
WETENSCHAPPERS OVER MEDIA-
INZET: ‘GRP IS GEEN GOEDE 
INDICATIE VOOR WAT JE KRIJGT’
TEKST KOEN STEGEMAN BEELD MAARTEN VAN SCHAIK

Binnen de marketingwetenschap is veel kennis aanwezig 
over media-inzet. Hoe bereik je een kritische massa? Hoe 
vind je synergie tussen verschillende media? En hoe ga 
je om met reclamevermijdingsgedrag? Tijdschrift voor 
Marketing vroeg vijf Nederlandse marketingwetenschap-
pers naar inzichten die nog nauwelijks tot de marketing-
praktijk zijn doorgedrongen.

Welke essentiële nieuwe inzichten vanuit de weten-
schap zijn nog niet doorgedrongen tot de marketing-
praktijk?
Peter Verhoef: ‘Marketeers gaan er nog vaak vanuit dat de 
multichannelklant winstgevender is. Als hier beter naar 
gekeken zou worden, dan blijkt dat dit wat genunan-
ceerder ligt. Een multichannelklant wordt veel vaker 
benaderd. We zien vervolgens dat deze klant de neiging 
heeft om minder loyaal te worden. Teveel mediadruk, via 
bijvoorbeeld direct mailings, blijkt negatief in te werken 
op klantwaarde.’

John Faasse: ‘Psychologen zijn inmiddels ver gevorderd 
met theorieën over “priming” en “subtiele beïnvloeding”. 
In de jaren vijftig van de vorige eeuw was “subliminal 
advertising” in het boek “De verborgen verleiders” van 
Vance Packard nog meer fantasie dan werkelijkheid. 
Inmiddels weten we zoveel meer over de werking van de 
hersens en over consumentengedrag, dat het moment 
niet ver weg meer is waarop we merkvoorkeuren kunnen 
sturen zonder dat de consument zich daarvan bewust is.’

Fred Bronner: ‘Marketing is er vooral op gericht de 
merkbeleving bij de individuele consument te versterken. 
Een veel betere strategie – op basis van het wetenschap-
pelijk onderzoek dat ik heb gedaan – is dat reclame aan 
individuen argumenten aanreikt die zij goed kunnen 
gebruiken in de gezinsdiscussie. Niet die man voor de 
zoveelste keer duidelijk maken dat BMW zo’n goed merk 
is, maar hem argumenten aanreiken die hij kan gebrui-
ken om zijn vrouw te overtuigen. In mijn onderzoeks-
projecten zoals “Gezinspraak” (2003), “Familie Polder” 
(2004/05) en “Vakantiespraak” (2006), heb ik aange-
toond dat beslissingen over de aankoop van producten 
steeds meer gezamenlijk in het gezin worden genomen in 
een overlegproces. Deze gezinspraak is de laatste 25 jaar 
zeer sterk toegenomen, niet alleen tussen partners maar 
ook tussen ouders en kinderen.’

Arie den Boon: ‘Een in de marketingpraktijk nog onbe-
grepen inzicht is het verschijnsel van de kritische massa. 
De kritische massa markeert de overgang tussen de sta-
tische en de dynamische fase. In de statische fase wordt 
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Paul Ketelaar: ‘Wetenschappers verdienen hun noodzake-
lijke credits niet met vakpublicaties, maar met wetenschap-
pelijke publicaties. Daarom hulde aan een organisatie als 
SWOCC, die er steeds weer in slaagt om wetenschappe-
lijke kennis systematisch terug te sluizen naar de praktijk.’

Wat is op dit moment de belangrijkste verschuiving in 
media-inzet?
Peter Verhoef: ‘Er is meer aandacht gekomen voor below-
the-line campagnes. Verschillende bedrijven heralloceren 
hun budgetten van massacampagnes naar meer gerichte 
marketing. Het lijkt erop dat steeds meer bedrijven gaan 

twijfelen aan de effectiviteit van massareclame. In eigen 
onderzoek met VODW zien we dat ook terug. Bedrijven 
hebben het gevoel dat de effectiviteit afneemt. Opvallend 
is wel, dat dit niet onderbouwd wordt met cijfers.’

