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van een
bevatten tegenwoordig in toene- Ecozietopenheidnietalseen eigenschap
ryijdschriften
Ë mende mate advertentiesdie niet rechtstreeks bepaaldetekst maar als het resultaatvan de interaangevenwaarom de comument het geadverteer- actietussende boodschapen de lezerGeziende
de merk zou moetenkopen.De geringeresturing bruikbaarheidvan openheidvoor rcclame-ondernaar de bedoeldeboodschapis het centraleken- zoek,trachten diverseonderzoekershet begrip te
merk van deze zogenaamde'openadvertenties'. vertalenvanuitde semiotieknaareen reclamecontext. Ondanks de terminologischevenvarring die
Reclamemakersverrvachtenkennelijk dat consu
mentengemotiveerdgenoegzijn om zelf de be- daardoor ontstaat,hanterenal deze onderzoekers
De beweringdat de term openheid om te refererenaan reclame-ui'
doeldeboodschapte achterhalen.
l i n g e nd i e v e r s r h i l l c nr r d e m a L ew a a r i nz Ê n a a l
openheidzorgtvoor een toerame in aandachten
zijn
sturen.Advertenties
herinneringis nog nooit onderbouwddoor middel een bepaaldeinterpretatie
benaarhet voorkomenen
nooit compleetopen of compleetgesloten,wat
van onderzoek.Onderzoek
tekentdat openheidil reclameeen continuiimis.
de effectenvan open advertentiesis schaarsen le
gebruikenverschillende
termenom
vert tegengestelderesultatenop.Het laat zowel po- Onderzoekers
aan te geven dat advertentiesverschillen in hun
sitievealsnegatieve
effectenvanopenheidzienop
zoals:inmate van sturingnaar een illterpretatie,
de attitude ten aanzienvan de advertentie,terwijl
abstracten onvan de bedoelde direct,complex,ambigu,unframed,
de effectenop het inteípreteren
Hoeweldezetermengeensynonieboodschapvooralnegatiefzijn.Het doel van deze dergecodeerd.
dissertatie
is drieledig:(l) verduidelijken
van het men van elkaarzijn.zijn ze alle sterkverwantaan
L e tc o r c È p tr a n o p e nh e i d d. o o r d c rz ee e ng e r i n g , "
begrip openheid in de context van reclame,(2) via
een inhoudsanalysevaststellenof er sprake is van sturingnaareen bedoeldeboodschapimpliceren.
een trend in openheid in tijdschriftadvertenties,Bovendien laten deze ven^/antelermen zien dat
(3) met vijf experimentenaantonenwat het efiect het conceptvan openheidirt meerreclame-onderis van openheidop de aandacht,de herinnering, zoek centraalstaatdan alleen in het onderzoek
de interpretatie
en de attitudeten aanzienvan de
advertentie
en het merk.

FastLearning

F{et begrip openlreid
Bij de verduidelijkingvan het conceptvan openheid baserenwij ons op Umberto Eco (1979J
die vanujt semiotisch perspectiei omschrijft wat
hij met openheidbedoelt.Eco gebruiktde tern-r
openheidom verschillende
typen tekstenmee te
onderscheiden.
Open tekslen zijn volgens hem
teksten die voor meer interpretatiesvatbaar zijn.

F

Nlet meer aandachtmet open adveftentie
,|} Geen betereherinneringmet open advertentie
Negatieveattitudernerklrij raadseladver
tentie
lVeerst Jring-aaí oedoeldei^terp€iatie
FÈSturingdoor toepassingtekstreges
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waann de term openheid wordt gebruikt. Deze belangrijke voorwaarden voor reclame'effectiviverwantestudieshelpen ons om kenmerkente ior- teit.Aan de ene kant kan de open advertentieer
mulerendie samende matevan openheidvan een in slagen om de aandacht vast te houden,aangeadvertentie
bepalen:(1)de aanwezigheid
van een zien consumenter (l) open advertentiesals relaprominenteafbeelding,
(2) de airvezigheid
van het tief moeilijkte interpreteren
ervareni(2)openheid
product in de afbeeldingen in de tekst,(3) de af- als afwijkend ervarenvan hun verwachtingenvan
wezigheidvan verbaleverankeringen (4) een laag reclame,(3) onzekerzijn of de gevondeninterpreniveauvan merkveralkering.Door patronente herkennen in een groot aantal open advertentiesdie
Open advertenties kunnen
we hebben vezameld in een periode van vijf jaar,
onderscheiden we open advertentiesjt esthetische-advertenties,
issue-advertenties,
verhaaladvertentiesen raadseladvertenties.
teerd dan bedoeld door
Onze tweede doelstellingis te bepalen of er sprake is van een trend in openheid bij advenenties
reclarnemaker
voor verschillendeproducttypen in verschillende
tijdschriften.
Wanneerde mate van openheid in
advertentiestoeneemt,vergroot dat ook de rele. tatie bij de open adveftentiewel de bedoelde is,
vantie van onderzoek naar de efiecten van open- en a4) langernaa. heLmerk kijken aangezionzij
heid. Onze analyse vindt plaats op 768 adverten- vervachten dat het merk hen informatie kan verties,afkomstiguit diverseeditiesvan Nederlandse schaffenover de bedoelde boodschap.Aande antijdschrifttitels(Elsevier,Panorama,Margriet,en Au- derekantkan de openadvertentie
mindergoedde
tovisie),gepubliceerd in 1980,1990en 2000,voor aandachtvasthoudendan de geslotenadvedentie
vijf verschillendeproducttypes(alcohol, tabak, omdat consumentener niet van houden energie
productenvoor het uiterlijk,verzorgingsproductente stekenin advefientiesdie ze moeten ontrafelen.
e[ autos).De resuitatenbevestigenonze veru/ach- Tenslottebeinvloedt openheid de aandachtmogeting dat advertentiesgedurendede laatstedecen- lijk niet doordatconsumentenoverhet algemeen
nia steedsmeer open zijn geworden,hoewel deze riet gemotiveerdzijn om aandacht aan advertentrend afvlakt tussen1990en 2000.
ties te schenkenaangezienze weten dat advertenties altijd commercièle boodschappenbevatten.
Aandacht en herinnering
Een tweedeeffect is dat openheid mogelijk de creOns derde onderzoekdoelis het bepalen van de
atie var een interpretatie beïnvloedt. Openheid
effectenvan openheid op ontvangers.Reclamema- kan het creèrenvan een interpretatiezowel negakers gebruiken'openheid' mogelijk als middel om
tief als positiel beinvloeden.De kans bestaatdat
aandacht vast te houden en herinnering van de
consumenten open advertentlesanders rnterpre'
advertentieen het product te stimuleren,immels teren dan bedoeld door de reclamemaker,omdat

