GRAZENDE KUDDES

Blogbundel over de voorspelbaarheid en onvoorspelbaarheid van mediagedrag

Door:
Martijn van Lambalgen
@lambresearch
Februari 2016
1

"Internet maakt onze wereld niet groter, maar kleiner. Eigenlijk krijgen we continu
teruggekaatst wat onze eigen verlangens, wensen en voorkeuren toch al zijn"
Filosoof Hans Schnitzler
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VOORWOORD
De toekomst voorspellen van het medialandschap is de holy grail. Toch lijkt het steeds meer dat
we deze holy grail aan kunnen raken. Maar aan de andere kant lijkt het toch ver weg. Het is de
promise van big data om data op basis van daadwerkelijk gedrag steeds beter te ontsluiten en
betere beslissingen te nemen voor in de toekomst. Of in ieder geval het heden een stap voor te
zijn. Nog steeds lijkt het alleen een promise en slaagt maar een klein gedeelte van de big data
projecten. In die zin dat een big data model structureel gebruikt kan worden en voorspellend
vermogen heeft.
Om alvast een gedeelte van de promise in te lossen; harde data alleen zal nooit de toekomst
helemaal kunnen voorspellen. Het kan goed correlaties vinden tussen verschillende factoren,
maar dan is er nog altijd causaliteit. Het kunnen verklaren waarom. Dit vereist de nodige
experimenten, interpretatie en aanvullend onderzoek. Want het emotionele menselijk gedrag is
grillig en vaak onbewust. Daarbij zijn er nog veel externe factoren die een rol spelen die
eigenlijk niet in model te vangen zijn zoals bijvoorbeeld de snelle technologische
ontwikkelingen.
Eén van de branches waar behoefte is aan voorspellingen en waar ook enorm veel data in om
gaat is de media industrie. Binnen deze branche zijn het zeer dynamische tijden met
verschillende spanningsvelden tussen push- en pull media. Vanuit Google wordt uitgesproken
dat 80% van het lineaire mediaconsumptiegedrag gaat veranderen naar non-lineair binnen 10
jaar. Maar hoe snel volgt het publiek en gaan daarbij ook de tv -zenders verdwijnen, of passen
de tv-zenders hun verdienmodellen aan?
Daarnaast zijn er ook marketingexperts die liever roepen wat er mogelijk is met virtuele brillen,
drones, programmatic trading en tv binnekort dood is. Hierbij verliezen zij ook nog weleens uit
het oog dat wij in Nederland een gezellig no-nonsense volkje zijn, wat ook nog de voorkeur
heeft aan gezelligheid en één op één conversaties.
Zoals bijvoorbeeld een quote van een marketing expert die een aantal jaren het einde van de
reclameblokken aankondigde. Recent kwam ik deze persoon opnieuw tegen in de media, dit
maal met een andere quote dat we erover na moeten gaan nadenken dat binnenkort ook
internet niet meer bestaat. Natuurlijk zijn deze uitspraken wat gechargeerd, en dat moet je ook
doen als je op wil vallen en mensen tot denken wilt zetten.
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Heel eerlijk gezegd betrapte ik mezelf tijdens het schrijven van dit boek er ook op. Ik merkte dat
iets me tegenhield over Teletekst te schrijven. Ik twijfelde over het onderwerp, alleen omdat ik
vond dat het niet sexy vond over Teletekst te schrijven terwijl het dagelijks bezoek wel op 3,5
miljoen ligt.
Ook als tegengeluid dus aan de soms wat selectieve perceptie van media-vakmensen, staan in
deze bundel verschillende paradoxen beschreven om een meer realistische inkijk van het
medialandschap over de komende 5 jaar. Meer vanuit het mediagedrag geschreven dan vanuit
de technologische ontwikkeling. Waarbij één ding zeker vaststaat: De mediaclutter zal alleen
maar meer toenemen, waarmee de controle over effectiviteit van de campagnes zal gaan
afnemen. Massa- bereik zal steeds schaarser worden en daarmee ook steeds duurder.
Er wordt in deze bundel niet ontkend dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Want het
mediaconsumptiegedrag gaat inderdaad transformeren, maar hierbij hoeven marketeers niet
rigoreus al hun mediabudet naar online te verschuiven. Traditionele media blijven ook in de
komende 5 jaar belangrijke aanjagers. Wel zal er meer aandacht moet worden geschonken aan
de 1e cruciale fase: Aandacht.
Het boek wordt ingeleid met algemene vragen of de tv in de huiskamer-setting definitief gaat
verdwijnen. Het grote tv-scherm is nog steeds zeer geliefd bij de grote massa. Maar kan de
huiselijke tv-setting even zo makkelijk verstoten worden door de nieuwe generaties met maar
een korte aandachspanne. In hoeverre is dit proces gaande, hoe verloopt de samensmelting
momenteel met oude en nieuwe media en wat zijn de consequenties voor de verschillende
verdienmodellen? In hoeverre staat het grp- verdienmodel (goed voor miljarden aan
advertentie inkomsten) onder druk en hoe gaan de gevestigde traditionele mediapartijen
hiermee om?
Door gebruik te maken van verschillende hypotheses en gebruik te maken van het EAGER model
willen wij een realistische kijk geven op de komende 5 jaar met objectieve nuances.
Deze beschouwing is niet bedoeld als hightech verhaal (geen details over programmatic trading/
privacy issues etc.) geen technische termen en niet teveel wetenschappelijkonderzoek. Het blijft
een inschatting waar het zich naar toe zal bewegen, met ook een luchtige terugblik op wat er is
gebeurd op mediagebied in het afgelopen jaar.
Voor de komende 5 jaar zijn er een aantal zekerheden waar je je als adverteerder en organisatie
aan vast kan houden. Deze worden later in het boek als 5 guidelines omschreven: EAGER
EAGER richt zich vooral op de 1e twee fasen van het AIDA model Attention & Interest. De
verschillende apecten die hieraan gerelateerd zijn worden vanuit het leven gegrepen
voorbeelden besproken. Uiteindelijk wordt het EAGER model verder uitgebouwd naar
overzichtelijke 1e stappen voor zowel de online- als offline marketing campagnes.
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Extra note
Rondom de 5 thema’s EAGER zijn afgelopen half jaar verschillende blogs geschreven uit eigen
hand. Deze zijn ook te vinden op www.breakingbeta.net waarop ook de video’s te zien zijn van
de voorbeelden die in deze bundel worden genoemd.
Mocht u na het lezen zelf ook verhalen aan willen dragen dan zijn die natuurlijk altijd van harte
welkom. Deze kunt u per mail versturen naar martijn@lambresearch.nl, waarvoor alvast veel
dank.
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INLEIDING

DE UBUD PARADOX
Ubud, ik was hier laatst weer terug, na een een 1e bezoek 20 jaar geleden. Na eerst een trip
langs de westkust met mooie kustlijnen van Bali waren we aanbeland in Ubud om onze vakantie
af te sluiten.
In mijn herinneringen van 20 jaar geleden stond dit plaatsje nog gegrift als een rustig ietwat
slaperig dorpje in mijn doorreis naar Jakarta. Ook omdat de prijzen in Ubud toen al wat hoger
lagen dan ik had gebudgetteerd besloot ik toen als backpacker snel door te reizen naar Java
waar ik als arme backpacker beter kon overleven .
Ook mijn vriendin had kennisgemaakt met Ubud via de
spirituele film Eat, Pray an Love en was nieuwsgierig
geraakt naar dit dorp.
We kwamen als laatste bestemming van onze vakantie in
Ubud aan er waren vooral overvolle straten waar het
moeite kostte om over te steken. Mensen op de scooters
keken niet vrolijk en veel hadden er mondkapjes. We
werden er een klein beetje door overvallen.

Oke het was het hoogseizoen, maar ik denk dat veel
toeristen naar Ubud waren gekomen met het
geromantiseerde beeld om hier tot rust te komen en hier
en daar een yoga cursus te pakken. Maar Ubud leek
getranformeerd van een ietwat slaperig dorpje naar een hectische stad waar weinig spiritueels
van de film Eat, Pray & Love was overgebleven.
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Dagboek en Walkman
Bij terugkomst van onze vakantie ben ik gelijk in mijn dagboeken gedoken die ik had
bijgehouden op mijn eerdere reis door Australie, New Zeeland en Indonesie in 1994-1995. Ik
was toen 19 jaar en een saai schooljaar deed me voornemen er een jaartje tussen uit te gaan.
Deze beslissing was nogal impulsief van aard met weinig tijd om te sparen. Met verschillende
bijbaantjes lukte het om een jaar rond te reizen.
Nu ik weer door het dagboek bladerde besefte ik ook wat, naast mooie herinneringen, het extra
bijzondere was aan het jaar 1994-1995. Het was namelijk het jaar voordat de digitale tijdperk
echt uit zou breken.
Dit was te merken in wat ik meenam in mijn rugzak bagage aan electronica: een quartzhorloge
(wel één die de tijd over de verschillende tijdzones kon weergeven, jawel), natuurlijk mijn
walkman en een fotocamera met fotorolletje.

Grafiek met digitale platforms vanaf 1995

In het jaar 1994-95 met nul internetverbinding dus, wat het wel mogelijk maakte even helemaal
los te komen en onverbonden te zijn. Gelijk vroeg ik me af tijdens het lezen van mijn dagboek,
als je dat nu nastreeft (zeker als millennial), of het wel zou lukken om zonder
afkickverschijnselen onverbonden te zijn.
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DE MEDIA DETOX
Ubud als een soort van metafoor die laat zien hoe snel het in de afgelopen 20 jaar is gegaan.
Van een slaperig plaatsje van toen en nu wordt overspoeld door toeristen en enorm is
uitgegroeid. Deze lijn is door te trekken naar hoe snel media zich in de afgelopen 20 jaar heeft
ontwikkeld. We worden nu overspoeld met mogelijkheden om media te consumeren, terwijl 20
jaar geleden ik op wereldreis alleen maar de beschikking had over een walkman, quartz- horloge
en foto camera.
Als we kijken naar de curve van media- consumptiegedrag kunnen we allereerst constateren dat
er een enorme versnippering is in mediaconsumptie in het algemeen met name ingeleid door
onze nummer één device, de smartphone.
Maar zitten we nu op een piek of dendert de social media curve onverminderd door? Je zou
geneigd zijn te zeggen dat dit laatste het geval is, maar je kan het van de andere kant bekijken.
Als je een hypothese opwerpt dat mensen op een gegeven genoeg hebben van de media hype
en er een bubbel gaande is en uit elkaar klapt. Wie had immers de hypotheek crisis voorspeld?