John Faasse: ‘Een stille ontwikkeling, maar wel een 
belangrijke, is de verschuiving van reclame in het reclame-

passief geconsumeerd, in de dynamische fase groeit het 
aantal personen dat over een merk of een ander issue 
communiceert autonoom. De kritische massa is het pro-
duct van mediumtype en het mediumbereik, het aantal 
personen dat van het mediumtype gebruikmaakt. Met 
nieuwe media als internet, met een zeer snelle overdracht 
van informatie, ontstaat de kritische massa sneller dan 
met klassieke media. Katalysator in de vermenigvuldi-
gingssnelheid is de toon: positieve berichten vermenig-
vuldigen langzaam, negatieve berichten snel. Het is dus 
niet gemakkelijk om positieve informatie over merken 
over de kritische massa heen te brengen, zodat consu-
menten zelf het merk gaan dragen.’ 

Paul Ketelaar: ‘Reclamevermijdingsgedrag van consu-
menten. Dit bestaat uit acties die consumenten onderne-
men om hun blootstelling aan diverse reclametypen via 
verschillende media te reduceren. Als je in media-effect-
onderzoek een reclameboodschap aan consumenten voor-
legt, krijg je altijd wel een mening, of het leuk of niet 
leuk is, maar in de praktijk ziet de consument de meeste 
reclame niet, of te kort om te herinneren. Tegenwoordig 
is evenwel steeds beter bekend in hoeverre consumenten 
onverschillig staan ten opzichte van reclame bij verschil-
lende media, en in hoeverre hun opvattingen en attitude 
ten aanzien van reclame verbonden zijn aan reclamever-
mijdingsgedrag. Marketeers zouden met hun media-inzet 
hierop kunnen anticiperen. Zo blijkt uit eigen onderzoek 
met jongerenpanel van De Vos en Jansen dat reclamever-
mijding het hoogst is bij internet, wanneer consumenten 
naar traditionele reclamevormen kijken, zoals pop-ups, 
spam, en banners (al dan niet bewegend).’

Waarom zijn deze inzichten nog niet tot de praktijk 
doorgedrongen?
Peter Verhoef: ‘Ondernemingen worden vaak aange-
stuurd op kortetermijnresultaten. Met een bepaalde 
media-inzet moet op korte termijn meer omzet worden 
binnengehaald. Dit maakt het gebruik van metrics voor 
het meten van klantwaarde, dat meer gericht is op de 
lange termijn, erg lastig.’

John Faasse: ‘Er zijn maar weinig marketeers en media-
mensen die zich de tijd gunnen zich te verdiepen in 
wetenschappelijke literatuur. Dat geldt helemaal voor 
publicaties op een vakgebied dat slechts zijdelings aan het 
mediavak raakt. Het wachten is waarschijnlijk op iemand 

die deze wetenschappelijke inzichten omzet in een lijstje 
met praktische do’s en don’ts.’

Arie den Boon: ‘Tot voor kort ontbrak het nog aan grote 
sociale media, met snelle interactie tussen de leden. 
Bovendien is communicatiemanagement een nog maar 
net ontwikkelde discipline.’

‘De 30 seconden-spot zal niet snel verdwijnen. Als format 
voor tv zijn 30 seconden een ijzersterk format.’

Peter Verhoef: ‘De multichannelklant is niet altijd winstgevender’
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blok en op de advertentiepagina naar het programma en 
de redactionele inhoud. Naarmate de “clutter” toeneemt 
en de aandacht voor reguliere reclame verslapt, zie je gaan-
deweg steeds meer “non-spot” en “non-ad” advertising. 
Die trend zal ongetwijfeld doorzetten.’

Fred Bronner: ‘De verschuiving van spot naar non-spot. 
In het TNO-onderzoek “De toekomst van reclame in 
een digitaal televisielandschap” van juni vorig jaar, dat 
ik mede heb begeleid, wordt voorspeld dat de spot-
nonspotverhouding in 2012 50/50 zal zijn.’

