jouw merk in één adem wordt 
genoemd met die ene influencer, 
is je doel bereikt.” 

 

steeds meer plekken opduiken. 
Neem YouTube-fenomeen Meisje- 
Djamila met haar eigen bioscoop-
film. Of Dylan Haegens die een 
compleet imperium heeft opge-
bouwd met films, tijdschriften en 
merchandise. Bij rapper turned 
influencer Maradonnie is het 
precies andersom. Pearle strikte de 
hiphopartiest om met de ‘Knalplan-
ga’ het imago van de vuurwerkbril 
op te krikken. Toch bestaan er ook 
nog ‘klassieke’ influencers die puur 
door internet groot zijn geworden à 
la Anna Nooshin. Daarnaast is er 
meer dan commercie. 

Van Reijmersdal: “Ook de overheid  
en goede doelen maken gebruik  
van influencer marketing. Kijk  
maar naar de campagne ‘Wat de 
VOG’ van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie in samen-
werking met YouTuber Kaj  
Gorgels.”

‘Adver teerders 
zijn vaak  

geneigd een 
grote vis te 

kiezen, omdat 
dat sexy is’

De campagne ‘Wat de VOG’ van 
het ministerie van Veiligheid en
Justitie in samenwerking met 
YouTuber Kaj Gorgels.

Anna Nooshin is het
schoolvoorbeeld van de
‘klassieke influencer’

4X TRENDS 

1. 
Jonge influencers

In Amerika zijn sommige 
kinderen echt megasterren. De 
zesjarige Ryan Kaji verdient 22 
miljoen dollar per jaar met het 

testen van speelgoed op zijn 
YouTube-kanaal Ryans 

ToysReview. Tegelijkertijd roept 
dat ethische vragen op.

2. 
Zakelijke influencers

Steeds meer professionals zijn 
actief op sociale media om kennis 

over een bepaald vakgebied te 
delen met een zakelijke 

doelgroep. Voorbeelden zijn 
Annic van Wonderen (adviseur 

en coach voor ondernemers), 
Maartje Blijleven (actief in 

community management, helpt 
bedrijven bij het zoeken van 
brand ambassadors) en The 

Happy Activist (deelt content over 
duurzame initiatieven van 

bedrijven).

3. 
Purpose driven influencers
Influencers mengen zich vaker 
nadrukkelijk in het maatschap-

pelijk debat over thema’s als 
politiek en racisme. Interessant 
voor merken die zich hiermee 

durven te profileren. Zo maakte 
Nike een statement door de 

omstreden Colin Kaepernick te 
kiezen voor een campagne. De 
American footballspeler stond 
aan de wieg van de protesten  

van NFL-spelers tegen de 
behandeling van zwarte burgers 

door de politie.

4. 
Influencer forming

Het creëren van influencers gaat 
in China nog een stapje verder 

dan in Nederland. Er is een hele 
industrie ontstaan van bedrijven 
– ook wel ‘influencer incubators’ 
genoemd – die soms wel vijftig of 

meer influencers beheren. Zij 
nemen alles op zich: van het 
selecteren van talent tot het 

beheren en ontwikkelen van  
sociale profielen, inclusief het 

leren hoe je make-up aanbrengt, 
poseert en een livestream 

toepast. De influencer is dus 
slechts het gezicht van het 

kanaal.
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IN DE DIGITALE WERELD WORDT VIEWABILITY ALS METRIC STEEDS BELANGRIJKER. 
ADVERTEERDERS WILLEN WETEN OF DE CONSUMENT HUN RECLAME-UITINGEN 
ÜBERHAUPT KÁN ZIEN. WANT WIE WIL BETALEN VOOR EEN BANNER ONDER AAN EEN 
PAGINA, ALS BLIJKT DAT DE BEZOEKER NIET NAAR BENEDEN SCROLT?

Binnen de branche geldt de IAB-standaard:  
een online uiting wordt als ‘viewable’ gezien 
wanneer deze voor minstens 50 procent in 
beeld is geweest, voor minimaal een seconde. 
Maar dat is slechts één metric waarmee 
adverteerders het effect van een campagne 
kunnen meten. Ook variabelen als in-view time, 
non-human traffic (denk aan spiders) en click 
fraude zijn van invloed. Om deze en andere 
metrics inzichtelijk te maken, ontwikkelde 
Reprise een nieuwe methodiek: InVision. Een 
tool waarmee adverteerders ruwe data van 
verschillende viewability tools met elkaar 
kunnen combineren én interpreteren.

BETER BLOOTLEGGEN
Melanie Exmann (productmanager Data & 
Analytics bij Reprise en winnares van een  
IAB Programmatic Talent Award “Data 
Hero”) werkte mee aan InVision. Zij ziet 
viewability vooral als een hygiënefactor.  
“Een impressie die niet zichtbaar is, creëert 
helemaal geen impact. Maar dat betekent 
niet automatisch dat een zichtbare impressie 
wél impact genereert.” Een advertentie moet 
volgens haar niet louter zichtbaar zijn, maar 
ook op de juiste plek staan en door de juiste 
mensen worden gezien: “Dat zijn de drie 
pijlers.” Liever plaatst zij InVision in een 
breder perspectief. Meer inzichtelijkheid en 
openheid is nodig, juist omdat online alles 
100 procent meetbaar is. “Met InVision 
kunnen we beter blootleggen waar we staan 
met zijn allen; als adverteerder, als publisher 
en als mediabureau.”

Een van die adver-
teerders is Marlies 
Willemsen, senior 
media-adviseur bij  
het ministerie van 
Algemene Zaken. “Voor 
meetbare aandacht willen 
wij graag betalen. Maar van 
het totale volume dat publishers 
leveren, voldoet nog niet de helft  
aan de IAB-standaard. Dat gaat er bij  
mij niet in. Ik wil kunnen sturen op impact  
en kosten efficiency. Advertenties afrekenen 
op de mate van aandacht die ze krijgen van 
ogen en oren, liefst van de doelgroep.”

100 PROCENT VIEWABILITY?
Daarom aan adverteerders en agencies de 
schone taak om alles door te meten, met een 
hogere kwaliteit, meer impact en inzicht als 
doel. Op jacht naar 100 procent viewability. 
Maar bestaat dat eigenlijk wel? Televisie, radio 
en kranten claimen het te hebben. Maar 
automobilisten draaien bij radio commercials het 
geluid weg, televisiekijkers gaan naar het toilet 
tijdens reclameblokken en de huis-aan-huis- 
krantenbezorger kan zomaar besluiten om 
pakken kranten in de struiken te dumpen. 

Hessel Visser, head of display bij Cadreon, vindt 
dat een terechte opmerking. “Adverteerders 
weten dat niet elke consument de reclame- 
uiting ziet of hoort – enkel dat er potentie is.” 
Willemsen ziet het positiever: “Hoeveel 
aan dacht een printadvertentie krijgt, is 

‘Ik wil 
advertenties 
afrekenen op 
de mate van 
aandacht die 

ze krijgen’

100 PROCENT VIEWABILITY?

SCOREN IN EEN SECONDE
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invoelbaar en bij grote titels goed te 
onderzoeken. Je weet vooraf waar je 
instapt.” Maar als the medium nog steeds 
the message is, waarom kiezen online 
adverteerders dan niet voor bijvoorbeeld 
advertorials in plaats van banners en 
skyscrapers? Volgens Exmann is dat een 
heel andere discussie: “Advertorials werken 
alleen wanneer de afzender het vertrouwen 
heeft van de consument. Merk en 
boodschap moeten passen.”

VERTROUWEN MOET GROEIEN
Vergelijken is dus lastig. Toch kijkt Exmann 
met lichte jaloezie naar de traditionele media. 
“Zij kennen een gevestigde orde. Daar is 
duidelijk wie verantwoordelijkheid draagt 

naar wie toe én op welke momenten.” 
Wat haar betreft hebben online media 

dezelfde ontwikkeling nodig die 
traditionele media de af gelopen 
decennia hebben doorgemaakt. 
Ook daar moest het wederzijds 

vertrouwen groeien. 

Exmanns overtuiging: “Aangezien onli-
ne alles meetbaar is, hebben we de 

middelen om afspraken te maken over 
verantwoordelijk heden. Het is juist nu van 
belang dat we elkaar opzoeken en deze 
gesprekken aangaan. Met InVision zijn we 
daartoe beter in staat.” Want aan het eind 
van de dag gaat het om gegenereerde 
impact – en niet alleen om wel of niet 
zichtbaar zijn.