Nou is het niet de bedoeling om diegene te zijn die het allemaal van te voren had zien
aankomen, en deze social media bubbel zal er waarschijnlijk ook niet van komen. Maar
hieronder toch een scenario voor het tegenlicht:
Even geen selfies, geen snapchat maken van je eigen ontbijt, even geen likes etc.Maar stel je
voor dat als je nu een bewuste keuze maakt om een jaar lang geisoleerd te leven, zonder
verbonden te zijn.
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De 1e beslissing is vrij makkelijk, simpelweg het afstand nemen van je nummer één device: je
smartphone. Waarschijnlijk zal dit de eerste paar weken onwennig aanvoelen om niet achter
een schermpje bezig te zijn.
De verveling, of gebrek aan afleiding zal omarmd moeten gaan worden, wat in beginsel
onnatuurlijk aanvoelt. Zal angstzweet uit gaan breken omdat je het gevoel krijgt dat de vaart der
volkeren je inhaalt en opslokt?
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VERSCHUIVING VAN PUSH NAAR PULL
In de mediawereld werd al een tijdje gerept over het veranderende medialandschap. De
kentering van push- naar pull media werd al ruim van tevoren aangekondigd. We riepen het al
zo lang dat ik mij op een gegeven moment afvroeg of het ooit nog wel zou gebeuren.
Schudden de traditionele media dan echt op hun grondvesten? Is het einde van de 30 seconden
commercial nabij? Als we naar de feiten kijken in Nederland, blijft de kijktijd nog steeds hangen
op gemiddeld 200 minuten per dag. Dat is nog steeds 3uur per dag. Als je onderzoek doet naar
het huidige kijkgedrag lijken veel mensen geen zin te hebben dit ritueel te gaan doorbreken.
Alleen het feit al dat we gemiddeld 3 uur tv per dag consumeren, hoe aandachtig ook, maakt tv
kijken nog steeds een zeer dominante dagelijkse bezigheid.
Laten we eens 2 partijen naast elkaar zetten. Google en Viacom. Viacom is de
moedermaatschappij van o.a. de tv zenders MTV, Nickelodeon en Comedy Central met grp’s via
lineaire tv als verdienmodel.
Google haalt zijn omzet online, hoofdzakelijk via betaalde zoekopdrachten en prerolls vanuit
Youtube. Google doet er niet geheimzinnig over het ook gemunt te hebben op het nog steeds
grote tv mediabudget, maar mist daarvoor nog goede content.
Viacom is zo’n grote tv reus. Viacom genereert al jaren een groot kijkerspubliek over veel
landen, over verschillende zenders zoals MTV, Nickelodeon en Comedy Central. Dit groot bereik
onder hoofdzakelijk jongeren 18-34 jaar is aantrekkelijk voor adverteerders. Adverteerders
betalen ervoor om hun reclame te plaatsen in reclameblokken en krijgen daarvoor grp’s terug. 1
grp staat voor 1% bruto bereik binnen hun doelgroep met een commercial. Met 100 grp’s heb
je bruto 1 keer je doelgroep bereikt , bij 200 grps’s 2x etc. Het wordt brutobereik genoemd
omdat je nooit helemaal zeker weet de contacten gelijk verspreid zijn over de doelgroep. Met
200 grp’s zijn er ook mensen die 4 contacten hebben gehad en mensen met maar 1 contact.
Google zit met betaalde zoekopdrachten, vaak al verder in de verwerkingsfunnel. De betaalde
zoekopdracht komt tevoorschijn als mensen al een merk in hun consideration set hebben en al
specifiek online aan het zoeken zijn of aanbiedingen aan het vergelijken zijn. Exposure zit
dichter tegen aankoopmoment aan. ATL- campagnes hebben al eerder in de funnel het nodige
aanjaagwerk gedaan.
Daarnaast heeft Google de ambitie om met Youtube een nog groter publiek te bereiken, maar
dit gebeurt nu vooral met content die door anderen is gemaakt en vormen de long tail. Hierop
zijn (nog) geen gevestigde series en/ of programma formats te zien, maar dit zal snel wel gaan
gebeuren ook omdat merken zelf steeds vaker kwalitatief goede content produceren en deze op
Youtube zitten.

11

Als je naar Google luistert, is de majority over 5 jaar niet meer tv aan het kijken via de lineaire
programmering en zullen over 5 jaar tv -commercials grotendeels adressed aangeboden gaan
worden (commercials aangepast aan jouw profiel, bijvoorbeeld lokale advertenties).
Viacom houdt er een geheel andere visie op na en schermt nog met het hoge aantal pay tv
viewers met de ambitie deze komende 5 jaar te gaan verdubbelen, aldus een uitspaak van de tv
baas Bob Bakish:
"We think about the pay TV industry getting past 2 billion subs by 2020; we don't think that's
that crazy. In fact, we think that's the opportunity we should all be focused on,"
Een verdubbeling van het aantal lineaire tv kijkers. Google zou dit liever weg willen wuiven als
onrealistisch.
Lijnrecht tegenover de traditionele media partijen staan dus de opkomende nieuwe online
technieken, die door de kudde met een kritisch oog worden gevolgd en niet automatisch
worden omarmd. Google Glass is bijvoorbeeld met veel bombarie aangekondigd, maar toch
niet geaccepteerd. Nog niet, als we Google mogen geloven komt er binnenkort een relaunch
van Google Glass.
Nu wordt het de smartwatch, maar die zal vooral complementair zijn aan de smartphone als
nummer 1 device. Als we de trend doorzetten, lijkt het dat de schermen waarop we media
consumeren steeds kleiner worden en steeds dichter naar het oog toekomten.
Maar als we het hebben over verschuiving van push naar pull, hebben we het niet eens
zozeer over de vehicles waarop media worden geconsumeerd. We hebben het ook over de
verschillende mindsets waarin we media consumeren: actief of passief

Passieve- versus actieve mindset
Met 2,5 miljoen kijkers was er dit jaar opnieuw een kijkcijferrecord voor Heel Hollands Bakt.
Weer waren het weer veel mensen die zich op de zondagavond onder lieten dompelen in de
trage battle wie het beste taarten, cakes en koeken kan bakken. Op de ratio had ik weerstand
en was ik niet van plan dit programma ooit te gaan volgen. Maar na een zaterdagavondfeestje,
gevolgd door een vroege voetbalwedstrijd op zondagochtend, ging ik die zondag vroeg naar bed
en keken we naar Heel Hollands bakt.
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En toen ervoer ik het genot van slow tv. Ik denk namelijk dat het succes achter dit programma is
dat je 5 à 10 minuten weg kan dommelen en het daarna moeiteloos weer op kan pakken.
Niet voor niets is de term couch potatoes 1- op- 1 gerelateerd aan tv-kijken. Voor als Couch
potatoes niet bekend in de oren klinkt: Mensen die onderuitgezakt zich onder laten dompelen
door het tv-aanbod met de afstandsbediening in de hand.
Blijkbaar zijn wij passiever dan we onszelf voorhouden en houden we van laagdrempelige
ontspanning. Langzame tv-programma’s worden makkelijk omarmd door de massa en geloof
me, niet alleen door het wat oudere publiek. Slow tv is een sociale bezigheid, en er lijkt een
soort verslavende werking vanuit te gaan waar we niet graag voor uitkomen
Hebben we net Viacom als traditionele mediapartij naast Google gezet. Nu is het ook intressant
vanuit de verschillende mindsets naar de nieuwe- versus oude media te kijken: Hoe media
traditioneel- versus online wordt geconsumeerd.
Passieve Mindset
Zijn we als kijkerpubliek in de passieve mindset dan wordt tv- content meer
lineair geconsumeerd. Een situatie met de tv centraal in de woonkamer, in combinatie met
reclameblokken en waar we laten ons laten onderdompelen. De vraag is of wij ooit wel deze
passieve, ontspannende mindset willen loslaten.
Actieve mindset
In een actieve mindset begeven we ons meer online en zoeken we actief naar content,
bijvoorbeeld een filmpje op Youtube of Uitzendinggemist om te kijken wanneer het jou uitkomt
(non lineair). Dit zijn vaak de snacks even tussen door of ook wel de bite sized chunks of media
genoemd. Vooral de kleine bite size chunks of media (korte video’s) vormen de long tail in
media consumptiegebruik en worden vaker op een kleiner scherm geconsumeerd.
Netflix vormt de uitzondering omdat bij marathon kijken ook de passieve modus wordt bereikt.
Dit passief- en actief media consumeren gaat steeds meer samen, bijvoorbeeld met second
screening. Wij zijn prima in staat om onze rechter- en linkerhelft te combineren en dit dwingt
ons dan ook niet in een spagaat. Sterker nog, programmamakers haken hier gretig op in
door extra binding te creëren met een second screen app
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It’s all about the flow
De lineaire kijkcijfers zijn dus nog niet ingestort, alleen bij jongeren is een neergaande trend te
zien. Er wordt al een tijdje tegen de grote tv- reuzen aangeschopt met leuzen als de 30
seconden commercial is dood. Vaak wat ongenuanceerd en de tv budgetten blijven nog
overeind.
Wat verklaart nog steeds de magnetische werking van de traditionele beeldbuis en hoe kan het
dat de grote tv-reuzen nog niet werkelijk aan het wankelen zijn gebracht?
Allereerst, content is koning en tv-zenders slagen er nog steeds uitstekend in programma’s op
goed niveau op de buis te brengen die een verslavende uitwerking hebben op het publiek.
Daarnaast zijn de grote tv zenders enorm kapitaalkrachtig en hebben waarschijnlijk al een buffer
gelegd om verder te kunnen anticiperen op het veranderende medialandschap.
Als 3e reden, het kijkerspubliek houdt van ontspanning, en dat lukt beter als je content
voorgeschoteld krijgt en achterover kan hangen. Dit verklaart ook mede het succes van Netflix
dat vooral ligt in het aanbieden van de mogelijkheid om series te bingeviewen, of ook wel
marathon kijken. Hele series achter elkaar kijken.
Consumenten houden van de flow. Bij online consumptie moet je nog vaak iets actiefs oproepen
in een oceaan van keuzes. Het is vaak je eigen weg kiezen in een online wereld vol fragmentatie.
De verwachting is dat internet zoals het nu bestaat, ook zal veranderen. Vermoedelijk meer in
de richting van streaming, zodat we meer in een passieve ontspannende modus online content
kunnen consumeren.
Er is momenteel veel ontwikkeling in het automatisch coderen van video op fragmentniveau. Als
er bijvoorbeeld in een video een kip te zien is op een boerderij kan dit automatisch worden
getagd als “kip” en “boerderij”. De verwachting is dit automatisch coderen op scene-niveau de
komende jaren met minder foutmarge geoptimaliseerd kan worden. Met als logische volgende
stap om verschillende fragmenten naadloos op elkaar aan te kunnen sluiten op de verschillende
interessegebieden van de gebruiker.
Zo overzichtelijk en ontspannend als we vroeger de ochtendkrant bezorgd kregen, maar dan
multimediaal. De lezer hoeft geen heading meet te scannen om te bepalen of het interessant is
of niet om verder te gaan lezen. Nee de gebruiker krijgt alles voorgestreamd in een door ons
geliefde passieve mindset.
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Grp’s vertragingstechnieken
Je zou denken dat de grote tv-reuzen als grote mammoettankers moeilijk mee kunnen buigen
met de digitale ontwikkelingen. Maar over het algemeen hebben de tv- maatschappijen zich
niet rigide opgesteld de afgelopen jaren en bewegen zij zich goed mee in het online domein. Dit
is ook een beetje noodgedwongen, om een muur te bouwen voor andere online partijen.
Toch is er veel aan gelegen om het lucratieve grp- verdienmodel (lees: de 30 seconden tvc in
lange reclameblokken via lineaire tv) zo lang mogelijk in stand te houden en tv- zenders zullen
hier en daar nog best wel vertragingstechnieken gaan toepassen.
Zo is Netflix al op de radar en laten tv-maatschappijen Netflix niet meer zo makkelijk profiteren
van hun eigen formats en wordt Netflix meer en meer drooggelegd. Grote tv- partijen zoals RTL
en Viacom zullen voorzichtiger zijn in het aanbieden van hun eigen succesvolle content en dus
zal Netflix meer afhankelijk worden van hun eigen dure producties.
Ook adverteerders zijn bepalend in de houdbaarheidsdatum van lineaire tv. Voor adverteerders
is het nog steeds aantrekkelijk om above-the-line in te zetten. Via RTV commercials (radio + tv)
wordt nog steeds een hoog bereik behaald met hoge reclame effecten. Online media-inzet is
vaak gefragmenteerd* wat het moeilijk maakt met de reclame boodschap door de clutter heen
te breken. Er is er veel aangelegen voor adverteerders de massa te blijven bereiken en ik
vermoed dat ze bereid zijn daarvoor een hogere prijs te betalen. Dit resulteert uiteindelijk in
een hogere kosten per grp.
Daarnaast kunnen adverteerders op tv nog meeliften op de kracht van een tv zender/ programma. Het zogenoemde halo effect: de positieve flow van het programma werkt door in
de commercial. Qua reclameverwerking is het een wezenlijk verschil of je je in een passieve- of
actieve modus begeeft. Een passieve kijkmodus kan een gunstige onbewuste flow genereren
voor adverteerders.
Hoe snel non-lineair zijn intrede zal doen
Het kijkgedrag is inmiddels hybride, we kijken zowel lineair als non- lineair en dit lijkt in goede
harmonie in elkaar over te vloeien. De balans slaat nog niet excessief uit naar non-lineair. Wel is
acceptatie van non-lineair het grootst bij millennials. Onder deze groep is ook te zien dat vooral
in Amerika dat de kijkcijfers hard dalen.
Als kijkers non- lineair gaan kijken betekent het overigens niet dat de tv zenders deze kijkers
kwijt zijn. Ook tv- zenders bieden hun content non-lineair aan op bijvoorbeeld Uitzendinggemist
en RTLXl. De consequentie is alleen dat de zenders een ander verdienmodel erop los moeten
laten wat altijd minder lucratief is als het grp- verdienmodel die gekoppeld is aan lineaire tv.
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Blijft het avondje voor de buis gezinsactiviteit nummer 1 en laten we graag ons voorschotelen
wat op tv komt en zijn de verschillende zenders onze gids voor het routinematige
avondvermaak? Of zal het meer passieve lineaire kijkgedrag via het grotere tv scherm zich
alleen gaan beperken tot grotere live evenementen?
Eigenlijk is de vraag wanneer het grote scherm niet meer deel uitmaakt van de woonkamer. Ik
denk vooralsnog dat de tv-kijker de komende jaren loyaal zal blijven aan de programmamakers. Zolang de getalenteerde programma-makers bij tv blijven, zal het publiek vertraagd
naar non-lineair verschuiven. Hierbij schaar ik mij achter de kreet dat content koning is. Als veel
van de programmamakers/- bedenkers een move maken naar online, zal de verschuiving naar
non-lineair versneld zijn intrede kunnen doen.
Hoe snel digitale media de traditionele media over gaat nemen is dezelfde vraag wanneer
electrische auto’s het dagelijkse verkeer zullen domineren en als volgende stap zelfrijdende
auto’s. Je kan je afvragen waarom het gebruik van electrische auto’s, ondanks de overduidelijke
voordelen, zo traag op gang komt. Zouden oliemaatschappijen deze ontwikkeling vertragen?
Vast staat dat traditionele media deze vertragingstechnieken wel toepassen, zonder hierbij
overigens verder kwaad aan te richten. Dit is puur nog ter bescherming van hun lucratieve grp
modellen. De waarde van grp’s zullen komende jaren verder gaan verdampen, maar ik verwacht
nog niet dat binnen nu en 5 jaar dit grp verdienmodel definitief losgelaten gaat worden.
Adverteerders willen dit ook niet omdat ze nog steeds beroep willen doen op een massa met
voldoende contactfrequentie. Met name FMCG adverteerders zijn hierbij nog steeds gebaat. Ik
verwacht dat tv- maatschappijen door hun liquide middelen in staat blijven succesvolle tvformats aan te blijven kopen via een Talpa en Endemol. In de jacht om content zullen de
productie-maatschappijen hiervan profiteren.
Een volgende fase waarbij tv-maatschappijen voor een groot deel afhankelijk zullen zijn van
online inkomsten (vermoedelijk over 5 a 10 jaar tijd) zullen alle partijen meer aan elkaar
gewaagd zijn en zal de strijd om bereik en engagement echt gaan beginnen. In al deze fase zal
Google de bovenliggende partij blijven, met het risico dat Google een te grote machtsituatie zal
krijgen.
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EAGER-model