Paul Ketelaar: ‘Consumenten komen nog centraler te 
staan en bepalen zelf of zij, tegen bijvoorbeeld kortin-
gen, zich blootstellen aan reclame. Reclame zal meer 
gaan afstemmen op individuele persoonlijke behoeften 
van de consument. Bij internet komt permissiemar-
keting op, waarbij consumenten toestemming geven 
voor benadering met voor hen relevante commerciële 
boodschappen. Bij tv-reclame kunnen consumenten 
binnenkort kortings- en informatiecoupons aanklikken. 
Daarnaast voorzie ik een nog grote diversiteit aan moge-
lijke combinaties van media-inzet. Mediaoplossingen 
zullen vrijwel altijd verder gaan dan de inzet van een 
single medium.’

Komt er een einde aan de 30-seconden spot?
Peter Verhoef: ‘Nee, voorlopig niet. Er vindt wel een 
duidelijke verschuiving plaats, maar... tv is nog steeds 
dominant en het denken binnen die wereld is nog niet 
echt progressief.’

John Faasse: ‘Vast, de vraag is alleen wanneer? De 
komende vijf tot tien jaar zie ik de 30 seconden-com-
mercial nog redelijk vast in het zadel zitten. Tv biedt 
de adverteerder nog altijd een groot bereik binnen veel 
doelgroepen. En je kunt uiteindelijk toch niet al je 
boodschappen kwijt in  “non-spot”. En 30 seconden 
blijkt nu eenmaal in de praktijk een effectief en efficiënt 
formaat.’

Fred Bronner: ‘Nee, maar die spot zal steeds meer een 
leaderfunctie krijgen naar andere mediumtypen zoals 
internet.’

Arie den Boon: ‘Het is niet waarschijnlijk dat de 30 
seconden-spot snel verdwijnt. Als format voor tv zijn 
30 seconden een ijzersterk format. Mogelijk verdwijnt 
wel zijn dominante rol in advertising, aangezien tv nog 
slechts één van de apparaten zal zijn met bewegend 
beeld. Het medium bepaalt de boodschap en format. 
Een commercial op een mobiele telefoon zal waarschijn-
lijk geen 30 seconden duren en anders van aard zijn.’

Paul Ketelaar: ‘Ondanks pessimistische voorspellingen, 
zijn kranten er ook nog steeds. Er komt voorlopig geen 
einde aan 30 seconden-spots, maar radio en tv zullen 
vanwege concurrerende media hun tarieven behoorlijk 
verder moeten gaan verlagen. Om adverteerders te kun-
nen blijven trekken zal reclame, zoals reeds gesteld, 
tegelijkertijd nog meer de entertainmentfunctie moeten 
waarmaken.’

Internet en televisie komen binnenkort echt bij 
elkaar, voorspelt Bill Gates. Welke nieuwe onder-
zoeksvragen zou u naar aanleiding hiervan graag 
beantwoord willen zien?
Peter Verhoef: ‘Eh…ja, dat valt nog te bezien. Maar als 
ik enkele schoten voor de boeg zou moeten geven: wat 
is het effect van internet-advertising op performance? 
Wordt interactiviteit in deze omgeving dominant of 
blijft massa dominant? Hoe gaat de consument om met 
reclame in een interactieve tv-omgeving? En hoe kan 
massareclame de interactieve relatie bevorderen?’

Fred Bronner: ‘Hoe kan de synergie tussen media geop-
timaliseerd worden, met behulp van een goede leader 
voor televisie zodat zoveel mogelijk mensen naar de site 
gaan? Een voorbeeld van een geslaagde synergie is de 
RaRa-campagne van de Hema.’

Paul Ketelaar: ‘Niet alleen tussen televisie en internet 
komen bij elkaar. Ook de grenzen tussen internet en 
kranten, en kranten en televisie, zullen vervagen. Dit 
roept nieuwe vragen op, zoals: In hoeverre bieden 
verschillende media daadwerkelijk mogelijkheden tot 
synergie bij het bouwen en onderhouden van merken? 
En in hoeverre maken consumenten als actieve ontvan-

Fred Bronner: ‘Je moet een man argumenten aanreiken om zijn vrouw te overtuigen’
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gers daadwerkelijk gebruik van de mogelijkheden om 
hun mening te ventileren, nieuwskeuzes te beïnvloeden 
en STER-blokken “on demand” te elimineren?’