‘Een impressie 
die niet  

zichtbaar is, 
creëert geen 
impact. Maar 

dat betekent niet 
automatisch dat 

een zichtbare 
impressie  

wél impact 
genereert’

SCOREN IN EEN SECONDE
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OUT-OF-HOME
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THE 5 NEXT
OUT-OF-HOME-RECLAME BLIJFT RAZEND POPULAIR, ZEKER NU WE MEER 
ONDERWEG EN BUITEN ZIJN. WELKE ONTWIKKELINGEN EN INNOVATIES NEMEN 
DE KOMENDE JAREN EEN VLUCHT? VIER EXPERTS SCHETSEN EEN BEELD.

[ BART DE VRIES,  
commercieel directeur  

bij JCDecaux 
 Nederland BV ] 

[ MARCEL DEN HOED,  
sales director bij  
Exterion Media ] 

[ RAYMOND VAN KASTEROP, 
managing director  
bij Clear Channel 

Nederland ] 

[ HEIN ASSER,  
contracting director  

bij MAGNA ] 

BEST THINGS 
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HOT TOPIC #3: 

Relevantie
Gemeentes en overheden sturen steeds meer op 
impactvolle schermen, die iets toevoegen aan de 
maatschappij. Goede artistieke buitenreclames die het 
straatbeeld verrijken. “Duurzaamheid is daar een 
belangrijk aspect van, maar je kunt ook denken aan 
het installeren van AED-apparaten in bushokjes op 
drukke locaties of gratis wifi”, aldus Van Kasterop. 
Mobile targeting, dat nu nog in de kinderschoenen 
staat, maakt het mogelijk om van buitenreclame een 
direct-response-medium te maken. Bijvoorbeeld met 
behulp van geofencing. Zinvol en sociaal relevant in 
het geval van een grote telecomstoring of AMBER 
Alert. De Vries: “Geen enkel ander medium is zo’n 
goed verlengstuk van de mobiele telefoon en 
andersom, zeker om de commercieel interessante 
Generatie Z te bereiken.”  

HOT TOPIC #1: 

Massamedium
We kijken minder televisie en bewegen ons meer 
buiten op straat. Buitenreclames worden daarom 
steeds belangrijker, als alternatief voor óf aanvulling 
op televisie en online. “Het stoort niet in ons dagelijks 
leven, omdat je er toevallig langsloopt”, aldus De 
Vries. “Sterker: echt mooie buitenreclames, daar 
kijken mensen graag naar, blijkt uit onderzoek. 
Hoeveel studentenkamers zijn er wel niet met 
bierposters behangen? Daarvoor staan mensen  
bij ons in de rij.” Mede door het verdwijnen van 
huis-aan-huisfolders wordt er steeds meer buiten-
reclame lokaal ingekocht. Asser: “Het beste rondje 
landelijk, is een rondje regionaal voor zo veel mogelijk 
geografische dekking.”

HOT TOPIC #2: 

Digitalisering
Digital Out-of-Home (DOOH) is booming. De komst 
van Ocean en Global naar Nederland is niet 
onopgemerkt gebleven: twee partijen uit Groot- 
Brittannië die beide fors investeren in (D)OOH, vooral 
vanwege het enorme groeipotentieel. “Bewegend 
beeld biedt meer communicatieve mogelijkheden dan 
een poster. Al zijn accenten van beweging vaak al 
genoeg”, aldus Asser. De Vries: “DOOH boort een 
nieuw marktsegment aan, met name van adverteer-
ders die veel geld spenderen online.” Den Hoed vult 
aan: “Hoe interessant is het als je dezelfde videocon-
tent voor online ook in full-motion op digitale 
buitenschermen kunt afspelen?” Diverse partijen 
hebben plannen voor meer digitale schermen op 
prominente plekken in het straatbeeld.

 



‘Geen enkel ander  
medium dan buiten reclame 

is zo’n goed verlengstuk  
van de mobiele telefoon’

HOT TOPIC #5: 

Dynamic advertising 
Dankzij dynamic advertising kunnen buitenreclames 
zeer selectief worden ingezet: de juiste boodschap op 
het juiste moment op de juiste plaats. Digitale tools 
maken het mogelijk uitingen gedurende de dag, week 
of looptijd van de campagne te veranderen. 
“Adverteerders maken nu nog weinig gebruik van de 
mogelijkheden. Digitale uitingen zijn meestal statisch”, 
zegt Van Kasterop. “De toegevoegde waarde wordt 
hoger wanneer de mogelijkheden beter worden 
benut.” Programmatic buying, dat sterk in opkomst is, 
draagt hieraan bij. Dit geeft adverteerders de 
mogelijkheid om geautomatiseerd in te kopen. Den 
Hoed: “Het grote voordeel hiervan is dat je nog 
flexibeler bent wat betreft inzet en budgetten, 
waardoor je geen waste meer hebt.”  

HOT TOPIC #4: 

Transparantie
Er is behoefte aan meer eenduidigheid als het gaat 
om bereik. Volgens Den Hoed is het huidige 
afrekenmodel achterhaald. “Elk scherm genereert een 
eigen aantal contacten, afhankelijk van de locatie. 
Verkopen op basis van contacten in plaats van 
schermen wordt de toekomst, ook voor de traditionele 
postermarkt”, voorspelt hij. “Dit zorgt voor meer 
vertrouwen én helpt adverteerders makkelijker keuzes 
te maken.” Het aandeel van buitenreclame in de totale 
mediabestedingen ligt al jaren rond de 5 procent. Dit 
moet én kan naar 10 procent, meent Van Kasterop. 
Hoe? “Door bewijsvoering aan te dragen van 
verschillende soorten campagnes, om aan te tonen 
dat OOH in de mediamix echt iets toevoegt, als je het 
op de juiste manier inzet.”

[ 20 ]

OUT-OF-HOME
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‘ BETROUWBAAR 
UMFELD GEEFT 
MEER EFFECT’

DDE BELANGRIJKSTE ONDERZOEKSCONCLUSIE 
VAN MEDIABRANDS, ALPHA.ONE EN SANOMA IS 
DAT ADVERTENTIES IN EEN BETROUWBARE 
OMGEVING MEER EFFECT HEBBEN. WAAROM IS 
VERTROUWEN ZO ESSENTIEEL? 
Van der Steen: “Vooral omdat online  
fraude veel groter is dan we beseffen.  
Fake news, valse profielen op datingsites, 
spookfacturen, vage telefoontjes uit India; 
het komt dichtbij. Online fraude is na 
drugshandel de grootste criminele activiteit 
op aarde. Een business waarmee be-la-che-
lijk veel geld wordt verdiend: 19 miljard  
euro nu, 44 miljard euro in 2022! Deep  
fake technologie is ook creepy. Er circuleren 
bijvoorbeeld video’s van Barack Obama  
en Mark Zuckerberg waarin zij bizarre uitspra-
ken doen. Zo zegt fake Obama: ‘President 
Trump is a total and complete dipshit’. Die 
video’s zijn niet van echt te onderscheiden. 
Speekselgeluiden en denkpauzes zijn tot in 

MEDIA RESEARCH

[ MENNO VAN DER STEEN,  
chief data & tech officer  
van IPG Mediabrands ] 

VERSPREIDERS VAN FAKE NEWS, VIDEOVERVALSERS EN DRAAIKONTENDE  
POLITICI BESCHAMEN HET VERTROUWEN VAN CONSUMENTEN. WIE OF WAT IS NOG 
ECHT EN OPRECHT? EN HOE KUNNEN MEDIA EN MERKEN HET BROZE VERTROUWEN 
OMBUIGEN IN SOLIDE RELATIES? MENNO VAN DER STEEN ONDERZOCHT HET 
‘CONCEPT’ VERTROUWEN.

detail menselijk gemaakt. Knap, maar het 
zorgt voor enorme morele issues. Als je video 
ook al niet meer kunt vertrouwen, is dat een 
serieuze bedreiging. Bij rechtszaken  
worden videobeelden namelijk vaak als  
waar gezien.” 