Hoe als marketeer te anticiperen op de mediafragmentatie
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Aandacht voor triggers; EAGER
Het zijn, zoals besproken, dynamische tijden met ook nog eens de paradox dat technologische
ontwikkelingen enorm snel gaan, maar de kudde niet zomaar alles adopteert. Door het
veranderende mediaconsumptiegedrag wordt het speelveld van marketeers minder
overzichtelijk. Er lijkt een sort gap te ontstaan tussen alles wat technisch kan en wat de
consument wil. Het is daardoor moeilijk te voorspellen waar het consumentengedrag exact naar
toe gaat de komende 5 jaar.
Wel is er 1 zekerheid: De fragmentatie van mediaconsumptiegedrag zal alleen maar toenemen
en dit maakt het voor de marketeer uitdagend. Uitdaging nummer één is om consistent te
blijven en daarvoor is een solide strategie nodig.
Onderstaande 5 thema’s smelten dit samen om als merk in de komende 5 a 10 jaar resistant te
zijn.
EAGER staat voor:
(E)motional driven

Breek door de clutter en communiceer snel

(A)lways on

Genereer continue touchpoints met consistentie

(G)eneration proof

Sta open voor technologische ontwikkelingen en ga de dialoog aan

(E)vidence based

Genereer continue insights en experimenteer

(R)eal

Win vertrouwen. Toon bewijzen en kom je beloftes na

Bovengenoemde guidelines geven sturing aan een meer consistente strategie en kunnen in
willekeurige volgorde ingezet worden. Dit model is toe te passen als extra laag boven op de
(digitale) marketingstrategieën, als kompas in de toekomstige fragmentatie. De 5 thema’s
vormen ook de rode lijn in dit boek en zullen worden uitgelicht met recente voorbeelden
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EAGER legt nadruk hoe door de clutter heen te blijven breken terwijl massabereik schaarser
gaat worden. Hierdoor moet nog meer effort gelegd worden in het trekken en behouden van
aandacht voor je communcatie boodschap.
Misschien bent u nog bekend met het AIDA model wat staat voor Attention, Interest, Desire en
Action. Dit model ging nog uit van de verouderde push model waarin als je maar genoeg
marketing injecteerde er vanzelf effecten uitkwamen. Het spel wordt nu anders gespeeld, de
spelregels zijn ingewikkelder. Maar hoewel het AIDA model meer en meer door elkaar heen
wordt gehusseld, kan het nog niet volledig worden afgeschreven en blijven vooral de eerste 2
fases Attention & Interest solide overeind.
Het EAGER model heeft met name focus op de eerste 2 fases van het AIDA* model: Attention en
Interest. Hier is de voorsprong op te behalen en het zal een uitdaging op zich worden de
aandacht voor de triggers in de komende 5 jaar op orde te houden.

*Door alle verschuivingen in de media is
de funnel van het AIDA model minder
rechtlijnig en kan de volgorde flink door
elkaar heen lopen.
Het creeren van aandacht en interesse is
de communicatie uitdaging voor de
komende 10 jaar.
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EAGER
(E)motional driven

Breek door de clutter
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KRACHT VAN EMOTIE
Ontwikkelingen gaan snel en het leven zit (gelukkig) vol met tegenstrijdigheden en het zijn juist
die paradoxen die het leven interessant maken. Een leven zonder paradoxen en zonder
contrasten zou maar saai. Gelukkig zijn we nog in het bezit van onze emotie die het leven grillig
houdt en zijn het daardoor niet de algoritmes die ons gedrag tot in elk detail kunnen voorspellen.

Ook in communicatie is emotie essentieel omdat emotie snel communiceert en het mensen
ontvankelijker maakt voor de uiteindelijke boodschap. Snelle communicatie is belangrijk omdat
de aandachtspanne korter en korter zal worden. De boodschap zal niet alleen door de clutter
(lees: fragmentatie) heen moeten breken, maar zal dus ook snel moeten communiceren. Op het
moment van de waarheid, het aankoopmoment, is emotie makkelijker op te roepen en zal
emotie het altijd winnen van de ratio. Daarnaast maakt Emotie je als merk onderscheidend,
emotie maakt een unieke footprint van je merk. Een commercial hoeft herbij niet perse grappig
te zijn. Er zijn genoeg alternatieven, zoals mooie beelden, herkenning, muziek, om de
emotionele flow op peil te houden.
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Herintredende Emotie
We kunnen zeggen dat het jaar 2015 het jaar is van de herintreding van emotie in reclame. De
crisis heeft ervoor gezorgd dat er meer op de ratio werd ingespeeld met veel actiematigheid,
veel aanbiedingen om maar van de overtollige voorraden af te komen. De economie komt nu
weer een beetje uit zijn winterslaap en wakkert daarmee ook de emotie in commercials aan.
Goed nieuws voor de kijker maar ook voor de adverteerder.
Emotie in communicatie is essentieel omdat emotie snel communiceert en het mensen
ontvankelijker maakt voor de uiteindelijke boodschap. Snelle communicatie is belangrijk omdat
de aandachtspanne in de mediaclutter korter en korter zal worden. De boodschap zal niet alleen
door de clutter (lees: fragmentatie) heen moeten breken, maar zal ook snel moeten
communiceren. Op het moment van de waarheid, het aankoopmoment, is emotie makkelijker
op te roepen en zal het altijd winnen van de ratio.
De flow binnen de verhaallijn is belangrijk. Deze bereik je niet door veel beeldwisselingen,
teveel boodschappen, beelden die niet matchen met de voice-over en inconsistentie.
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The revival of the Man on the moon
Ook in ons land komt er steeds meer awareness rondom de John Lewis campagne. Hoewel deze
traditiegetrouw alleen rondom kerst op de Engelse tv wordt uitgezonden, gaat deze campagne
keer op keer enorm viraal en de campagne gaat daarmee ook makkelijker de grens over.

Vorig jaar was er een spraakmakende John Lewis campagne met inmiddels meer dan 24 miljoen
views op Youtube. In tegenstelling tot “Man on the moon” van dit jaar, zat hier wel een extra
commercieel haakje aan. De pinguin zoals die aan het eind van de commercial te zien is, was in
een mum van tijd uitverkocht in het Engelse warenhuis. Dit als onderdeel van een wel
doordachte marketingplan om keiharde upsell te creëren.
Wat verklaart de kracht van de John Lewis campagnes? Allereerst worden de campagnes
doorspekt met emotie, extra versterkt met prachtige covers van John Lennon en Oasis.
Daarnaast wordt er toegewerkt naar mooie plotwendingen, met opbouw van veel sentiment en
fantasie in een kerstmis-setting.
In onderstaande grafiek zijn de John Lewis- campagnes van 2013 met 2014 vergeleken op
emotional engagement. Dit werd direct afgelezen met facial-coding bij mensen thuis via de
webcam (met toestemming uiteraard).
Te zien is dat de 2014 campagne een hogere engagement scoorde. Deze hogere positieve
engagement heeft ook 1,5 keer zoveel views gezorgd op Youtube en onderschrijf dat emotie de
social fuel is.
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Bron: campaignlive.co.uk
Er zijn nog geen facial-coding resultaten gepubliceerd van de commercial van dit jaar “Man on
the moon”. Maar de tussenstand van aantal views op Youtube is op dit moment ongeveer gelijk
aan 2014.
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Dear brother
Hoewel de commercial al een tijdje geleden viraal is gegaan kan deze commercial niet
onbesproken blijven. Al is het alleen maar om de mystieke beelden van de Schotse Hooglanden
en de onsterfelijkheid die het uitdraagt. Ik pleit graag voor emotie in een commercial omdat
adverteerders er niet meer omheen kunnen in deze tijd. Emotie wordt nog weleens verward
met humor of veel actie met snelle beeldwisselingen etc.
Maar vaak zijn het de ingetogen meer subtiele verhaallijnen met mooie plotwendingen die echt
weten te beraken. Dit is ook een prachtig voorbeeld van hoe goed het merk is verwerkt in de
verhaalllijn. Ook past deze commercial goed in de campagnelijn “walk on” en kan je dus spreken
van consistentie. De commercial is uitstekend herkenbaar als een commercial van Johnie Walker

Dit is zonder twijfel de expertise van reclamebureaus. Vaak wel, maar deze commercial tekent
de uitzondering. Het zijn 2 studenten geweest aan de Duitse Filmakademie Baden-Württemberg
die deze film hebben geschoten als afstudeeropdracht. Mooie beelden zijn het niet alleen, alles
in de scènes draagt het karakter uit van het whisky-merk Johnie Walker*.
Reclamebureaus hebben blijkbaar niet meer het alleenrecht op briljante creatieve ingevingen,
die ook nog eens perfect aansluiten op de bestaande merk- en campagne waarden. Prachtig
toch dat zo’n ingeving kan ontstaan bij een afstudeeropdracht aan de filmacademie. Maar één
zwaluw maakt nog geen zomer, zullen ook de reclamebureaus denken.