Wat zou men in de marketingpraktijk absoluut niet 
meer moeten doen op het gebied van media-inzet?
John Faasse: ‘Tv-commercials langer dan 30 seconden 
uitzenden, of met 2/1 pagina’s adverteren in tijdschriften 

of dagbladen. Naar welke effectmaat je ook kijkt, de 
meerwaarde van bijvoorbeeld een 60 seconden-com-
mercial is hooguit vijf/tien procent. Maar je betaalt er 
we bijna twee keer zoveel voor. Hetzelfde geldt voor 
dubbele advertentiepagina’s.’

Fred Bronner: ‘Een combinatie van media inzetten die 
weinig synergie geeft. Om een goede synergie te bewerk-
stelligen moet je de media in de goede volgorde inzetten 

en goed kijken naar de sterke en zwakke punten van 
media en de aanvullende eigenschappen. In het kader van 
SWOCC heb ik daar een boekje over geschreven, getiteld 
“Multimediasynergie in reclamecampagnes”.’

Arie den Boon: ‘Vertrouwen op grp als benadering van 
effectiviteit. De grp is niet meer dan de meest ruwe 
vorm van beoordeling van mediadruk. De grp zegt meer 
over wat je als adverteerder uitgeeft dan over wat je 
krijgt.’

Paul Ketelaar: ‘Het inzetten van reclame op internet als 
tag-on na een tv-reclame, zoals de “game commercial” 
van Centraal Beheer/Achmea (“Even Apeldoorn bellen”, 
KS.). Zo’n tag-on laat een onaffe spot zien, en doet een 
beroep op de consument om de clou te achterhalen 
op internet. Maar consumenten doen geen moeite om 
raadsels te ontrafelen. Maak het consumenten gemak-
kelijk en houd het tegelijkertijd leuk: maak dus geen 
ingewikkelde reclames maar creatief aangeklede hap-
klare brokken.’

Wat is het meest onderschatte medium?
John Faasse: ‘Huis-aan-huisbladen. Uit de mediabele-
vingsonderzoeken weten we dat hah-bladen heel goed 
gelezen en gewaardeerd worden en dat de lezers boven-
dien waarde hechten aan de reclame in een hah-blad. 
Maar helaas, adverteren in een hah-blad is natuurlijk 
niet sexy. En het zal ongetwijfeld gepercipieerd worden 
als bewerkelijk. Want voor het meeste rendement zal je 
landelijke boodschap natuurlijk wel een lokale uitstra-
ling moeten hebben.’

Fred Bronner: ‘Brievenbusreclame en huis-aan-huisbla-
den. Deze komen altijd sterk uit het Mediabelevings 
onderzoek van Veldkamp/TNS NIPO (1997 en 2003, 
KS.), tot verbazing van vele mensen in het vak.’
 
Arie den Boon: ‘De consument zelf. Er is veel aandacht 
voor media die uitzenden naar de consument. Maar 
de consument is zelf een belangrijke reflector van zijn 
waarnemingen. “Markets are conversations”, zoals in 
The Cluetrain Manifesto wordt beschreven. Het is 
daarom zaak de informele communicatie tussen consu-

menten, zoals praatgedrag en virale activiteiten, mee te 
nemen in mediaplannen.’

Paul Ketelaar: ‘Ik zou niet kiezen voor een bepaald 
medium, maar voor het onderschatte belang van de 
entertainmentfunctie van reclame. Juist die enter-
tainmentfunctie kan de kenmerken, die een negatieve 
houding ten opzichte van reclame bepalen, compense-
ren. Zoals: reclame verkondigt onwaarheden, reclame 

‘Er zijn maar weinig marketeers en mediamensen die zich 
de tijd gunnen zich te verdiepen in wetenschappelijke 
literatuur.’

Arie den Boon: ‘Met internet ontstaat sneller een kritische massa’
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overdrijft, of reclame bevordert materialistisch gedrag, 
et cetera. Er zijn gelukkig tal van nieuwe reclamevor-
men, waarbij reclamemakers erin slagen om die, o zo 
belangrijke, entertainmentfunctie waar te maken. Zoals 
op internet, met screen ads, met viral marketing, en op 
tv met narratieve commercials, non-spot advertising in 
sitcoms.’