WELKE GEBEURTENIS GAF HET 
CONSUMENTENVERTROUWEN DEZE EEUW  
DE GROOTSTE KNAUW?
“Ik vermoed dat de bankencrisis wel een 
duidelijk moment was. Uit ons onderzoek blijkt 
dat de afgelopen jaren alleen het vertrouwen in 
partners toenam: 71 procent vertrouwt zijn of 
haar relatie. Politici, social media en bankiers 
vertrouwen we stukken minder. Dit zorgt voor 
reuring. De Brexit en het Facebook-schandaal 
met Cambridge Analytica lieten zien hoe 
algoritmes mensen in een land uit elkaar kunnen 
drijven. Dit soort incidenten zijn ingrediënten 
voor een eventuele burgeroorlog.”  
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MEDIA RESEARCH

IS DAT VERTROUWEN DAN WEL TE HERSTELLEN?
“Nou, ik denk dat het eerst verder daalt. Je ziet 
meer confrontaties met Russische trollen rond 
verkiezingen. Kijk ook naar de informatie-oorlog 
rond de ramp met de MH17. Heel frustrerend. 
Hoe langer het duurt, hoe moeilijker de 
waarheid te achterhalen valt.” 

VROEGER WAS ALLES BETER?
“Vroeger was alles simpeler. Als het in de  
krant stond, was het – in de ogen van het  
publiek – waar.”

MAAR DE MEDIA WORSTELEN TOCH  
AL JAREN MET TRUST ISSUES?
“Ja. Dat blijkt wel uit het feit dat ruim  
de helft van de Nederlanders de bron 
van een nieuwsbericht checkt. Ons 
onderzoek wijst uit dat mensen willen 
weten wie wat zegt. Het wantrouwen is 
groot. Publishers zijn zich heel 
bewust van dit onderwerp 
en doen er iets mee. 
Wij heb ben, in 
samenwerking met 
Sanoma, zelf dit 
moeilijke onderwerp op 
de agenda gezet.”

HOE KUNNEN DE MEDIA HET 
VERTROUWEN VERGROTEN?
“Door veel actiever te worden. 
Media groeien uit tot megamerken 
met print, platformen, woordvoerders 
en evenementen zoals de Libelle 
Zomerweken. LINDA. ís Linda de 
Mol. Allang geen blad meer, 
maar het merk van een 
icoon. Een gezicht is  
zó ontzettend 
belangrijk. 
Redacties 
moeten veel 
transparanter 
en zichtbaarder 
worden. Jour - 
nalisten waren altijd 
vrij anoniem, maar 
dat kan niet meer. 
Consumenten hebben een 
echt mens nodig die ze blind 
vertrouwen.”

MAAR OOK DAT IS VAST NIET GENOEG. 
“Klopt. Eigenlijk moet je nu 
investeren in de verificatiebusiness. 

‘Consumenten 
hebben een  

echt mens nodig  
die ze blind  
vertrouwen’

Deze groeit enorm, omdat er zoveel behoefte is 
aan zekerheden, bevestiging en vertrouwen. Of 
dat nou verificatiesoftware is die checkt of er met 
pixels in foto’s is gerommeld of een partij  
die meet in hoeverre een campagne op legitieme 
domeinen terechtkomt.” 

WAT ZIJN VOOR ADVERTEERDERS EIGENLIJK DE 
CONSEQUENTIES VAN AL DIE VERTROUWENSKWESTIES?
“Dat vroegen wij ons ook af. Sanoma en IPG 
Mediabrands merkten dat vertrouwen een groot 
issue werd. We wilden weten of zo’n Facebook- 
schandaal ook effect had op de adverteerder die 
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6 conclusies van 
het onderzoek

1. Nederlanders 
worden minder goed 
van vertrouwen en dit 
beïnvloedt de effecten 
van adverteren.

2. Ruim 50 procent van 
de Nederlanders 
checkt de bron van 
content en nieuws: ze 
begrijpen hiervan de 
waarde.

3. Een printomgeving 
scoort beter dan een 
online omgeving voor 
een advertentie, vooral 
onder trouwe lezers.

4. De mate waarin  
een platform als 
betrouwbaar wordt 
ervaren, vergroot  
de impact op de 
merkvoorkeur  
(+52,4 procent) van  
de adverteerder in  
die omgeving.

5. Advertenties die  
in een betrouwbare 
omgeving worden 
vertoond, hebben 
gemiddeld meer effect 
(op merkvoorkeur en 
koopintentie).

6. Het is niet zo dat 
frequent bezochte 
websites automatisch 
als betrouwbaarder 
worden gezien.

Uit ons eerste onderzoek bleek al dat print 
betrouwbaarder wordt beoordeeld dan 
online. We lieten ze daarna online en offline, 
van Facebook tot NRC, van LINDA. tot Geen-
Stijl, advertenties bekijken op verschillende 
mediaplatformen. We hebben ook 
verschillende verschijningsvormen van 
dezelfde titel, bijvoorbeeld Flair Facebook 
en Flair print, vergeleken. De respondenten 
hadden een 6 procent hogere koopintentie 
na het zien van de advertenties op 
mediaplatforms die bekendstaan als 
‘betrouwbaar’ dan respondenten die 
dezelfde ads op minder betrouwbare 
mediaplatformen zagen.”

JULLIE ONDERZOEK WON DE AMMA-AWARD 
VOOR BESTE MEDIA RESEARCH 2018. WAT 
BRACHT DE STUDIE VERDER TEWEEG? 
“Dat nu in de Doelgroep Monitor (DGM) 
van NOM (Nationaal Onderzoek Multime-
dia) de optie bestaat om ‘vertrouwen’ mee 
te wegen in de titelselectie voor mediapro-
fessionals. Uiteraard is vertrouwen een 
breder topic waarbij ook het bestrijden van 
online fraude steeds belangrijker wordt 
voor adverteerders.  
Wij raden onze klanten aan met verificatie-
partijen als Moat, IAS en Double Verify  
te meten in hoeverre campagnes op de 
juiste, zichtbare en legitieme domeinen 
worden geserveerd. Met ons Digital  
bureau Reprise hebben we hiervoor onze 
InVision methodiek gelanceerd. Hiermee 
kunnen adverteerders ruwe data van 
verschillende viewability tools met elkaar 
vergelijken en interpreteren.”

WAT IS ONDER AAN DE STREEP DE  
BOODSCHAP AAN ADVERTEERDERS?
“Zorg dat je primair adverteert in een 
betrouwbare omgeving. Je mediabureau 
weet dit, omdat de mate van vertrouwen 
onder consumenten voor titels in NOM 
komt. Unilever en Procter & Gamble  
gaan nu al nadrukkelijk voor betrouwbare 
partijen. Uiteraard is adverteren slechts een 
kant van het verhaal. Kritische mensen in 
Nederland verover je niet met vijf keer 
achter elkaar zeggen dat je te vertrouwen 
bent, maar wél met bewijs. Bij autopech 
bijvoorbeeld. De ervaring die de ANWB 
biedt op het moment dat je auto ermee 
ophoudt, is allesbepalend voor het 
vertrouwen. Net als hoe je te woord wordt 
gestaan door een callcenter-medewerker.”

‘Uit ons  
eerste onder

zoek bleek  
al dat print  

betrouw
baarder  

wordt  
beoordeeld  
dan online’ 

 

daar zijn boodschap vertelt. Daarom 
hebben we in 2017 en 2018 drie studies 
gedaan naar vertrouwen in media. Ons 
onderzoek Trusted Brands, Trusted Ads 
toont aan dat het waar genomen vertrouwen 
in een advertentieplatform het effect van 
reclame positief beïnvloedt. Een betrouw-
baar umfeld geeft meer reclame-effect.”

HOE HEBBEN JULLIE HET ONDERZOEK 
AANGEPAKT?
“Eerst vroegen we 1200 respondenten 
welke titels ze het betrouwbaarst vinden. 
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FFilms, documentaires en series kijken 
wanneer je maar wilt, zonder onderbreking 
van reclame. Het was in 2013 ineens een 
optie dankzij de komst van Netflix. Fijn, 
dachten veel consumenten, en de streaming-
dienst werd booming in Nederland. Intussen 
staan we aan de vooravond van een nieuwe 
hausse aan streamingdiensten: Apple, 
Disney, Amazon, Hulu... Deze, net als Netflix 
Amerikaanse partijen hopen stuk voor stuk 
voet aan de grond te krijgen in Nederland. 

Het roept de vraag op hoeveel diensten de 
consument nodig heeft. En wat betekent dat 
voor lineaire televisie? Het mediagebruik 
mag dan misschien toenemen, maar een dag 
blijft uit 24 uur bestaan en die uren worden 
niet alleen besteed aan televisiekijken.  
“Meer concurrentie betekent dus nog harder 
vechten om de mediatijd”, zegt Ruud de 
Langen, chief creative officer (CCO) bij Talpa 
TV. “De totale schermtijd neemt toe; er wordt 
meer video gekeken op meer plekken. 