anders worden geïnterpre-
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zij zelf een interpretatiemoeten creèrenwaarbij ze
hun kennis over advetenties,merken en produc
ten aanspreken.Mogelijkei.wijszijn colsumenten
zelfshelemaalniet in staatom een interpretatiete
maken omdat zij de open advertentiemoeilijk te
begrijpenvinden.Ook is het mogelijkdat consumenten,wanneerzij besluitenom energiein de
open advertentiete steken,alternatieveinterprctaties creëren,die, net als de bedoelde interpretatie,
gunstigvoor het merk uitpakken.Een brede groep
consumenten voelt zich dalr aangesprokendoor
de advertentie,
ondanksdat zij niet de bedoelde
interpretatieachterhalen.
Een derde effect kalr eruit bestaan dat openheid
de attitude ten aanzien van de advertentiebeïnvloedt. Een positieveattitude ten aanzien van de

De attitude ten aanzienvan
het merk is negatieverbij open
dan bij geslotenadvertenties
advertentiekan belangrijkereclame-effectenmede
bepalenzoalseen gunstigeattitudeten aanzien
van het merk.Openheidbeïnvloedtde attitude ten
aanzien van de advertentiepositief wanneer (1)
plezierbelevenaan het zoekennaar
consumenten
een interpretatie,(2) zij het vinden van een interpretatie als een beloning ervaren,(3) consumenten openheid plezierig afwijkend vinden van wat
zij doorgaansverwachtenvan advertenties,(4) zij
o p e n h e i da l sê e n i n l e l . i g e n tveo r mt a n c o - n m u n i catie ervaren,en (5) indien openheid contra-argumentatietegengaat.Maar
openheid kan de attitude
ten aanzienvan de advertentieeveneensnegatief
beïnvloeden. Een negatiel eiÍect van openheid
ontstaatwanneer (1) consumentenhet moeilijk
vinden om een interpretatiete vormen,(2) zij niet
in staat zijn om een interpretatiete maken,en (3)
wanneer zij onzekerzijn oi de door hen gevonden
interpretatiesamenvaltmet de door de reclamemaker bedoelde interpretatie.
Tenslottespeelt de persoonseigenschap
need for
cognitionmogelijkeer beinvloedende
rol bij aandacht,herinnering,interpretatieen de attitude ten
aanzien van de open advertentie.Need lor cognition duidt op de geneigdheidvan mensenzich
bezig te houden met cognitieveactiviteitendie
moeitekosten.Consumenten
met een hoge need
for cognitionbelevendaarplezieraan.

de advertentieen het merk.Tevenshebben we bepaald of de persoonsvariabeleneed for cognition
deze effectenbeïnvloedt.Need for cognitiortduidt
op de geneigdheid
van mensenzich bezigte houden met cognitieveactiviteitendie moeite kosten.
Colsumenten met een hoge need for cognition
beleven daar plezier aan. In vogelvlucht beschrijven we hier de experimenten:
Experimênt1- Hierinsteldenwe vastof open advertentiesbeter de aandachtvasthoudendan hun
gesloten tegenhangers.Dat gold voor de advertentie als geheel als voor het geadverteerdemerk.
Voor het meten van de aandacht gebruikten we
g-apparatuur.
eye-tracKrn
Experiment 2, Wederomeen experimentmet eyetncking waarbij we bij 4 advertentieseen open en
geslote!conditie hebbengecreëerddoor middel
van (a) een wijziging in de tekstregel,en (b) een
wijzigingin de afbeelding.
We hebbenvier condities gecreêerdmet een lage en een gemiddelde
sturing door in twee condities tekstregelstoe te
voegen die verschillen ill de mate waarin ze de
interpretatieverankerenen in twee condities het
beeld subtiel te manipuleren.Open advetenties
behouden niet beter de aandachtdan geslotenadvertenties.Daarentegenkunnen deelnemers zich
het geadverteerdeproduct in open advetenties
beter herinneren dan in geslotenadvertenties.De