* Johnie Walker heeft de lijn Keep walking online verder doorgevoerd met een korte film op Youtube met Jude Law en
Giancarlo Giannini. Johnie Walker pakt gelijk door met een korte film met een race tegen de klok waar de
merkwaarden van Johnie Walker experience verder worden uitgebouwd.
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Adelheid Roosen
Laatst was er een interessante discussie over de Loden leeuw uitreiking met oud collega’s. De
Loden Loeki kwam dit keer tegemoet aan een zelfgemaakte commercial van Adelheid Roosen
voor een uitvaartmerk.
Het was een vrij confronterende commercial. Laten we zeggen, minder subtiel als hoe de Johnie
Walker “Dear Brother” commercial het thema de dood aankaart. De discussie ging over of de
commercial, ondanks de irritatie, nog steeds effecten kon sorteren.

Maar nog even voor alle duidelijkheid; de Loden Leeuw staat voor irritatie. Of te wel mensen
zeggen dat ze deze commercial niet nog een keer willen zien. En als mensen aangeven dat ze de
commercial niet nog een keer willen zien, moet je daar naar luisteren want een verworpen
commercial betekent verspilde mediabudget. Dit verspilde mediabudget kan beter geïnvesteerd
worden een subtiele commercial die weet te beraken.
Het zijn de de simpele wetten in de media jungle, to be or not to be. Of met andere woorden:
Beraken of de plank misslaan. 100% garantie op beraking kan een reclamebureau niet geven,
maar de kans daarop wel aanzienlijk verhogen.
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BANNER BLINDNESS GEBLOCKED
Tijdens het doorlezen van een online artikel was het van die spaarzame momenten dat mijn oog
werd toegetrokken naar een banner. Het was een video banner met mooie langzaam in elkaar
overlopende beelden: Stranden, mooie natuur met goede beeldkwaliteit. De afzender was
Aruba en toegegeven, voor zo’n afzender is het makkelijker de beelden voor zich te laten
spreken. Zeker als het buiten wat sobertjes is.

Je hoort nu veel over programmatic trading en addressable tv. Mooie technieken die snel de
juiste banner aan de juiste doelgroep in de juiste fase van de consumer journey kunnen
tonen. In een seminar over programmatic trading georganiseerd door de Persgroep deze
ochtend, werd terecht het belang van creatie aangekaart.
Gebrek aan goede creatie heeft ervoor gezorgd dat we massaal banners aan het mijden zijn.
Hoe meer boodschappen in een banner staan, hoe meer op de actie gericht, hoe rationeler/
opdringeriger de boodschap, hoe beter de lezer weet dit razendsnel met het oog te mijden. Zo
snel als de techniek ervoor kan zorgen dat de juiste boodschap op het juiste moment in het
beeldscherm op komt poppen, zo snel is het oog in staat dit te verwerpen.
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No offence, het oog moet wel, anders kan ons hoofd de grote hoeveelheid aan
reclameboodschappen op een dag simpelweg niet verwerken. En nou weet ik ook wel dat het
digital medium meer geschikt is voor boodschappen dichter tegen het aankoopmoment. Dan
ben je als adverteerder sneller geneigd met een mooie actie het laatste zetje te geven. Maar
toch komt dat het digitale medium uiteindelijk niet ten goede. Het resultaat is dat mensen heel
snel de banners weten te mijden, of geërgerd de banner weg moeten klikken omdat anders de
content niet gelezen kan worden. Gevolg: 25% heeft nu een ad-blocker.
Creatie voorop
Onderschat het filterend vermogen van de ogen niet. Hoe goed ook de programmatic
technieken zullen gaan werken, als de creatie niet werkt zullen advertenties ten alle tijden
geblokt blijven worden, eerst met het oog, daarna met ad-blockers.
Voor goede creatie bestaan geen gouden regels, dit is het werk van de creatieven en hangt af
van de kpi’s.
Houd in het achterhoofd dat emotie altijd extra aantrekkingskracht heeft en sneller
communiceert en beter onthouden wordt dan boodschappen op de ratio. Hou rekening met die
paar seconden die je maar hebt, stop niet teveel proposities in je uiting.
Benadruk dan ook meer de experience zoals de Aruba-banner, roep het vakantiegevoel op als je
een vakantie aanbieder.
De bovengenoemde nieuwe technieken zoals programmatic-trading zijn prachtig in staat om het
bereik verder te optimaliseren. Door meer te weten wat de interesses zijn van de bezoeker kan
met 1 relevante propositie worden gericht, zonder met hagel te schieten met meerdere
proposities tegelijk in 1 uiting. Dit is namelijk killing voor communicatie-overdracht. Maar ik
hoop niet dat adverteerders hierdoor meer achterover gaan leunen met hun creatie, want
zonder goede creatie nog steeds geen effecten
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HOE DE EMOTIONELE FLOW TE OPTIMALISEREN
Commercials en prerolls hebben over het algemeen een stapje voor in het communiceren van
de boodschap ten opzichte van andere type media. Bewegende beeld, mooie opbouw in
verhaallijnen en muziek zijn elementen die ervoor kunnen zorgen dat het publiek in de
commercial kan worden gezogen.
De John Lewis campagne is eerder besproken om te laten zien dat emotie in campagnes een
krachtige uitwerking heeft. Het feit dat de commercial op Youtube al 26 miljoen keer is bekeken
zegt veel over de magnetische werking van deze commercial. Dezelfde magnetische werking
treedt op voor de buis, wat in feite een hoger mediabereik oplevert. Of andersom gezegd, als de
commercial of preroll de aandacht niet weet te trekken, gaat veel van het mediabudget
verloren.
Maar hoe werkt dit proces precies. Hoewel creatie nog altijd afhankelijk is van de mooie
ingevingen van reclamebureaus kunnen we door de laatste technieken op neuro gebied een
meer wetenschappelijk laag leggen over werking van emotie in reclame. Veel van de
reclameverwerking is onbewust en dit kan alleen impliciet worden waargenomen.
Harvard heeft een state-of-the-art of onderzoek opgezet. Onderzoek waar menig mediaonderzoekers hart sneller van gaat kloppen. Er is op grote schaal moment-to-moment analyse
uitgevoerd op 82 commercials. Deze zijn ongedwongen aan respondenten voorgelegd en
respondenten konden de commercial wegzappen wanneer zij wilden (unforced exposure). Ook
werd de aandacht gemeten via eye-tracking om te meten hoe intensief de commercial werd
gezien op de verschillende elementen zoals merkvermeldingen. En als laatste werd de emotie
vastgelegd via facial-coding. Dit heeft veel waardevolle data opgeleverd, hieronder een aantal
highlights:
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Entertainment levert meer aandacht

Iets wat we al vermoedde; er is een zeer sterke correlatie met positieve emotie een hoger
kijkinteresse. Hoe positiever de emotie (positieve gezichtsuitdrukkingen) hoe meer aandacht de
commercial ontvangt. Niet alleen qua aandachttrekkend vermogen (langer uitkijken), ook de
verschillende elementen binnen de commercial worden beter waargenomen. De kijker wordt
als het ware meer de verhaallijn ingezogen. Emotie leidt dus niet af van de elementen die de
adverteerder graag wil communiceren, integendeel. Dan gaan we een stapje verder.

Emotie levert hogere aankoopintentie, tot op een zeker punt
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Direct na het zien van de commercial zijn een aantal stellingen voorgelegd over de commercial,
waaronder ook aankoopintentie. Dit is dan het enige dutje van kritiek over dit onderzoek, dat
aankoopintentie claimed is vastgelegd. Maar goed de koopknop is nog steeds een holy grail in
onderzoeksland.
Belangrijkste inzicht is dat emotie gedoseerd ingezet moet worden. Het laatste wat je als
adverteerder wil is dat er over je commercial wordt gepraat zonder dat ze kunnen herinneren
dat de commercial van jou is, of misschien wel wordt verward met je concurrent. Hou dus ook
nog ruimte over voor de triggers en brandlinkage. De kunst is omdat zo te verwerken dat het
niet ten koste gaat van de kijkflow.

Uit de analyses blijkt dat inzet van humor vaak een quick win is. Maar zeker met gebruik van
humor geldt dat het niet te ver doorgedreven moet worden. Er zijn zeker ook andere, meer
subtiele manieren, om emotie op te bouwen zoals muziek met mooie beelden en
plotwendingen.
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Emotie en brandlinkage
Zonder brandlinkage zullen nooit de gewenste effecten ontstaan. Dus voor de adverteerder
belangrijk dat het merk in de commercial wordt opgemerkt. Een manier is om dit vroeger in de
verhaallijn al te brengen. Maar hier is een spanningsveld, creatieven vinden dit op zijn minst niet
zo chique omdat het de verhaallijn kan verstoren.

Als het lukt om na een vroege merkvermelding de entertainment op peil te houden heb je
dubbele winst. In de grafiek is te zien dat vroegere branding helpt om de aankoopintentie op
hoger peil te brengen.
Commercials met alleen merkvermelding aan het eind scoren altijd een lagere aankoopintentie
in vergelijking met commercial die eerder hun merk laten zien. Uit verdere analyse blijkt dat
scènes die geladen zijn met een merk-exposure (dmv een vroege merkvermelding dus) extra
effect sorteren op aankoopintentie.
Maar wees voorzichtig hoe je het merk toont. Wees in ieder geval consistent en bouw hiermee
ook indirecte branding cues op.
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EAGER
(A)lways on Genereer consistentie
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BE THEIR CLOSEST FRIEND
Consumenten verwachten dat je er bent, overal en altijd. Sta daarom als merk dichtbij de
consument en wees consistent: Be their closest friend. Definieer je KPI’s en durf hieraan vast te
houden voor de komende jaren. Dat is de beste manier om niet worden meegenomen in de
woelige media clutter en te verdrinken als merk in de toekomstige fragmentatie. Daarom
Always on, als 2e stap in het EAGER- model.
Dat dit aspect niet alleen voor hippe technologie bedrijven is weggelegd bewijst Eneco. Als
energie leverancier een commodity, heeft Eneco in de afgelopen jaren consequent
vastgehouden aan hun duurzame merkwaarden.
Voor 2010 was er weinig een vaste lijn te zien in de Eneco campagnes. De boventoon was vooral
humor, met wisselende thema’s. Na 2010 werd er na grondig onderzoek wel een vaste weg
ingeslagen en daar plukt Eneco nu nog steeds de vruchten van. Aan de lijn van de campagne
“Samen gaan we voor duurzaam” werd vastgehouden.
Campagnes gericht op duurzaamheid brengen risico’s met zich mee. Als de consument ook
maar even denkt dat je op duurzaamheid communiceert alleen als marketing instrument, word
je snel verdacht van greenwashing. En we hebben allemaal gezien met de “dieselgate” van VW,
hoe hard de merkperceptie achteruit kan gaan.