OTT: WIE WINT?

HET OVER-THE-TOP-AANBOD (OTT) VAN CONTENT ZORGT 
VOOR REURING OP DE NEDERLANDSE MARKT. INTER-
NATIONALE AANBIEDERS RAMMELEN AAN DE POORTEN, 
LOKALE PARTIJEN WERKEN HARD AAN HUN EIGEN 
DIENSTEN. VEEL KEUZE DUS VOOR DE CONSUMENT,  
MAAR HOEVEEL RUIMTE IS ER? EN IS DEZE OPMARS EEN  
BEDREIGING VOOR DE TRADITIONELE PARTIJEN?

EYEBALLS
FIGHTING F    R

[ ANGELA DE JONG,  
journalist en  

tv-recensent AD ] 

[ RUUD DE LANGEN,  
chief creative officer (CCO) bij Talpa TV ] 

[ MARTIJN CASPERS,  
contracting director AV  

bij MAGNA ] 
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Lineaire tv heeft nog steeds een sterk 
aandeel in de totale kijktijd, namelijk 24 
procent volgens de Smart Media Monitor 
(Multiscope). Je ziet wel dat er steeds meer 
tijd naar OTT gaat: 27 procent (Smart Media 
Monitor 2019). Het wordt heel druk op die 
markt. En als het speelveld zo vol is, moet je 
goed kijken hoe je je kunt onderscheiden.”
 
LOKALE CONTENT
Hoe kunnen partijen zich dan onderscheiden? 
Door lokale content te brengen, meent De 
Langen. Immers: “In de top 100 van een 
tv-jaar staan altijd de Nederlandse program-
ma’s bovenaan. Mensen kijken blijkbaar graag 
naar dingen die over hun eigen leven en 
omgeving gaan. Die richting kiezen wij ook.” 
Een zender uit het buitenland waar dat 
principe goed werkt: TV4 uit Zweden. “Die 
zender biedt gratis lokale content aan, zoals 
nieuws, drama en entertainment. De 
internationale series en films zijn via het 
betaalde on-demand-kanaal te zien.”
Talpa TV zet de komende tijd vol in op  
KIJK, het online platform waarop je de 
programma’s van het televisienetwerk kunt 
terugkijken. En er wordt hard gewerkt om  
het aanbod te verrijken. “Wij hebben allerlei 
lokale talenten en formats in huis – LINDA.TV, 
StukTV, Lil’ Kleine – die we op KIJK gaan 
brengen. Onze focus ligt minder op series  
en films, omdat het ook steeds lastiger is  
om die te krijgen.”

Als reden noemt hij dat aanbieders hun 
content niet meer uitleveren. “Neem Disney, 
zij laten de licenties uitlopen en brengen dan 
alles via een eigen app op de markt. Steeds 
meer partijen doen dat, dus dat dwingt je 
bijna om lokaal te gaan.” Tegelijkertijd heb  

‘Tv is al heel  
vaak doodverklaard,  
maar nergens wordt  
zoveel over gepraat’

je door die niche op te zoeken een groot 
voordeel ten opzichte van de internationale 
reuzen, vindt De Langen. “Zij kunnen niet zo 
diep in onze cultuur komen als wij. Ze zullen 
nooit zo goed begrijpen hoe Nederlanders 
denken en doen en daarop kunnen inspelen 
als wij. Bij ons Nederlandse bedrijf zit dat  
in het DNA.”
 
TOVERWOORD: URGENTIE
De Langen verwacht dat alle televisie-
programma’s uiteindelijk digitaal worden 
gekeken. “Het is alleen de vraag wanneer het 
zover is”, zegt hij. “Mijn kinderen brengen het 
merendeel van hun kijktijd door op digitale 
apparaten. Dat zie ik ook terug in onder-
zoeken. Jongeren kijken nauwelijks  
nog lineair. Hooguit voor een live event,  
een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld, of een 
programma als The Voice of Wie is de Mol?. 
Daar zit dan een zekere mate van urgentie in, 
want je wilt erover kunnen meepraten.”

Urgentie is ook volgens AD-journalist en 
tv-recensent Angela de Jong het toverwoord. 
“Actualiteiten, een liveshow of een programma 
waarover iedereen de volgende dag bij de 
koffieautomaat praat, daarvoor gaan mensen 
voor de televisie zitten. Echt niet meer voor een 
gemakzuchtig spel met wat BN’ers. Met een 

‘De totale  
schermtijd neemt 

toe; we kijken  
meer video op  
meer plekken’

OTT: WIE WINT?
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talkshow vol spraakmakende gasten, sport of 
goed drama zorg je dat je relevant blijft. Als je 
je echt wilt onderscheiden of mensen wilt 
triggeren om lineair te kijken, moet de 
kwaliteit omhoog en moet je vooral laten zien 
dat je de kijker serieus neemt.”

Dat er bij De Jong thuis nog relatief veel 
televisie wordt gekeken, verbaast niemand, 
gezien haar werk. Ze heeft daarnaast 
abonnementen op Netflix, Videoland en 
NLZiet. Voor haar is het duidelijk: de behoefte 
aan lineaire televisie blijft bestaan. “Ik heb 
natuurlijk geen glazen bol, maar als ik zie 
hoeveel impact televisie heeft, wint tv het 
van OTT. Als ik schrijf over een populaire 
Netflix-serie is de respons op mijn column echt 
een heel stuk minder dan wanneer ik schrijf 
over een aflevering van een tv-programma.”
 
VERBINDEND ELEMENT
Logisch, zegt ze. “Tv bindt ons. Hetzelfde 
kijken op een bepaald moment, of net ervoor 
of erna, geeft een gevoel van saamhorigheid. 
Televisie is al heel vaak doodverklaard, maar 
nergens wordt zoveel over gepraat als over 
wat er op tv gebeurt. Mensen onder de 35 
hebben vaak geen tv-abonnement meer, 
maar grappig genoeg zie je dat de huidige 
generatie vloggers en influencers juist heel 
graag op tv komt, ook al zijn ze groot 
geworden op internet.”

Een andere reden waarom volgens De Jong 
lineair en OTT prima naast elkaar kunnen 
blijven bestaan, zijn de kosten van al die 
diensten. “Ik verkeer in de gelukkige positie 
dat ik een aantal abonnementen kan betalen, 
maar dat is voor een heleboel mensen niet te 
doen. Je kunt oneindig veel aanbieden, maar 

Kostbare content 

“Consumenten worden inschrijf-
moe”, zegt Martijn Caspers, 
contracting director AV bij MAGNA. 
“Op hoeveel streamingdiensten kun 
je je abonneren? Waar OTT-partijen 
ook tegenaan lopen, is dat het 
produceren van kwalitatieve, 
originele content alsmaar duurder 
wordt. En die content is precies de 
reden waarom kijkers voor een 
bepaalde streamingdienst kiezen.”

“Om het streaming businessmodel 
gezond te houden, moet content voor 
meerdere regio’s worden gemaakt. 
Daardoor kan het lokale relevantie 
missen. Het succes van Undercover is 
niet de verhaallijn, maar het lokale, 
herkenbare karakter. Misschien werkt 
het in ons omringende regio’s óók, 
zoals Scandinavische content hier.”

Een beetje reclame
Caspers: “Een freemium model à la 
Spotify (waarbij de consument gratis 
muziek luistert met commercials 
tussendoor) of een model met limited 
advertising à la Hulu (een beetje 
reclame tussendoor tegen een lagere 
abonnementsprijs), kan voor 
inkomsten zorgen om continu 
nieuwe kwaliteitscontent te maken. 
Deze modellen bieden adverteerders 
vervolgens een schat aan kansen, als 
op échte kijkcijferdata kan worden 
ingekocht.”

“Hoe beperkt ook, het feit dat er dan 
wél advertising mogelijk is, zorgt 
juist voor de kans”, zegt Caspers. “Nu 
is er, bijvoorbeeld op Netflix, nul 
komma nul advertising mogelijk. 
Freemium en Limited bieden 
adverteerders een kans om alsnog 
direct te adverteren. Wat we ook 
steeds meer zien, is dat de indirecte 
reclame (product placement) op 
Netflix toeneemt.” 

het budget van de kijker is niet oneindig. En 
het gaat niet alleen om geld, het moet ook 
overzichtelijk blijven. Dan nemen ze een 
beetje reclame graag voor lief.”
 