Welke onderzoeksvormen voor het meten van media-
effecten zullen terrein winnen?
John Faasse: ‘Passieve registratiemethoden. Ten koste 
van onderzoeksvormen waarin vragen worden gesteld. 
Zoals het gebruik van settop-boxen, het uitlezen van 
pc’s en door RFID-chips in tijdschriften mee te druk-
ken. Door fragmentatie in mediaconsumptie wordt het 
steeds moeilijker kijkers naar special-interestzenders, 
bezoekers van websites en de lezers van niche-tijdschrif-
ten terug te vinden. Terwijl ze binnen onze campagnes 
wel steeds belangrijker worden.’

Fred Bronner: ‘Mediabereik zal steeds meer onder-
zocht worden met passieve meting, met bijvoorbeeld 
eye-tracking. Er zal ook steeds meer neuromarketing 
plaatsvinden, door de processen in de hersenen direct te 
meten en in de theorievorming en stimuli-ontwikkeling 
te betrekken.’

Arie den Boon: ‘Social media research zal erg belangrijk 
worden. Dat is de analyse van registraties van gedrag en 
word-of-mouth. Hoe kaal registraties ook zijn, door de 
uitgebreidheid ontstaat een zeer gedetailleerd beeld over 
consumenten, die veel vragenlijstonderzoek overbodig 
maakt. Vragenlijsten geven “promise”, registraties geven 
“performance”.’

Paul Ketelaar: ‘Meer kwalitatief onderzoek in plaats van 
bereiksonderzoek en het meten van grp’s. Ook onder-
zoek naar reclamevermijding. En het meten van emotie: 
Hoewel de branche het belang ziet van het inspelen op 
emoties in de communicatiestrategie, is de logische stap 
naar het meten van emoties nog niet gemaakt. Uit eigen 
onderzoek blijkt dat een non-verbaal instrument als 
PrEmo, door TNS-NIPO in de markt gezet, emotionele 
beleving van consumenten gedetailleerd in kaart brengt. 
Ten slotte onderzoek naar de mogelijkheden van neu-
romarketing, waarbij onderzoekers beogen te begrijpen 
waarom en hoe consumenten op marketing stimuli rea-
geren, door processen in de hersenen te meten en die in 
de theorievorming en ontwikkeling van communicatie-
uitingen te betrekken.’

Welk onderzoek zouden marketeers beslist moeten 
kennen als het gaat om media-inzet?
Peter Verhoef: ‘Onderzoek van professor dr. V. Kumar 
van de University van Conneticut. Hij laat duidelijk 
zien hoe je optimaal verschillende contactkanalen 
kan inzetten om de klantwaarde te verhogen. Daarbij 
wordt de trade-off tussen kosten van kanalen en extra 
opbrengsten gemaakt.’

John Faasse: ‘Gus Priemer: “Effective Media Planning”. 
Gus heeft zijn hele leven gewerkt als mediaman, 

voor onder andere Procter & Gamble en Johnson & 
Johnson. Hij heeft een ontnuchterende kijk op de 
vragen wat het doel van reclame is, hoe reclame werkt 
en wat daarvan de gevolgen zijn voor mediaplanning. 
Helaas is het boek alleen nog antiquarisch te koop. Een 
goed alternatief is de website van Erwin Ephron: www.
ephrononmedia.com. Erwin stelt de vragen die elke 
marketeer aan zijn mediabureau zou moeten stellen.’

Fred Bronner: ‘Het modellenboek van Giep Franzen, 
getiteld “The SWOCC Book of Brand Management 
Models” dat vorig jaar is uitgekomen. In dit boek kun je 
zien dat er echt wel een brug tussen theorie en praktijk 
te bouwen is.’

Arie den Boon: ‘“Critical mass van Philip Ball”(2007, 
KS.). Ook altijd inspirerend: “The Cluetrain 
Manifesto” uit 1999.’

Paul Ketelaar: ‘“Openness in Advertising” van Ketelaar 
en Van Gisbergen. Over het effect van “open” raadsel-
advertenties.’

 John Faasse: ‘Adverteren in een hah-blad is jammer genoeg niet sexy’
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