Experimenten
In vijf experimenten hebben we het effect van
openheid vastgesteldop de aandacht,de herinne"
r i n g . d ei n l e r p r e l a lei en d e a r t i t u d têe na a n z i e n
van
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Figuur 1. TestadvetlentieswaaNan met behulp van
eye tracking 'aandacht'werd gemeten. Een vercie met
tekstregel en een open versie,zandet tekstregel.
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resultatenlaten geen eflect zien van need for cognitionop aandachten herinnering.

aantal nadelen. De expedmenten laten zien dat
openheid aardacht niet positiefbeïnvloedt.lneen
enkel experiment constaterenwe een betere prG
Experiment 3. Hierin stelden we aandacht vast ductherinnering.Openheidbeinvloedthet creëren
door middel van een meta-analyseop een groot van interpretatiesen de attitudezelfsnegatief;conaantal eye-trackingonderzoeken.Dit doen we om
sumentenslagener minder goed in om de open
de bevirldingenvall experiment2 te generaliseren. advertentieste interpreterenen de bedoelde interWevonden wederom geenelfectvan openheid op
pretatie te achterhalen.Voortszijn de attitude ten
aandacht.
Gemiddeldkijkenconsumenten
minder aanzienvan de advertentieelr het merk negatiever
dan 2,5 seconden naar een paginagroteadvertentie en minder dan 4,5 seconden naar een advertertie verdeeld over twee pagina's.Dit is een lage
gemiddeldekijktijd.Zijn consumentenwel gemotiveerd aandacht te gevenaan advertentiesom een
boodschapte achterhalen?

Er moet sturing worden

gegevennaar een bepaalde
interpretatie

Experiment 4. Hier steldenwe vastof openheid
het creèren van een interpretatiebeïnvloedt.Dus
ol consumentel erin slagen een interpretatie te
bedenken.Voortswilden we weten of zij alternatieve interpretatiesbedenken,naast de bedoelde
interpretatie.We creèerden gunstige onderzoekomstandigheden,maar desondanks laten de resultateneen negatiefeffect van openheid zien op
interpretatiesen de attitudeten aanzienvat de adveftentie.Respondentenhebben moeite de open
advenentieste interpreteren.
Experiment5. Om de eerderebevindingente generaliseren,steldenwe in dit onderzoekopnieuw het
effectvan openheid vast op intepretaties en de attitude ten aanzienvan de adverte[tie.Aansluitend
bepaaldenwe de relatietussende onzekerheiddie
deelnemerservarenover de juistheidvan de door
hen gevonden interpretatieenerzijdsen hun attitude ten aanzienvan de advertentieanderzijds.
We vinden een negatiel effect van openheid op
het kunnen achterhalenvan een interpretatie,en
op het achterhalenvan de bedoelde interpretatie.
Daarnaastvinden we een negatiefelfect van openheid op de attitude ten aanzienvan het merk.

Nauwelilksvoordelen
Ons onderzoek laat zien dat openheid nauwelijks
voordelen voor adverteerdersbiedt, maar wel eerI
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bij open dan bij geslotenadvertenties.Weconsta
teren dat de negatieveattitude ten aanzienvan de
advertentievooral verband houdt met de moeite
die consumentenervarenbij het interpreterenvan
open advertenties.Tenslotte
vinden we geen enkel
bewijs dat need for cognition een rol speelt bij de
effectenvan openheid.Dat werpt de vraagop over
het belang van need fof cognition bij het bestuderen van openheid in eet advertentiecontext.
Overigensmoet worden opgemerktdat de omstandigheden waa n onze experimenten plaatsvonden
beperkingenhebben opgeleverdten opzichte van
'echte'
consumentensituaties.
Het is duidelijk dat reclamemake6studng moeten
geven naar een bepaaide ilterpretatie wanneer
ze tijdsch ftadvertentiesontwerpen.Onze experimenten laten zien dat reclamemakersde sturing
enigszinskunnen verhogendoor tekstregelste gebruiken die consumentensturennaar een bepaalde interpretatievan (de afbeelding in) de advertentie.Daarnaastkan de hoeveelheidsturing naar
een interpretatievergroot wordeD door (1) open
advertentiesherhaald aan te bieden, (2) open advertentiesin te bedden in campagnes,en (3) de
open advertentiestrategie
in te zetten voor sterke
merken.
I
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