GRATIS EN GEMAKKELIJK

De Langen ziet dat ook terug in de onderzoe-
ken: wanneer het aanbod gratis en 
toegankelijk is, vinden mensen het geen 
struikelblok als ze af en toe wat reclame te 
zien krijgen. “Voor relevante reclame blijven 
kijkers echt wel zitten. Ik verwacht dat ze 
daar keuzes in gaan maken, dus soms kiezen 
voor betalen om ononderbroken te kunnen 
kijken en soms voor gratis mét reclame 
tussendoor, zolang het zorgvuldig wordt 
gebracht. Dus niet te vaak en niet te veel,  
wel: op maat.”
 
EEN VUIST MAKEN

De Jong denkt dat samenwerken voor de 
traditionele zenders in Nederland uiteindelijk 
onvermijdelijk is. “Nederland is te klein voor 
meerdere reuzen. Eén krachtige commerciële 
partij naast de publieke omroep, dat zou 
geen gek idee zijn voor lineair en on demand. 
Nu moet een zender tevreden zijn met 
300.000 kijkers voor een programma, waar 
dat voorheen één miljoen was. Dan kun je 
roepen over scoren in de doelgroep, maar je 
wilt toch vooral impact hebben? Dat is ook 
wat de adverteerder wil zien.”

Ook De Langen gelooft niet in een te 
versnipperd landschap. “Je ziet nu al die apps 
op de markt komen, maar uiteindelijk zou het 
ideaalplaatje zijn dat je één plek hebt waar de 
lokale content wordt aangeboden”, zegt hij. 
“Dan maak je echt een vuist tegen de 
internationale partijen.”
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CASE HANS ANDERS & INITIATIVE (MET TALPA, RTL EN STARKEY)

‘HOOR WAT JE MIST’ IS HET CONCEPT DAT INITIATIVE ONTWIKKELDE VOOR HANS 
ANDERS. DE CAMPAGNE BIJ THE VOICE SENIOR DOORBRAK HET TABOE ROND GEHOOR
PROBLEMEN EN WON EEN AMMAAWARD VOOR ‘BESTE INZET VAN EEN MEDIUM’. 

“Dit klinkt een beetje als een feestje bij de buren 
hè?” Presentator Wendy van Dijk herhaalt het 
doffe geluidsfragment, zoals deelnemer Peter 
(’74 jaren jong’) van The Voice Senior het 
waarneemt. ‘Doe deze nu eens in’, adviseert  
ze. Het gehoorapparaat tovert de gemiste 
frequenties om in een kristalheldere ‘master-
tape’. “Een openbaring”, bekent Peter.  
“Ik heb mijn oren terug!”

Arjan Drost, content en partnerships director  
Initiative, vertelt hoe de samenwerking met Talpa,  
RTL en The Voice Senior tot stand kwam. 
“Hans Anders staat primair bekend als optiek-
keten, maar zocht een manier om zich ook als 

PERSOONLIJK’ 
‘GENIETEN RAAKT MENSEN

[ ARJAN DROST, 
content en partnerships director 

Initiative ] 

audicien te profileren. Relevant 
en toegankelijk, precies zoals we 
de opticien al kennen. Gehoor 
manifesteert zich op drie 
terreinen: signaleren, communi-
ceren en genieten. Binnen de 
doelgroep van 1,6 miljoen 
slechthorenden in Nederland is 
het aandeel van vijftigplussers 
groot. Al heeft een substantiële 
groep jongeren evengoed met 
gehoorverlies te maken. Vooraf hebben we de 
drempels in kaart gebracht waar die groep 
tegenaan loopt. In de eerste plaats geldt een 
gehoorapparaat als een onmodieus, haast 
medisch hulpstuk. Bovendien: veel slechthoren-
den beseffen niet hoe slecht ze horen. Ze zijn 
zich daar niet van bewust.”

Of wuiven ze het weg omdat het onderwerp  
in de taboesfeer zit? 
“Mensen worden er liever niet mee gecon-
fronteerd. Ze zien het als een afwijking. Door 
ervan weg te lopen, weten ze letterlijk niet 
wat ze missen. Als we het aspect ‘genieten’ 
nu eens centraal stelden? Dan konden we uit 
de buurt blijven van het belerende, medische 
toontje dat aan veel hoorcampagnes kleeft. 
Muziek hoort bij genieten: het raakt  
mensen persoonlijk.”

In plaats van een ‘abstracte’ piepjestest om het  
gehoor te testen, kozen jullie een muzikaal kader. 
“Klopt. We zochten samenwerking met de 

Vast onderdeel in The Voice Senior was de vraag of de kandidaten
 de Mama Appelsap konden horen in een geluidsfragment.
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‘Met een relatief 
beperkt budget en  

een duidelijke focus 
hebben we breed 
bereik én impact 

gerealiseerd’

 

module om een winkelbezoek te plannen.  
In de mediamix sloten tv, de online test en 
winkelbezoek op elkaar aan.” 

De stijging van de spontane merkbekendheid, meer  
dan verdubbelde online traffic (+112 procent), een 
groei in het aantal winkelafspraken (+6 procent) en  
de verschuiving in merkwaarden op basis van een 
laagdrempelige, relevante doelgroepbenadering vielen 
in de smaak bij de AMMA-jury. ‘Er is een logische link 
gelegd tussen de adverteerder, de doelgroep en het 
medium.’ Goed voor een Award. 
“En voor een vervolg! Met een relatief beperkt 
budget en een duidelijke focus hebben we 
breed bereik én impact gerealiseerd. Dit is een 
teamverdienste, van ons en Hans Anders. Ze 
hebben ervaren dat zo’n samenwerking nieuwe 
deuren opent. Dit seizoen zullen we aansluiting 
zoeken bij de eveneens laagdrempelige tv- 
campagne starring Plien van Bennekom als 
Loes. Kwaliteit, aandacht en een scherpe prijs: 
dat maakt Hans Anders. Als opticien én als 
audicien.”

producenten van The Voice Senior. Het tv- 
programma leek een prima platform om de 
grote, gelaagde doelgroep te bereiken. 
Leidraad werd het door Initiative bedachte en 
uitgevoerde ‘Hoor wat je mist’-concept. In 
samenwerking met het innovatieve Starkey 
heeft Hans Anders het gehoor van alle 
kandidaten getest. Een audiogram registreerde 
welke frequenties ze niet konden waarnemen. 
De ontbrekende tonen werden daarna over het 
favoriete nummer van een kandidaat gelegd. 
Tijdens het programma lieten we de kandidaten 
horen wat ze niet konden horen, hoeveel  
ze eigenlijk misten.” 

Kwam de hoorbeleving toen ineens heel dichtbij?
“Ja. Kijkers werden geprikkeld om op de 
speciale actiewebsite zelf eens een indicatieve 
hoortest met pianogeluid te proberen. Wie 
meedeed, maakte kans op een thuisconcert 
van de winnaar van The Voice Senior. Als de 
online hoortest er aanleiding toe gaf, werden 
mensen doorverwezen naar de afspraak- 
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AAls toegetakelde boksers hingen de regio - 
journalisten in de touwen. Dalende oplages 
en advertentie-inkomsten en forse be - 
zuinigingen hadden hun lokale omroepen, 
krantenredacties en huis-aan-huisbladen 
jarenlang murwgebeukt. Het was wachten op 
de knock-out. Maar die kwam – gelukkig – niet. 

Hoe onmisbaar lokale media zijn, blijkt uit 
twee overzeese voorbeelden. Schrijnend  
is het verhaal over de Grenfell Tower in 
Londen. Twee jaar voordat het flatgebouw in  
vlammen opging en 72 levens eiste, klaagden 
bewoners al over de goedkope materialen die 
bij herstelwerkzaamheden waren gebruikt. 
Maar de pers ving de signalen niet op.  
Omdat er bijna geen pers meer was. In Groot- 
Brittannië verdwenen tussen 2007 en 2017 

LOKALE MEDIA ZIJN ONMISBAAR

IS ER LEVEN NA DE BIJNA-DOODERVARING VAN VEEL LOKALE EN REGIONALE 
MEDIA? YEAH, ROEPEN EXPERTS IN DE VERENIGDE STATEN. YES SIR, ZEGGEN 
BRITSE DESKUNDIGEN. UHHH JA?, KLINKT HET IN NEDERLAND. HOE KLEIN OOK; 
DE EERSTE TEKENEN VAN HERSTEL ZIJN ER. KAN LOKAAL UITGROEIEN TOT HET 
NIEUWE NORMAAL?
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gemiddeld 600 printjournalisten  
per jaar van het toneel. 