34

Eneco voert in de communicatie bewijskracht, hoe leading te zijn in duurzaamheid. Het
uithangbord is daarbij TOON, de 2.0 thermostaat die je in de trein via de app al kan instellen,
zodat je in een warm huis komt. Ook kan je je energieverbruik tot in detail monitoren thuis. Het
resultaat is dat Eneco aanwezig is bij de mensen thuis bij zowel klanten als niet klanten.
Met de thermostaat TOON, is een mooi extra touchpoint gecreëerd en heeft TOON de diensten
van Eneco een gezicht gegeven. Eneco heeft aangetoond om als commodity van een relatief low
involvement- naar high involvement experience te kunnen verschuiven. Mede door innovatie,
lef en met de juiste strategische keuzes.
In de laatse campagne van Eneco van begin 2016, zet Eneco de ingezette lijn door met nieuwe
innovaties en de visie dat energie-opwekking decentraler gaat worden. Hiervoor stel Eneco zich
meer en meer op als adviseur, in plaats van als energie opwekker.

*In 2015 is commercieel directeur van Eneco Erik van Engelen uitgeroepen tot marketer van het jaar. Hieronder
een korte verslaggeving van het jury rapport:
Van Engelen wordt door de jury vooral geroemd om zijn marketinglef. Uit het juryrapport: ‘In 2011 gooide Erik van
Engelen het roer radicaal om binnen Eneco en legde hij de kiem die uiteindelijk, vier jaar later, zorgde voor zijn
uitverkiezing tot Marketeer of the Year 2015. Om in de uiterst competitieve en complexe energiemarkt succesvol te
worden, is het bedrijf tegen alle adviezen en verwachting pertinent gestopt met het inzetten op prijs. Met zijn focus
op de twee krachtige duurzame proposities (HollandseWind en Toon), een bedrijfsbrede inzet op duurzaamheid en
de klantgerichte aanpak van zijn marketingteam, heeft Van Engelen het gelijk aan zijn kant gekregen.
Daarnaast sloot Eneco de ‘grootste groene deal van Nederland ooit’ met de NS, waardoor het vervoer met de trein
in Nederland duurzaam wordt met HollandseWind. 2014 was het jaar van de definitieve doorbraak van slimme
thermostaat Toon, waarmee het bedrijf een hele nieuwe categorie binnentrad. Met slimme inzet van de
marketingmix verkocht Eneco in 2014 zijn 100.000ste Toon en werd het marktleider in slimme thermostaten in
Europa. Daarmee is Eneco een geduchte concurrent én benchmark voor Apple en Google Nest.
Jurylid Suzanne Ekel (CMO Twitter) prijst zijn voorbeeldfunctie, lef en consistente aanpak. Ekel: ‘Erik is overtuigend
op visie, aanpak, focus, big bets en het bouwen aan zijn merk, want dat is zoveel meer dan “marketing bedrijven”.
Als merk en als mens fungeert hij als boegbeeld.
*Bron: Adformatie
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Optimale luisterbeleving
Een ander mooi voorbeeld van een merk
wat always on is, is SONOS. Dit merk
komt wel uit een technologisch gedreven
sector en levert wireless hifi stereo
sound die bestuurd wordt vanuit je app.
Doordat de speakers wireless aan elkaar
verbonden zijn en met elkaar
communiceren, kan tegelijkertijd in
verschillende ruimtes muziek worden
geluisterd zonder vertraging.
Dit wordt allemaal bestuurd vanuit de app en biedt een optimale luister experience met vooral
een hoge dosis gebruiksvriendelijkheid.
Bovengenoemde merken drijven op de kracht van innovatie, zonder daarbij te vooruitstrevend
zijn. TOON is langzaam gebracht en niet eerder op de radar gekomen voordat alles op behoefte
uitgebreid is getest. Op deze manier is “always on” ook echt “always on”.
Door op meerdere touchpoints op de juiste manier aanwezig te zijn, is er steeds meer controle
over de Word-Of-Mouth.
De funnel zoals hieronder getoond, springt meer in op de huidige verwerkingsfunnel.
Na het moment van de aankoop treedt een nieuwe loop op. Deze loop is niet alleen bepalend
voor de loyaliteit van bestaande gebruikers maar ook voor positieve WOM richting potentiele
gebruikers.
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LINDA TV DRAAIT DOOR
Eind 2015 werd LINDA TV gelanceerd, het blad LINDA maar dan online met alleen “bite size
chunks of media”. Onder het mom van afraid of missing out, stellen zij alle korte filmpje voor je
op een rij, zodat je altijd ergens tussendoor een filmpje kan snacken. Relaxed, zonder actieve
mindset dus. Nadat ik aan mijn vriendin vroeg of ze dit ging gebruiken riep ze vrij direct ja. Nou
is n=1 niet genoeg om het succes van deze lancering te voorspellen, maar toch. Er zijn een
aantal sterke punten te noemen waardoor dit project wel eens goed van de grond zou kunnen
komen.
Allereerst de naam LINDA, wat de app meteen top-of-mind maakt en natuurlijk de awareness
die Linda als geen ander erom heen kan creëren. Bovendien schotelt LINDA TV content
voor, zonder dat de gebruiker actief hoeft te zoeken. Een passieve kijkflow dus die zo belangrijk
is voor het genereren van doorkijkgedrag. En dat Linda de juiste content voor de gebruiker gaat
selecteren, moeten we haar wel kunnen toevertrouwen.

LINDA TV springt in op de behoefte om tv-snacks tussendoor aan te bieden, te kijken wanneer
en waar je maar wilt. Je moet als merk nou eenmaal mee met deze behoefte, anders zou je als
mediapartij over een paar jaar misschien wel een achterhoede gevecht moeten gaan voeren.
Matthijs vraagt zich hardop af of het nou allemaal zo slecht is gesteld met de lineaire tv- kijker,
waarop Linda tactisch stelt dat het 1 niet ten koste hoeft te gaan van het andere. Matthijs was
weer voor even gerustgesteld, zeker als de dag erop blijkt dat DWDD een nieuw kijkcijfer record
heeft behaald met 1,8 mln kijkers.
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De video buzz goes far and fast
Het verdienmodel van LINDA.TV is simpel, een abonnement van 3,50 per maand a la Netflix. Bij
een LINDA abonnement maar een tientje per jaar. Ook al wordt dit platform een succes, met
een redactie van 30 man zal er in de 1e jaren weinig winst worden gehaald, ook als je
advertentie inkomsten meerekent.
Maar natuurlijk is er een ander doel. Door content als snacks aan te bieden, wordt de content
makkelijk deelbaar gemaakt. Hoe meer volgers, hoe vaker de filmpjes gedeeld worden en hoe
vaker ook dat het merk LINDA onder de aandacht komt. Een hele slimme manier om je merk te
onderhouden en future-proof te houden. Linda weet goed dat korte filmpjes
sneller communiceren, sneller gedeeld worden en dus ook veel sneller viraal kunnen gaan.
Sneller dan geschreven content…
Hiermee begeeft LINDA zich ook in het speelveld waarin tv- partijen zich al een tijdje in roeren:
De strijd om de vluchtige online kijker. De traditionele media mengen zich meer en meer, met
uitdijende media-clutter als gevolg. Alleen de sterke merken zullen daarin boven blijven drijven.
LINDA is er daar 1 van.
Koos Postma als sidekick van DWDD, bracht er tenslotte nog wat nostalgie in. Met een pleidooi
voor Linda als tv- persoonlijkheid en een eigenlijk daarbij horende Nipkow schijf. Het publiek
klapte vertwijfeld mee. Ongemerkt had Koost Postma het grote verschil duidelijk gemaakt
tussen het oude tv- tijdperk met de grote tv helden en het nieuwe tv- tijdperk, waarin iedereen
een klein beetje tv-hero kan zijn.
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4D STREETVIEW
Is met wat we online uitspoken alles gelijk meetbaar, zo moeten we offline nog weleens
omwegen bewandelen om de touchpoints te traceren. Media-onderzoekers spreken dan vaak
van Opportunity to See (OTS) of contactkansen. Online kunnen we bijvoorbeeld bij een
exposure van een banner met vrij grote zekerheid zeggen of men op de betreffende site is
geweest, of de betreffende banner is uitgeserveerd en of het boven de vouw is getoond. Om bij
offline (traditionele) media contactkansen te berekenen moeten we eerst via vragenlijsten naar
het media consumptiegedrag vragen (welke zender ,op welk tijdstip etc), dit naast de
mediaschema’s zetten om vervolgens de contactkansen berekenen. Door deze vervolgens aan
de campagne effecten te koppelen kan single- sourced bepaald worden in hoeverre de
campagne nog effecten oplevert.
Tot nu toe zijn onze offline touchpoints nog steeds moeilijk te traceren. Hier zit al wel wat meer
ontwikkeling met bijvoorbeeld (offline) attributie modelling, traceren van wifi signalen/ beacons
via de smartphone en apps om rechtstreeks een opportunity kans te berekenen. Hoe moeilijk
het kan zijn om een spoor met terugwerkende kracht te traceren bewijst een recent voorval in
Hilversum.
Speurhonden
Er was laatst een meisje na het stappen s’nachts onder de trein gekomen. Het verhaal erachter
is nog een mysterie. Het enig wat bekend is dat zij rond tweeën naar de wc ging , daarna is niets
meer van haar vernomen. Totdat zij verongelukte onder de trein diezelfde ochtend. Er werd
eerst gedacht aan zelfdoding, maar na een oproep van haar vader via Facebook is er meer
recherchewerk achter gezet.
De vraag was of zij wel alleen was en er of er geen medeplichtige was. Ook Peter R. de Vries
heeft een oproep gedaan op tv. Via speurhonden hebben ze al haar route kunnen traceren:
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De oproep van Peter R. de Vries was een slimme. Op tv werden de straatnamen genoemd waar
zij vermoedelijk s’nachts doorheen is wezen dwalen. De oproep was aan diegene die in die
straat wonen om hun camerabeelden via beveiligingscamera’s te checken en dit beeldmateriaal
te sturen, zodat meer en meer delen van dit mysterie opgelost kunnen worden. Later is via
opgestuurde beelden vastgesteld dat zij inderdaad alleen was.
Toekomstige streetview
Dit deed me denken aan de passage in het boek “The Circle”. Dit George Orwelliaans boek
beschrijft een toekomstige soort Google organisatie. Zij kunnen door o.a. alle sociale media te
koppelen van iedereen 1 online identiteit maken en vergaren daarmee een hoop kennis. Een
totalitair social regime.
Door het gemak gaat al gauw iedereen overstag. Ideaal natuurlijk, met maar één wachtwoord
die je hoeft te onthouden. De passage omschrijft een toekomstige connected camera zonder
snoeren, ter grootte van je duim met batterijduur van 2 jaar. Deze kan overal opgehangen
worden en live gestreamd worden en dus ook live gevolgd worden. Mede door de lage
aanschafprijs wordt dit een rage.
Veel mensen kopen meerdere camera’s om live te zien en te laten zien hoe hun wereld eruit
ziet. Dit zonder te uploaden, alles wordt automatisch gestreamd, geen vloggers die er doorheen
praten, slow-tv to the max. Vanuit sociaal oogpunt is iedereen wel geïnteresseerd in een blik in
andermans leven en iedereen kan met een druk op de knop willekeurig inzoomen in iemands
leven. Het gaat zo ver dat er in grote delen van de bewoonde wereld wel een camera staat en
4d te zien is. Een soort Google Streetview 4.0, een volledige transparante wereld.
Vooralsnog doen we het offline nog even met een combinatie van speurhonden en een oproep
van Peter R. de Vries op tv, om onze offline sporen te traceren
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(G)eneration proof Ga de dialoog aan