GEEN VERHAAL IS TE KLEIN
In Amerika ontdekten 
onderzoekers Meghan 
Rubado en Jay Jennings dat 
met het gedwongen vertrek 
van verslaggevers óók de 
kwaliteit van lokaal 
bestuur achteruit holde. 
Daarnaast liep de 
belangstelling van 
burgers voor politiek en 
verkiezingen terug. 
Simpelweg omdat ze 
minder goed werden 
geïnformeerd. 

De beste  sushi van  Amersfoort

Recensies

GEEN  
VERHAAL IS
TE KLEIN
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De studie onder elf Californische kranten 
leidde tot deze slotsom: minder verslag
gevers in een gebied = minder kandidaten 
voor het burgemeesterschap én minder 
mensen die gaan stemmen. Oftewel: een 
democratie heeft een lokale luis in de pels 
nodig om goed te functioneren. Dit laatste 
viel ook in Nederland al op te tekenen uit 
monden van politici. 
Naast noodzakelijk zijn lokale media en 
content onverminderd geliefd. Vroeger 
vooral in print, tegenwoordig in een breed 
scala aan middelen. Met buurtapps, 
Facebookgroepen, gratis stadsmagazines in 
de supermarkt, hahkranten en internetcou
ranten is de versplintering compleet. Hoewel 
print en online voortdurend door elkaar 
lopen, delen ze de prachtige gedachte die 
een groot publiek blijft aanspreken: geen 
verhaal is te klein. 

BOVEN OP HET NIEUWS
Luuk Roozeboom, directeur van Uitgeverij 
de Bode, onderschrijft anno nu het 
belang van een mediamix. Hij 
begon al in 2004 met het online 
zetten van vijftien hahtitels in 
WestBrabant en MiddenZeeland. 
“Een internetredacteur struint voor 
alle titels het nieuws af via hyperlocals, 
zoals Facebookpagina’s, buurtapps, 
websites van verenigingen, 112. Al dat 
nieuws bundelen we. De redactie schrijft in 
de eerste plaats voor de site en later nemen 
we die content iets uitgebreider mee in print. 
Vroeger hadden we een monopolie op het 
lokale nieuws, nu moeten we er weer 
bovenop zitten. Ook selecteren we anders. 
De voetbalvereniging zet de uitslagen op de 
eigen Facebookpagina. Die hoeven wij dus 
niet meer mee te nemen in ons weekblad.” 

Na de kaalslag in Amerika doken daar vooral 
nieuwe digital only startups op. In Engeland 
lukte het twee journalisten om vanuit de ‘geen 
verhaal is te klein gedachte’ een nieuwe lokale 
krant te lanceren waar 4000 mensen graag 
voor betalen. Een uitgave waarin een verhaal 
over de vondst van een unieke, 1800 jaar oude 
glazen vis ‘breaking news’ is. Een ander 
bemoedigend Brits initiatief om lokaal meer 
body en gewicht te geven is het ‘BBCmodel’. 
Het project houdt in dat de rijke omroep 150 
verslaggevers inhuurt die in de regio aan de 
slag gaan. 

De verhalen die deze ‘local democracy 
reporters’ maken, komen in een database zoals 
die van persbureaus zoals AP en Reuters. 
Lokale en regionale media die zijn aangesloten 
bij de samenwerking kunnen deze artikelen 
gebruiken. Momenteel zijn er, naast de BBC, 
meer dan honderd organisaties met ruim  
950 media die meedoen.

GELD VAN GEMEENTEN
In Nederland gaan de ontwikkelingen minder 
hard, maar ook hier bloeit wat. Zo wemelt 
het, vooral in supermarkten in de Randstad, 
van de gratis magazines en kranten. Een 
ander teken dat lokaal leeft, is de trend dat 
de lokale politiek steeds vaker geld vrijmaakt 

Een democratie 
heeft een lokale  

luis in de pels  
nodig om goed  

te functioneren

Ondernemers Epe 

in de prijzen!

Niemand wil nog  

burgemeester worden

Lokaal relevantje

LOKALE MEDIA ZIJN ONMISBAAR
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‘Dat de lokale 
politiek steeds 

vaker geld  
vrijmaakt voor 

journalistiek  
lijkt een  

nieuwe trend’

Ander lichtpunt voor de locals is dat minister 
Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) hun rol serieus neemt. Zo presen-
teerde hij het plan om het wegkwijnende 
NPO3 te regionaliseren. Ook gaat Slob, na 
jaren bezuinigen, 15 miljoen euro investeren 
in de samenwerking tussen regionale en 
lokale omroepen. Doel: het vergroten van de 
kwaliteit en professionaliteit van lokale 
journalistiek. 

ONLINE IS SEXY
“Naast wereldnieuws waarmee we over-
spoeld worden, is er altijd behoefte aan 
lokaal nieuws”, zegt Jan van Dun,  
directeur Lokale Media van De Persgroep. 
“Leuk om te lezen waar je de lekkerste sushi 
vindt in New York, maar ik wil weten waar ik 
in mijn eigen buurt goed kan eten. Een 
voorwaarde nu is dat je online aanwezig bent, 
het liefst crossmediaal. De adverteerder 
vindt online kanalen sexy en jongeren lezen 
meer online. In 2016 begonnen we met 
indebuurt.nl voor een publiek dat geen 
hah-bladen meer leest. Nu beslaat indebuurt.
nl 29 gemeenten en hebben we 4 miljoen 
unieke gebruikers.”

“Iedereen is altijd bang dat jongeren de 
markt veranderen”, zegt Dirk Bouman, 
directeur van Uitgeverij Verhagen.  
“Maar wanneer jongeren ouder worden, 
trouwen en kinderen krijgen, lezen ze  
ineens ook de lokale krant. Dat is altijd zo 
geweest. Mensen hebben niet genoeg aan 
een Facebook-buurtpagina of buurt-app. Die 
zijn niet stabiel en het is hobbyisme. Door 
onze papieren uitgaven beter te integreren 
met social media en te zorgen voor 
interactie tussen lezer en titel willen we  
de binding vergroten. Burgers worden 
belangrijker bij het maken van de krant.  
Ze leveren foto’s en filmpjes aan, ze  
kunnen online reageren en ze maken 
Facebookpagina’s en sites van verenigingen 
waar we iets mee kunnen.”

voor journalistiek. Verschillende gemeenten 
kondigden dit jaar mediafondsen voor lokale 
journalistieke projecten aan. Denk aan een 
lokale omroep die een videoreeks over de 
waterschapsverkiezingen wil maken. 

Hilversum en Haarlem verdelen tonnen, 
omdat de diepgang bij lokale media 
onvoldoende zou zijn. De provincies 
Noord-Brabant en Groningen, en de steden 
Leiden en Amersfoort lanceerden al eerder 
mediafondsen. Het Leids Mediafonds 
subsidieerde bijvoorbeeld de serie Van het 
gas af. Hierin wordt drie jaar lang gevolgd 
hoe de Leiderdorpse Oranjewijk richting 
aardgasvrije toekomst gaat.

DUIC
Utrechts eigen, innovatieve nieuwsplatform 
met dagelijks algemeen, cultureel en 
gemeentelijk nieuws uit de stad Utrecht. 
Door en voor Utrechters.

 

 



[ 35 ][ 34 ]

OVER DE BETAALDREMPEL
Een Amerikaanse studie toont aan dat engage - 
ment tussen verslaggevers en de community 
essentieel is. Acht op de tien respondenten 
vinden het belangrijk dat een journalist de lokale 
geschiedenis begrijpt en persoonlijk betrokken is 
bij het gebied waarin hij werkt. Dit vergroot het 
vertrouwen van het publiek in de media (zie ook 
pagina 21-23, red.). Volgens de onderzoekers 
kan binding met plaatselijke media lezers over 
de drempel helpen als ze moeten gaan betalen 
voor lokaal nieuws. Marcel Schotman, sales- en 
marketing directeur van ProMille Media, 
constateert ondertussen tevreden dat de 
advertentiemarkt aantrekt: “Het gaat beter met 
de economie en je ziet dat juist retailers en 
franchiseketens de meerwaarde inzien van 
lokaal adverteren en er budget voor uittrekken. 
Hah is heel geschikt voor advertenties die 
aanzetten tot actie. Lezers willen graag weten 
wat de aanbiedingen op de hoek zijn.”

‘ONGELOOFLIJK AANTAL’
“Ik schrik van het VS-onderzoek dat een 
verband aantoont tussen minder 
verslaggevers en de kwaliteit van lokaal 

bestuur”, reageert Stephan van der Sman, 
buying director print bij MAGNA. “En van  
het feit dat er in Groot-Brittannië 600 
journalisten per jaar zijn verdwenen. Dat  
is een ongelooflijk aantal. In Nederland  
was of is ongetwijfeld een zelfde tendens 
gaande. Het impliceert het belang van 
journalistiek in het algemeen en het 
enorme belang dat de samenleving heeft  
bij lokaal nieuws. Die mediafondsen zijn  
dus meer dan welkom.”
 
“Ik geloof sterk in lokale media”, vervolgt  
Van der Sman, “en lokale consumptie heeft 
inderdaad met leeftijd en belangen te 
maken. Een lokaal merk heeft een site,  
een papieren uitgave en is actief op social 
media. Dit moet één geheel zijn en elkaar 
versterken. Er wordt nu nog te veel in silo’s 
gedacht. Verder pleit ik al langer voor  
user generated content. Locals informeren 
locals. Het perspectief van MAGNA is 
primair vanuit advertising en daar is het 
herstel mondjesmaat waarneembaar. Ik zie 
geen trend breuk in ieder geval, maar wij 

lopen meestal twee jaar achter op de VS. 
Ik verwacht wel dat de ja-ja-sticker de 
hah-bladen een impuls gaat geven.  
En dat een deel van de adverteerders 
de weg terugvindt naar de massa  
van hah. Dan kan er ook weer 
geïnvesteerd worden.” 

‘Een deel van  
de adverteerders 

gaat de weg  
terugvinden  

naar de massa  
van hah’

Geld voor regio- 
journalistiek
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LOKALE MEDIA ZIJN ONMISBAAR
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DIT ZIJN DE DRIE
MEESTGEBRUIKTE EMOJI’S

NEDERLANDSE TWEETS

IS DE AFGELOPEN TIEN JAAR MET

FACEBOOK, MESSENGER, INSTAGRAM
EN WHATSAPP

67 PROCENT GESTEGEN.

VERDUBBELDE BIJNA.

FAVORIETE

FIGURES FACTS  
DEZE RUBRIEK WERPT AAN DE HAND VAN FEITEN EN CIJFERS EEN BREDE BLIK OP 

ONTWIKKELINGEN IN DE MEDIAWERELD
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IN NEDERLAND BEREIKEN

HET AANTAL BEDRIJVEN IN DE INFORMATIE-  
EN COMMUNICATIESECTOR

DE SOCIALE MEDIA VAN FACEBOOK BEREIKEN IN TOTAAL 

VAN DE WERELDBEVOLKING MET TOEGANG TOT INTERNET.

SAMEN 94 PROCENT VAN DE BEVOLKING VAN 
VIJFTIEN JAAR OF OUDER.

HET AANTAL FILMPRODUCENTEN EN VLOGGERS

BLIJKT UIT EEN ANALYSE VAN

MET EMOJI’S.

TRANEN VAN

85,4 PROCENT
MEDIA

EN ‘IETS LEREN’

VOOR NEDERLANDERS OM NAAR PODCASTS TE 
LUISTEREN.

(87 PROCENT)

ZIJN HUN

PODCASTONDERWERP.

ZIJN DE BELANGRIJKSTE REDENEN

‘VERMAAKT WORDEN’ 
(90 PROCENT)

BLOZEN EN EEN GROOT ROZE HART.KUNNEN BETER DE

OP EEN EMOTIONELE ÉN

AANDACHT VASTHOUDEN
VAN KIJKERS

GROTE DIGITALE 
SCHERMEN

HOGERE KANS

IN HOGERE MERKHERKENNING.
DIT RESULTEERT VERVOLGENS

DAN KLEINERE SCHERMEN,

INTENSIEVERE RESPONS 
VAN GEBRUIKERS.

HIERDOOR IS ER EEN

BLIJKT UIT ONDERZOEK  
NAAR DE IMPACT VAN DOOH. 

11 MILJOEN
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OP TWITTER,

HET LACHEN,
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RECRUITMENT

H

JONGE DIGITALE TALENTEN, ZIE ZE TEGENWOORDIG 
MAAR EENS TE VINDEN ÉN DAN OOK NOG BINNEN TE 

HOUDEN. THE WAR FOR TALENT IS LOSGEBARSTEN EN 
DAT HEEFT EEN GROTE IMPACT OP DE TOEKOMST VAN 

HET DIGITALE MARKETINGVAK. 

Het vinden én binden van jonge talenten is een 
enorme uitdaging voor adverteerders, exploitanten 
en mediabureaus. “Door de toenemende 
vergrijzing en economische groei is er een groot 
tekort aan jonge mensen met de juiste kennis en 
ervaring”, stelt René Hofma, oprichter van Result 
Recruitment Group. Er is vooral vraag naar 
softwareprogrammeurs, informatieanalisten, web 
developers en security specialisten, zo blijkt uit 
UWV-cijfers van afgelopen voorjaar. Maar het 
tekort geldt overigens ook voor non-digitale 
talenten, benadrukt Monique Boermans, HR 
Director bij IPG Mediabrands. “Alleen door de beste 
mensen aan te trekken die echt gretig zijn, kun je je 
onderscheiden in deze sterk concurrerende markt.”

ARBEIDGEVERS
Het probleem is dat iedereen in dezelfde vijver vist. 
Techpartijen, e-commercespelers, bekende merken, 
consultancybureaus en ook steeds meer start-ups 
en scale-ups. Hofma: “Dan moet je dus meer bieden 
op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, vrijheid 
en salaris, aangezien dat de belangrijkste drijfveren 
van deze generatie – de jongeren geboren vanaf 
midden jaren negentig – zijn.” De huidige lichting 
werkzoekenden is mondiger en zelfbewuster dan de 
vorige generatie. Boermans: “Zij zien zichzelf niet 
zozeer als werknemer maar als ‘arbeidgever’. En 
daarvoor verwachten ze een bepaalde mate van 
ontwikkeling en beloning terug.” Adverteerders 
hebben volgens Hofma een iets grotere aantrek-

TALENT

Communiceer via de  
juiste platformen zoals 
Instagram of Snapchat  

en spreek dezelfde  
visuele taal.

3 tips  
voor werkgevers

Zorg dat je mensen hebt  
die de jongste generatie 

begrijpen.  

Bied méér dan een goed 
salaris, denk aan een 
aansprekende missie, 

flexibiliteit, goede 
begeleiding, een 

persoonlijk leertraject en 
ruimte voor sport en 

ontspanning. 

1

2

3

kingskracht op de doelgroep en over het algemeen 
wat meer geld te besteden.

GENERATIE Y EN Z
Digitale talenten komen meestal uit Generatie Y 
(millennials, geboren tussen 1980 en 1995) en 
Generatie Z (geboren tussen 1995 en 2010). 
Lecyca Curiel, zelf van ‘Gen Z’, deed de afgelopen 
drie jaar onderzoek naar de karakteristieken van 
haar eigen generatie. En hoewel Generatie Y en Z 
vaak over één kam worden geschoren, zijn er 
significante verschillen. “Millennials zijn digital 
natives. Ze zijn opgegroeid met nieuwe technolo-
gie, maar hebben er wel mee moeten léren werken. 
De millennial kan zich bijvoorbeeld nog levendig 
herinneren hoe langzaam MSN vroeger opstartte. 
Een wezenlijk verschil met Generatie Z die geen 
wereld zónder technologie kent. Generatie Z is dus 
nog meer tech savvy dan haar voorgangers. 
Smartphones en tablets zijn overal, je leert nu al 
van jongs af aan swipen.” Bedrijven die gebruik-
maken van vernieuwende technologie hebben een 
streepje voor bij deze generatie.