41

MILLENNIALS AAN ZET
Millennials worden vaak apart besproken als doelgroep, waarom eigenlijk? Het begrip Millennial
staat eigenlijk gewoon voor jongeren, een afbakening op leeftijd dus, uit mijn hoofd tot de
leeftijd 30 jaar. Deze generatie is opgegroeid met mobiele telefoons en hebben geen idee wat
een walkman is. Er verscheen laatst een filmpje waar een millennial geen idee had hoe een
cassette bandje in een walkman te krijgen. Het worden ook wel de digital natives genoemd. Ze
zijn opgegroeid met meerdere devices. Snel wisselen van content en devices is hun 2e natuur.
Kijken ze tv? Ja heus ook nog wel, maar wel als activiteit voor erbij.
Ze lijden aan enorm veel prikkels, zijn een ster in multitasking en hebben daardoor maar een
korte aandachtsspanne (rond de 8 seconden). Negatieve bij- effecten zijn dat ze er soms maar
slecht van kunnen slapen.
Het is door de enorme ontwikkeling in de technologie en media, dat het interessant maakt deze
leeftijdsgroep te volgen en veel media partijen springen hier alvast op in. Generation proof
betekent eigenlijk meer dat je niet voorbij kan gaan aan de ontvankelijkheid van deze
ontwikkelingen. Want ontvankelijk voor deze ontwikkelingen dat zijn de Millennials en ze laten
zich hierin niet de les lezen. Dit vereist een aparte benadering door de marketeers.
Ze zijn mediageniek, hebben geen last
van bescheidenheid en maken veel
selfies. Daarnaast hebben ze grote sociale
online netwerken, zijn always connected
en zijn het belangrijke influential met
relatief groot aantal volgers.

Blijven teren op de wat trager reagerende kudde, zal over 5 a 10 jaar een achterhoede gevecht
op gaan leveren voor de meeste (media)merken. In vorige blogs is gezegd dat tvmaatschappijen zich niet rigide opstellen en zenders zoals RTL en SBS nemen vloggers in dienst
om de long-tail van media consumptiegedrag verder in te vullen en de dalende kijktijd onder
jongeren op te vangen. Zijn deze vloggers met grote aanhang, de toekomstige tv- sterren?
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Een voorbeeld van een merk die ook goed op inspringt op het snel bewegende tv- landschap is
KPN met KPN Play.
KPN deed recent een boekje open hoe zij KPN Play gaan positioneren. KPN richt zich met hun
propositie op de zogenoemde cord-cutters, huishoudens zonder kabel. KPN Play biedt een
selectie van de belangrijkste zenders aan die je via een app kan bekijken. Met Chromecast kan
met een smart- tv ook op het grote scherm worden gekeken.

Met deze lijst van 15 zenders, pak je daarmee al snel 80% van de kijktijd met 20% van het aantal
zenders. Hier geldt dus de efficiënte 20/80 regel. Met 20% van de zenders, 80% van de kijktijd
pakken en dan nog wel waar en wanneer je wilt. Waarom inderdaad investeren in die overige
80% van de zenders, die nauwelijks extra kijktijd oplevert.
Wat de propositie van KPN Play nog extra interessant maakt is dat je HBO erboven op krijgt als
slagroom op de taart, dit alles voor maar 15 euro. KPN Play wordt stapje voor stapje gebracht en
wordt (nog) niet above-the-line gecommuniceerd, maar vooral online getarget op de Millennials
De concurrentiestrijd beperkt zich niet alleen tot de traditionele tv-zenders. KPN kondigde
afgelopen jaar eveneens aan om via een eigen televisieaanbod klanten aan zich te willen
binden. Het telecombedrijf komt later dit jaar met een nieuwe Nederlandstalige tv-serie,
genaamd Brussel. Ook Netflix kan een klant zijn van de productiebedrijven. De succesvolle
streamingdienst koopt wereldwijd tal van producties in.
Nederlandse filmproducenten en makers van tv-programma's kunnen daardoor voorlopig
blijven rekenen op stevige groei. Bedrijven als Eyeworks, Endemol en Talpa profiteren van een
gevecht om de aandacht van de kijker. Om kijkers te trekken is er enorm veel vraag naar
kwalitatief hoogwaardige programma's. In 2015 zagen de producenten hun omzet ook al met
zo'n 7,5 procent groeien.
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Dwarrelende vloggers
Vloggers zijn een hot item en symbolisch voor het beweging dat iedereen eigen content kan
maken met een hoog bereik. Eerst kondigde LINDA als print merk online te gaan met vloggers
en bite sized chunks of media. Gevolgd met het bericht dat LINDA.TV meteen doorschakelt
naar Net 5, daar kon je op wachten. Van print naar online, van online naar TV. In 1 keer als
multimediaal merk positioneert, mede dankzij de vloggers.

Aan vloggers niets tekort en adverteerders
zetten hun eigen vloggers in. ING doet dit
succesvol en weet rechtstreeks bonding te
creëren met 18-24 jarigen met 200k views per
aflevering. Maar liefst 70% kijken de filmpjes
helemaal uit en bewijst dat de engagement op
hoog niveau ligt.

Dan hebben in november zowel RTL als SBS hun jaarplannen gepresenteerd. Bij beide
presentatie stonden de vloggers in de schijnwerpers. Goede stappen van beide zenders want zij
zien de kijkdichtheden in de doelgroep 18-24 jaar alleen maar verder dalen. De tv-zenders
hebben er in 1 hups gelijk veel online volgers bij. Interessant om de strijd om het meest aantal
volgers via de vloggers verder te volgen tussen de tv zenders. Ik ben benieuwd of dit net zoals
de kijkcijfers, ook in marktaandelen zal worden weergegeven. Ik zie een persbericht voor me
met als header “SBS als grootste stijger met Volgeraandeel van 12%, ten koste van RTL met….
Welke zender weet de hoogste influentials naar zicht toe te trekken?
En nu zijn volgens de laatste berichten vloggers ook hun eigen tv- kanaal begonnen. Dit is
helemaal de wereld op zijn kop. Rechtstreeks van non-lineair naar lineair, zo maar uit het niets.
Deze laatste stroomversnellingen rondom vloggers staan symbool voor de alles vervagende
grenzen tussen de verschillende mediumtypen. Content dwarrelt alle kanten op en weet op alle
kanalen bereik te genereren.
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GRAZENDE KUDDES
Toch vlogt en volgt niet iedereen zo snel in Nederland. Er is nog een bepaalde groep mensen die
dagelijks nog steeds aan een verouderd medium Teletekst zit te snuffelen. Deze bepaalde groep
is wel een grote groep, namelijk 3,5 miljoen mensen.
De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) besloot te stoppen met het uitzenden
van teletekst. De commerciële Belgische zender VTM deed dit al in 2014 en de Britse BBC deed
dit zelfs al in 2012. Er is nauwelijks nog behoefte voor ‘dat verouderde medium’.
Teletekst trekt in Nederland nog steeds 3,5 miljoen bezoekers per dag. Oke een deel via de app,
maar wel met dezelfde stokoude interface. Vooral interessant is om te kijken welke reacties het
opriep in het artikel, met quotes vanuit verschillende invalshoeken:
-

NOS-hoofdredacteur: ,,Het voldoet na al die jaren voor veel mensen nog steeds aan de
eisen die aan een nieuwsmedium worden gesteld: het is overzichtelijk, actueel, duidelijk,
betrouwbaar, toegankelijk.”

-

Een Mediastrateeg slaat nog net niet stijl achterover als ze hoort dat liefst 90 procent
van de teletekst gebruikers nog gewoon de afstandsbediening van de tv pakt om de
dienst te raadplegen: ,,Daar snap ik niets van. Nederland loopt wereldwijd voor in alles
wat met internet te maken heeft!

-

Een hoogleraar Ontwikkelingen in de publieke opinie:,,Het is een tegenbeweging. Een
toenemende behoefte aan rust en nostalgie, terug naar rust en overzicht.”

-

Directeur van de Stichting Regionale Omroep houdt het op de Hollandse nuchterheid.
,,Het is ook geen grote kostenpost en redacties kunnen de service vrij makkelijk blijven
aanbieden.”

Het succes van Teletekst verklaart door een combinatie van een nuchter calvinistisch volkje wat
gewoon nog van de de praktische toepasbaarheid van Teletekst houdt. Tot grote verbazing van
een mediaexpert die Nederland als voorloper ziet in internet gebruik.
We zien ons namelijk graag als digitale voorloper, dat dan weer wel. Overigens heb ik lang
getwijfeld om een stuk over te schrijven over Teletekst.
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Het is namelijk interessanter om te schrijven over alle nieuwe technologieen en mogelijkheden
die mogelijk zijn.
Maar toch is het goed om ook eventjes stil te staan bij ons aller vetrouwde Teletekst. Het gaat
me te ver Teletekst te bestempelen als sterk media merk. Maar Teletekst is blijkbaar meer dan
nostalgisch een LP op de grammofoonspeler leggen, om het gevoel van toen terug te krijgen
met een kraakje in de muziek hier en daar. De patronen van even Teletekst bezoeken, zitten
dieper geworteld. Waarschijnlijk blijft dit de manier van het volgen van actualiteiten met
verschillende gelaagdheden. Met Teletekst eerst even snel op 101, 601 en 801 kijken of er wat
gebeurd is (zonder advertenties hoeven te ontwijken). Zo ja, dan andere platformen gebruiken
om je verder te verdiepen in de materie. En ik herhaal het nog maar even, 3,5 miljoen bezoekers
per dag!
Teletekst als mooie paradox tussen de vooruitsnellende technologie, met de daar achteraan
hobbelende kudde die stiekem nog aan een verouderd medium zit te grazen.

46

CUSTOMER EXPERIENCE NETFLIX
Maar de traag grazende kudde kan snel op gang komen. De Googles en de Netflixen doen er
alles aan om dit proces te versnellen. Maar het ligt ook aan een Netflix zelf, dat we moeilijk af
kunnen komen van de oude media. Content is en blijft koning. Zoals bijvoorbeeld met de serie
Homeland.
Ik ben erg blij met Netflix dat ik door hen kennis heb kunnen maken met deze serie. Lineair op
de publieke zender was ik er niet aan toegekomen. Netflix heeft ervoor gezorgd dat ik deze
prachtige serie heerlijk kon bingeviewen. Tot aan episode 3, toen stagneerde de zaak.