SOLLICITEREN VIA SNAPCHAT
Geld verdienen is een van de belangrijke 
prioriteiten van Generatie Z, blijkt uit onderzoek 

THE WAR FOR
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‘McDonald’s  
introduceerde Snapplication,  

een innovatieve manier  
om mensen te laten  

solliciteren via Snapchat’

Digitale  
verschuiving in 
het onderwijs

Circa 65 procent van de 
huidige scholieren komt 
later te werken in beroepen 
die nu nog niet bestaan.  
Dat stelt Paul A. Kirschner, 
emeritus hoogleraar 
bij de Open Universiteit.  
De ontwikkelingen in de 
branche zijn haast niet bij 
te houden. Toch doen 
opleidingsinstituten er 
alles aan om in te spelen op 
de digitale verschuiving. 
Met minors, gastcolleges en 
door het bijscholen van 
docenten bijvoorbeeld. 
Boermans: “Wij investeren 
volop in het delen van 
kennis met universiteiten 
en hogescholen. Door 
studenten aan echte 
klantcases te laten werken 
komen zij al in een vroeg 
stadium in aanraking met 
de verschillende facetten 
van het vak. Bijvoorbeeld 
hoe het is om te werken 
voor een adverteerder of 
bij een mediabureau en 
wat de rol is van een 
exploitant. Zo kunnen zij 
de juiste keuzes maken en 
slaan we een brug tussen 
theorie en praktijk.”

prioriteitenlijstje”, adviseert Curiel. Dit in 
combinatie met een persoonlijk leertraject, vult 
Boermans aan: “Bied goede begeleiding, kansen  
en mogelijkheden zoals een traineeship of 
training-on-the-job. Dat is op de langere termijn 
veel interessanter voor jonge talenten dan een 
megasalaris of imposante functienaam.” Vraag 
mensen daarnaast geregeld hoe het met hen gaat 
en of ze gelukkig zijn. “En laat je verrassen door 
hun antwoorden in plaats van de oren dicht te 
houden en te hopen dat ze wel blijven”, besluit 
Hofma. “Dat is een waandenkbeeld uit het 
verleden.”  

van Motivaction met YoungCapital. Maar dat is niet 
de enige drijfveer: Generatie Z wil impact maken, 
de wereld een stukje beter achterlaten dan we hem 
hebben gekregen. Curiel: “Sociale topics zijn 
belangrijk: het bieden van oplossingen aan 
problemen in de wereld. De populaire term  
‘woke’ wordt gebruikt voor iemand die alert en 
maatschappelijk bewust is. Oftewel: Generatie Z 
heeft een kritische houding en verwacht van 
werkgevers dat zij ethisch correct handelen en 
liefst ook een aansprekende missie hebben.”  
Hoe kunnen bedrijven deze jonge talenten het 
beste bereiken? “Zorg dat je dezelfde visuele taal 
spreekt en communiceer via de juiste platformen. 
McDonald’s introduceerde bijvoorbeeld Snapplica-
tion, een innovatieve manier om mensen te laten 
solliciteren via Snapchat.”

BOEIEN EN BINDEN
The War for Talent is niet altijd even goed voor de 
markt. Salarissen gaan scheef liggen, mensen 
worden binnengelokt met beloftes die lang niet 
altijd waargemaakt kunnen worden en krijgen vaak 
te vroeg verantwoordelijkheden waar ze nog niet 
klaar voor zijn. “We zitten midden in een 
burn-out-epidemie, dus zet een gezonde leefstijl 
met ruimte voor sport en ontspanning hoog op het 
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M

HOE WORDEN WE WEER KEUKENHULP VAN DE KRITISCHE THUISKOK? 
MAGGI VROEG HET ZICH AF, THRIVE SERVEERDE EEN PLAN RONDOM 
DRIE PIJLERS, EN TEAMWORK EN ‘SHOW DON’T TELL’ CONTENT  
DEDEN DE REST.

MAGGI, wie kent het 124 jaar oude merk niet? 
‘Een beetje van jezelf en een beetje van  
MAGGI’. Toch staat de merkwaarde onder  
druk. De consument wil steeds gezonder eten 
en associeert MAGGI met ‘te zout’ en ‘pakjes  
en zakjes’ en dus niet met ‘gezond eten’. 
Frustrerend, want er veranderde veel de 
afgelopen tien jaar, van zoutverlaging tot  
het verbeteren van de ingrediëntenlijst. De 
uitdaging: hoe raakt MAGGI alle vooroordelen 
kwijt en wordt zij weer dé bondgenoot van de 
Nederlandse thuiskok, om zo weer te groeien  
in al haar segmenten en in marktaandeel?

“We definieerden drie pijlers”, vertelt John 
Spring in ’t Veld, mediaconsultant bij Thrive: 
“lekker, gemakkelijk en gezond.” Al snel werd 
duidelijk dat met bijvoorbeeld alleen tv-com-
mercials de strijd met concurrenten als Knorr 
niet kan worden gewonnen. Ook is een lange 
adem noodzakelijk. Maar hoe creëer je een zo 
groot mogelijk bereik, terwijl je tegelijkertijd  
de kosten niet uit de klauwen wilt laten lopen?

AFSPRAKEN MAKEN
Spring in ’t Veld: “Samen met UM Studios 
ontwikkelden we een branded-content- 
strategie. Hierin wilden we drie sterke, 

DE THUISKOK
TEAMWORK VOOR

[ JOHN SPRING IN ’T VELD 
mediaconsultant  

bij Thrive ] 

concurrerende mediamerken als één team 
met elkaar laten optrekken: het tv-programma 
Koffietijd (Talpa), LINDA. (print en online) en 
RTL 4. Door ons budget bij deze partijen te 
concentreren, konden we afspraken maken 
om bijna een jaar lang aanwezig te zijn in hun 
kanalen, steeds met nieuwe content.”

De campagne startte in februari en loopt  
tot en met december van dit jaar. In het  
eerste halfjaar liet de bekende tv-kok  
Danna in Koffietijd zien hoe je met MAGGI- 
producten heerlijke maaltijden maakt met 
verse ingrediënten, die aansluiten bij de 
seizoens gebonden productkalender van 
MAGGI. Ook werden tientallen mini-docu’s 
ontwikkeld die zowel in Koffietijd als op  
Linda.nl worden getoond. RTL 4 zendt deze 

CASE MAGGI & THRIVE

‘We willen  
niet alleen 

adverteren, 
maar bewijzen 

dat we een  
hulp in de 

keuken zijn’

Thrive & UM Studios

Thrive is de dedicated 
Nestlé unit van UM.

UM Studios is de creatieve 
content unit van UM & 
Thrive, en ontwikkelt  
en realiseert content- 
concepten en media- 
partnerships.
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mini-docu’s primetime nogmaals uit,  
in verkorte 1-minuut-versies. Lange en  
korte commercials dus? 

HULP IN DE KEUKEN
Spring in ’t Veld noemt ze liever ‘infomercials’: 
“In elke aflevering geven we een korte, 
seizoensgebonden inkijk in hoe iemand thuis 
avondeten bereidt voor het gezin. Echt een 
blik in de keuken tijdens het huishoudelijke 
spitsuur. We willen niet alleen maar 
adverteren dat we een hulp in de keuken  
zijn, we willen het bewijzen.” 

Show, don’t tell, zogezegd. Daartoe wordt  
de kookconsument ook via sociale media op 
zijn wenken bediend, via ultrakorte kooptips 
en -hacks. Zoals ‘hoe voorkom je dat een  

‘Partnership voelt goed 
vanaf dag een’

“Nadat we jarenlang een traditionele 
mediastrategie hadden gevolgd, was 
dit branded-content-partnership best 
spannend voor ons”, vertelt Oi-Yang 
Man, group brand manager culinary 
bij Nestlé Nederland. “Maar we 
geloofden erin en vanaf dag een  
voelt de samenwerking goed!”

“Samen met Talpa, LINDA. en UM 
Studios werd in een heel kort 
tijdsbestek veel content gecreëerd. 
Iedereen stond open voor elkaars 
ideeën, maar we bleven uiteraard ook 
kritisch op wat nóg beter kon. Alles 
vanuit het gezamenlijke belang: 
interessante en relevante content 
creëren. We zijn erg blij met de eerste 
resultaten en kijken uit naar het 
vervolg!”, aldus Oi-Yang Man. 

pan overkookt?’ en ‘hoe pel je zo makkelijk 
mogelijk een knoflookteen?’ Een unieke 
campagne, volgens Spring in ’t Veld. “We  
zijn ook echt gestart vanuit de content. Dat 
gebeurt niet al te vaak.” Dat geldt ook voor 
het laten samenwerken van concurrerende 
mediamerken. “Vaak worden ze allemaal 
apart aangestuurd door het mediabureau, 
maar nu regisseren wij ze in een intensieve 
samenwerking.”

De eerste resultaten zijn veelbelovend. 
MAGGI ziet nu al dat haar marktaandeel  
in nagenoeg alle segmenten stijgt. “En, 
misschien nog wel belangrijker, dat diverse 
merkwaarden zich positief ontwikkelen”, 
vertelt Spring in ’t Veld meer dan  
tevreden. 

Fragment uit een 
MAGGI Lekker Bezig! video

bij LINDA. en Koffietijd.
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