Episode 5 was namelijk het najaar 2015 al wel op tv, terwijl episode 4 nog niet op Netflix was
geweest. Geduldig en loyaal aan Netflix heb ik gewacht tot 4 januari op episode 4 op Netflix (al
wel teleurgesteld dat we daarvoor de kerst niet konden gebruiken). Wel met het vooropgezet
plan om episode 5 via uitzendinggemist te bekijken. Maar nee, daar was het er vanaf gehaald
toen ik gisteren checkte. Kijk dan weet je dat er een spelletje met je wordt gespeeld.
Met hangende voetjes maar even aan een lineair kijkende kennis vragen of hij de opgenomen
episode 5 op een dvd kan branden. Klanten komen te voet en gaan te paard, voor eventjes
vaarwel Netflix.
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Netflix-serie Nike op Youtube
En ja, als mediamerken zoals LINDA TV en de vloggers steeds meer het gebied van online video
betreden, dan hoef je er niet lang op te wachten dat merken zelf ook dit gebied gaan betreden.
Dit kan via de vloggers zoals ING heeft gedaan. Maar merken kiezen meer en meer de directe
weg en gaan hun eigen series maken a la Netflix.
Nike is hier een mooi voorbeeld van en het wachten is dat andere merken zullen gaan volgen.
Het sportmerk gaat de achtdelige ‘feel good’ dramaserie uitzenden op YouTube. Met de serie
gaat Nike mee met, en neemt het tegelijk de fitnesstrend op sociale media op de hak.
Volgens de trailer gaat Lily, een door fitness geobsedeerde YouTube-ster, de uitdaging aan met
haar zus Margot, een sportallergische computerfan. Zo begint Margot haar eigen fitness
YouTube-kanaal en gaat Lily op zoek naar vrienden in het 'echte leven'.
De serie maakt onderdeel uit van de internationale campagne ‘Better for it’, waarmee Nike
vrouwen wil inspireren en motiveren om te gaan sporten.
Naast de YouTube-serie, lanceert Nike een platform waar vrouwen hun eigen artikelen en
content kunnen vinden. Het vrouwenplatform NikeWomen zal worden geïntegreerd binnen de
serie, waar fans work-outs en outfits van Margot en Lily terug kunnen vinden en bestellen.
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Goed om in het achterhoofd te houden bij het rapporteren van data is dat hoe hoger in
management de rapportages gaan landen hoe beknopter deze rapportages moeten zijn. De
tijden van stoffige lange rapportages zijn voorbij. Als een rapportage veel slides/ pagina’s bevat
weet je eigenlijk dat een een bureau onvoldoende tijd heeft gehad om het rapport af te ronden.
Er is een gelaagdheid in rapportage die meegaat in de gelaagdheid van een organisatie. Hoe
verder naar boven, hoe beknopter de rapportages zonder dat het ten koste gaat van de
vertaalslag. Als dit niet gebeurt is een organisatie stuurloos, of te wel er zit niemand meer in de
cockpit. Mede hierdoor is de hypotheekcrisis veroorzaakt.

TIME SQUARES HELICOPTERVIEW
Drie jaar geleden mocht ik een internationale onderzoeksafdeling voor een mediabedrijf
opzetten, gecoördineerd vanuit New York. De 1e keer ben je daar ook als toerist en word je
meegenomen in de entourage van deze prachtige stad en is alleen door New York heen lopen al
een ervaring. Niet alleen de stad New York als toerist is overweldigend, het was ook een mooie
ervaring om vanuit je werkplek van 40 hoog uit te kijken op Time Square.
Bij een 2e bezoek begin je er al meer aan
te wennen en gaandeweg ga je als
onderzoeker automatisch analyseren waar
de menigte op Time Square op afkomt.
New Yorkers zelf schenken er allang geen
aandacht meer aan en zien de menigte
meer als een obstakel en banen zich op de
automatische piloot er door heen om op
tijd op afspraak te komen.
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10 jaar geleden gebruikten wij het plaatje van Time Square vaak in presentaties om de
overvloed aan reclameprikkels te visualiseren. Ik deed destijds veel onderzoek met eyetracking.
Eyetracking was op dat moment vernieuwend en er was nog veel discussie over de methodiek.
Er was nog veel ruimte om iedereen ervan te doordingen dat de cruciale 1e fase van opgemerkt
worden, niet vanzelfsprekend was. Ons oog ziet maar een kleine gedeelte scherp en we zijn heel
goed in staat boodschappen selectief op te nemen. Door het direct meten van kijkgedrag zonder
er naar te vragen kom je er ook achter dat mensen niet altijd zeggen wat ze doen. Dit komt door
sociaal wenselijkheid maar ook doordat we niet goed in staat zijn ons gedrag vanuit ons
geheugen terug te koppelen. Zeker niet met oogbewegingen die meerdere malen per seconde
kunnen fixeren.
Als we recht op de man af vragen of je naar reclame kijkt, zal niemand antwoorden dat zij dit
vrijwillig doen. Maar in de werkelijkheid zijn wij toch niet zo goed om reclame helemaal te
mijden. Adverteerders weten ondanks de mediaclutter dan ook nog prima hun boodschappen
op te dringen (de ene beter dan de andere) en we laten hier ons ook nog eens door
beïnvloeden, vaak onbewust.
Dan ligt nog steeds de vraag open waar de menigte op Time Square zo massaal op afkomt. Als je
op Time Square om je heen kijkt zie je vooral billboarding en toch zijn we erdoor gefascineerd.
Blijkbaar is onze aversie voor reclame toch niet zo groot en kan een enorme overvloed aan
reclameprikkels zelfs aantrekkingskracht hebben
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WERKING VAN HET OOG
Veel van wat je ziet zie je niet scherp en zit in de zogenaamde periferie. Wat je daadwerkelijk
scherp ziet is het gebied waar je met je oog op stilstaat (fixatie). Dit is slechts een klein gedeelte
ter grootte van de top van je duim. Het lijkt wel alsof je met één blik het complete beeld
overziet, maar je hersenenen nemen alleen de elementen mee waar je op hebt gefixeerd.
Hierdoor wordt nog weleens overschat wat je allemaal meekrijgt en onderschat wat er op
bewust niveau verwerkt wordt. Zo kan je naar een film kijken waar basketballers ballen naar
elkaar overgooien zonder dat je de gorilla midden in het beeld hebt gezien.

Het gorilla experiment
De kijker wordt opgedragen te
tellen hoevaak de ballen naar
elkaar wordt overgegooid.
Hierdoor ziet ca. 80% niet dat er
gorilla midden in het beeld komt
lopen. Als de kijker de beelden
nog een keer ziet zonder te tellen
leidt dit nog weleens tot
ongeloof.

Verify was een bureau waar alle media uitingen werden gescand met eyetracking n zapping
technolgy en de volgende dag in de database werd opgeslagen. Alle uitingen werden inde media
werden op deze manier gescand op aandacht en zorgde voor een enorme uitgebreide database
met meer dan 100k uitingen.
Exact werd nagegaan per uitingen en per moment hoeveel mensen de tekst hadden gelezen, de
visual werd gezien in combinatie met merk in het natuurlijke umfeld. Zo werd er met grotere
steekproven (n=200) iedere week enorm veel data verzameld alleen gericht op aandacht. Deze
opzet was uniek en is nooit meer geevenaard, ook niet internationaal.
Creatie is de bepalende factor en zorgt ervoor dat de ene uiting de andere niet is, of te wel, de
ene plaatsing genereert meer impact dan de andere. Hierbij is ook een spanningsveld tussen
emotie en ratio. Emotie heb je nodig om door de clutter heen te breken en aan de 1e
voorwaarde van aandacht te voldoen. Relevantie is nodig om mensen aan te zetten tot het
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kopen, de zogeheten trigger. Adverteerders zijn steeds beter in staat deze triggers of proposities
op de juiste manier te communiceren zodat deze steeds beter (onbewust) zijn werk doet.
Daarnaast zorgt veel herhaling van dezelfde commercial voor irritatie wat leidt tot minder
aandacht (wear-out). Mede deze inzichten hebben ervoor gezorgd dat er ook op effecten
gemeten werd en niet alleen op bereik.
Zeker met vluchtige kanalen als print en outdoor werd er 10 jaar geleden vaak teveel elementen
in de uiting geplaatst. Er werd aan voorbij gegaan dat je met je oog niet alles in 1x ziet. Als je
met je oog stilstaat (fixatie) zie je maar een gedeelte ter grootte van je duim scherp, de rest zit
in je periferie en is wazig. Nou kan het oog wel heel snel bewegen en kan het brein hier heel
mooi een totaalplaatje van maken. Dit geeft de illusie dat je alles met 1 blik hebt gezien maar je
neemt alleen de elementen mee waar je oog heeft stil heeft gestaan.
10 jaar geleden was nog de tijd dat er bodyteksten in de uitingen stonden. Mede door
eyetracking onderzoek zijn adverteerders erachter gekomen dat deze niet warden gelezen en
dat die ruimte dus voor andere elementen gebruikt konden worden. Ook werd er gemiddeld de
afzender van een 1/1 printuiting maar door 60% gezien. 40% had dus geen merkkoppeling
gemaakt terwijk er wel veel mediabudget voor werd vrijgemaakt.

Outdoor uiting TELE2*
Rechtsmidden is een outdoor uiting van TELE2 te zien,
die mede door creatie in een vluchtige omgeving
moeilijk de aandacht zal trekken. Vooral door een te
lage contrast (groen met roze achtergrond) maar ook
doordat er teveel informatie in staat. Dit nodigt over
het algemeen niet uit hiervan kennis te nemen.
Tijdens het passeren van de uiting heeft de passant, als
deze al kijkt minder dan 2 seconden om kennis te
nemen van de uiting. Gemiddeld is dit maar rond de 1
seconde. Tekort om de tekst door te kunnen lezen.
Het merk staat alleen onderaan vermeld. Naar
schatting zal minder dan een kwart hiervan kennis
nemen. Of te wel, de creatie doet onvoldoende zijn
werk wat zonde is van de plaatsingskosten.

*Door velen wordt Outdoor, hoe vluchtig dan ook, als het enige massamedium gezien die de digitale
transformatie gaat overleven.
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ONZE DIGITALE CONTOUREN
Het ligt zo lekker in de mond: Big Data. Elke keer als wij het zeggen, weten we dat we deze
verzamelterm eigenlijk niet zo mogen gebruiken. Maar het floept er toch zomaar uit. Elke keer
gaat de discussie weer over wanneer het big data te noemen en wanneer niet. Is er een andere
term, bijvoorbeeld harde data of smart data? Of moeten we er gradaties in brengen
bijvoorbeeld Big Big data, Medium Big data en Small Big data?
Even snel terug naar de oorsprong. Alles is terug te brengen naar bytes en Big Data zoals we het
er nu over hebben zijn eigenlijk projecten richting metabytes, waar we het een aantal jaren
geleden nog hadden over megabytes. Data kan nu onbeperkt opgeslagen worden, wat een
aantal jaren geleden nog wel een beperking was (ik bespaar jullie de verwijzing naar de floppy
disk) en data zal mede hierdoor exponentieel kunnen toenemen:
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Natuurlijk wordt deze toename vooral veroorzaakt door onze online sporen die we meer en
meer achterlaten.
Strikt genomen moet Big Data voldoen aan de 3 V’s (Volume, Velocity en Variety) en wordt er
onderscheid gemaakt tussen structured- en unstructured data. We staan nu op rond de 5
zettabyte per jaar. Dit betekent in 1 seconde (Internet Live Stats, March 30, 2015):
•
•
•
•
•
•

1,841 Tumblr posts
1,918 Instagram photos uploaded
8,885 Tweets
48,187 Google searches
98,404 YouTube videos viewed
2,383,324 Emails

Een behoorlijke wildgroei aan die data. Daarom zie je af en toe nog steeds de krampachtige
spreuk verschijnen: Big Data is like teenage sex, everybody talks about, nobody knows what it is,
of zoiets. Vaak neergelegd door de klassieke onderzoekers die data genereren via claimed
responses en/of neurotools, met de kritiek op gebrek aan causaliteit van de big data. En zo lang
we de term big data te pas en te onpas blijven gebruiken als verzamelterm, is dit misschien ook
wel zo.
Toch zijn de grote organisaties zoals de T-Mobile’s, Ikea’s en AH’s stevig bezig hun
datasystemen te structureren en er is nu al een tekort aan data-scientisten. Dit zijn de bedrijven
die al extra “Always on” zijn met hun bonuskaarten, apps, gps, social media afdelingen etc. en
op deze manier directe data genereren vanuit verschillende gekoppelde bronnen. Door hier en
daar een vragenlijst eruit te gooien over verdere achtergronden en drivers van hun klanten,
kunnen zij het profiel van alle klanten binnen een gezonde foutmarge verder extrapoleren op
basis van gedragsdata en socio- demographics. Iedereen lijkt op dit gebied over elkaar te
struikelen om een hap uit de grote taart te nemen en een voorsprong te halen uit big data, of in
ieder geval hierop niet achter te blijven.
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Customer journey
Zo weten zij het gedrag en de drivers van de klanten (misschien ook al van niet- klanten) keurig
in kaart te brengen en weten zij optimaal hun marketing er op af te stemmen. Iedereen kent
inmiddels het voorbeeld van de vader die een mailing over zwangerschap binnen kreeg voor zijn
17-jarige dochter. Hierover een klacht indiende bij de supermarkt die dit verzonden had en
erachter kwam dat zijn dochter inderdaad zwanger was. De marketeers van de Amerikaanse
supermarkt wisten door het aankoopgedrag van haar dochter al eerder dat zij zwanger was dan
haar vader.

Online exploitanten gebruiken de online sporen middels cookies om de optimale banner op te
laten poppen, niet alleen van het juist merk met juiste type model. Algoritmes werken inmiddels
al zo snel dat ook de de banner met de juiste boodschap op het juiste moment in het
beeldscherm op kan poppen. Maar what is all the rush about? de banners worden
tegenwoordig dubbel geblokt via banner blindness (irritatie) en de ad-blockers. Dus de vraag is
of al deze analyses wel een hoger doel dienen als het niet door de 1e cruciale fase van aandacht
komt. Maar dat is weer een andere discussie.
Onze online “sporen” worden ook gebruikt om ons optimale content aan te bieden, midden in
de sweet spot. Netflix doet dit bijvoorbeeld door titels te adviseren op basis van gebruikers met
vergelijkbaar kijkgedrag. Kijk hier hebben wij als argeloze gebruiker wel weer baat bij. Tot
zover worden vooral marketeers nog best vrolijk van dit verhaal. Zij kunnen direct de customer
journey aflezen zonder er ook maar naar te hoeven vragen en kunnen dit verder optimaliseren.
Al zit hier ook nog een discussie aan vast dat je niet alleen uit data uit het verleden kan putten,
je moet ook durven te experimenteren om de funnel daadwerkelijk te verbeteren.
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Ons recht op privacy
Dan komen we meer in de duistere zone. Wat als bedrijven de data die ze binnenkrijgen niet
meer voor zichzelf houden en verkopen aan externe data handelaren. Dan komen we in een
meer schimmig gebied. Is het onze schuld als we bij PayPal de kleine lettertjes niet hebben
gelezen en al onze persoonlijke data op straat komt te liggen en verder wordt verhandeld? Dan
ontstaat ineens een groter plaatje. In plaats van anonieme data in te zetten om ons de juiste
reclame boodschap voor te schotelen, wordt ons profiel stukje bij beetje verder ingevuld door ik
weet niet eens door wie. In ieder geval een organisatie die er veel geld voor over heeft om alle
verschillende data op te kopen om profielen van miljoenen, misschien wel miljarden mensen
steeds verder in te vullen. Waarschijnlijk als investering om over een paar jaar voor veel meer
geld de data weer door te verkopen.
Dit proces is momenteel gaande en het is redelijk beklemmend dat er achter de schermen de
contouren van jouw digitaal profiel steeds scherper aan het worden zijn, zonder dat je weet
door wie en waarom.
Sneller dan je denkt komen we in de buurt van een buitenomgeving waar we steeds beter
offline sporen kunnen traceren. In een passage uit het boek The Circle wordt de volledige
transparantie van een mogelijke toekomst besproken. Niet alleen werknemers van de the Circle
(fictieve Google organisatie) kiezen voor volledige transparantie. Ook wereldleiders kiezen
ervoor om elk moment uit hun leven te laten uitzenden. Een soort Truman show, maar dan een
film waar de hoofdrolspeler wel bewust is van de camera’s.
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Big data alleen geen garantie
Slecht nieuws voor de verslavingsgevoelige kijker: Netflix heeft de premièredata van 11 nieuwe
series bekendgemaakt. Shows die jij gaat kijken. Tenminste, dat verwacht de streamingdienst.
Want steeds vaker worden big data (grote verzamelingen informatie op internet) gebruikt om
het succes van een serie te voorspellen. Maar big data alleen is geen garantie.
Hoe werk het precies?
Toen Netflix 100 miljoen dollar (92,29 miljoen euro) in de serie House of Cards stak, was er nog
niet één proefaflevering gemaakt. Netflix baseerde de keuze op een analyse van de data van
hun kijkers. Wat is je kijkgeschiedenis? Wanneer haak je af? Hoe beoordeel je andere series?
Naar welke acteurs kijk je graag? Hieruit bleek een hoge waardering voor regisseur David
Fincher, acteur Kevin Spacey en de originele, Britse versie van het politieke drama. Een
combinatie van deze drie was daarom een aantrekkelijke keuze voor Netflix, schrijft The New
York Times.
“Wij kunnen vrij precies bepalen of er een publiek is voor een serie”, zegt Ted Sarandos, hoofd
eigen productie bij Netflix’, hierover in een interview met het Britse Channel 4. Bij House of
Cards voorzag hij “een enorm publiek” op basis van de data. Ook Amazon gebruikt big data bij
het maken van eigen series.
Is data de heilige graal voor tv-succes?
Nee. In een deze maand gepubliceerde TED talk zet datawetenschapper Sebastian Wernicke
uiteen waarom je als seriebedenker niet gegarandeerd bent van succes met big data. Hij noemt
Amazon-serie Alpha House als voorbeeld. Hierin werd exact gevolgd wat het publiek – volgens
data – wilde (een sitcom over vier Republikeinen), maar vervolgens kreeg het een gemiddelde
score op recensiewebsite IMDb (een 7,5). House of Cards kreeg een 9: een uitmuntende
beoordeling. Slechts 2 procent van de tv-series scoort een 9 of hoger.
Wat Wernicke wil zeggen: je kunt data best als basis gebruiken voor een concept. Maar het deel
dat een serie bijzonder goed maakt zit hem in het nemen van een risico, in plaats van het
volledig op veilig spelen. Dat zegt ook Sarandos in het interview met Channel 4: de data zijn als
basis gebruikt, “maar het is aan de scenaristen om er een fantastische show van te maken.”
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MONDIALE DRIVERS OM TE DELEN
We laten we ons graag zien op social media, je bent immers wat je deelt. Een aantal jaren
geleden heb ik onderzoek gedaan naar de verschillende drivers om via social media te delen,
over verschillende landen. De online customer journey op mediaconsumptiegedrag, noemde we
het. Allereerst was het opvallend dat het makkelijk kunnen terugvinden wat je gedeeld hebt 1
van de belangrijkste drivers was. Delen als praktische manier om te archiveren in een timeline
dus.
Dit onderzoek liet na een correspondentie analyse opvallende verschillen zien per land:
Mexico en Brazilië delen vooral vanuit intrinsieke sociale behoeftes omdat ze relatief nauw
verbonden voelen met hun vrienden en familie. Italië en Spanje doen ze dat ook min of meer
vanuit die behoefte, maar delen ook om zichzelf te laten zien.
Dan wij nuchtere Nederlanders geven nog relatief vaak de voorkeur voor 1 -op- 1 communicatie
(waarschijnlijk ook veroorzaakt door de kleine afstanden in ons kikkerlandje en onze kneuterige
gezelligheid) samen met Duitsland en UK.
Rusland en Polen kiezen relatief vaak voor de one- to- many approach. Gelijk hun filmpjes op
Youtube zetten met een zo groot mogelijk potentieel bereik. Dus niet perse binnen hun
persoonlijke vrienden- en familie kringen. Rusland was ook het enige land die humor niet als
nummer 1 genre had staan om online te delen. Genres als politiek en actie, stonden in Rusland
wat hoger op de lijst om te delen, in vergelijking met andere landen.
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Bellingcat
Deze one-to- many, meer macho online deelgedrag van de Russen, heeft Bellingcat op een mooi
spoor gezet in het speurwerk naar de daders van de MH17 ramp.
Mede door het deelgedrag van de Russen, heeft Bellingcat achteraf het spoor kunnen traceren
van de waarschijnlijke daders. Hoeveel moeite Poetin ook heeft gedaan om alle harde
bewijsmateriaal onder gras te moffelen, de 1-to many macho approach van de Russen lijkt alles
te achterhalen. Door monnikenwerk van Bellingcat zijn alle puzzelstukjes in elkaar gezet via
streetview, publieke profielen, Youtube en natuurlijk Kohtakte (Russische Facebook). Er is een
lijst ontstaan van 20 verdachten, wat de bewijslast tegen de Russen zwaarder en zwaarder
maakt. Geen speurhonden, geen oproep via tv om camerabeelden te checken, nee dit is het
mondiale recherchewerk 2.0
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E-COMMERCE IN 2000
Na alle faillissementen rondom retailers als V&D, Macintosh en DA, heb ik de stof van de scriptie
afgeblazen voor een flashback. Een toeleverancier aan supermarkten had 15 jaar geleden de
vraag of e-commerce voor hun b-to-b afnemers interessant kon zijn. Deze afnemers waren
hoofdzakelijk de supermarkten. De bestellingen gingen toen nog alleen telefonisch of via de fax
en ze vroegen zich af of de intake allemaal niet wat efficiënter kon.
Als onderdeel van onze eerste verkenning was het een goed idee om een klein marktonderzoek
op te starten. Deze ging ook deels per fax en deels telefonisch. Na het uitsturen van een korte
vragenlijst aan de verschillende supermarktvestigingen, verbaasde ik me over de hoeveelheid
faxen die we binnenkregen. We hadden al snel voldoende response:
In het jaar 2000,
•
•
•

had 64% van de supermarkthouders de beschikking over een internet aansluiting.
46% van de supermarkteigenaren was nog maar bekend met het begrip e-commerce en
17% maakte er gebruik van.
Na uitleg van het begrip gaf 70% aan hier wel in geïnteresseerd te zijn met name om de
kortere besteltijden.

Nu met mijn referentie 15 jaar later, was de gebruiksintentie van 70% al onwaarschijnlijk hoog
voor een fenomeen wat nog relatief onbekend was. Ook deskresearch hielp ons verder om te
bepalen of het nou wel wat was dat e-commerce. Via via kwamen er een aantal mooie
Amerikaanse bronnen naar voren die we gebruikten als lead lag. Deze bevestigden dat we aan
het begin zaten van iets groters. Onze conclusie luidde steeds stelliger dat e-commerce geen
hype was die overwaaide. Let wel, het was de tijd dat mobiele telefoons net bestonden en
iedereen met internet nog via een telefoonlijn aan het internetten was. En 1/3 van de
supermarkten nog geen internet had.
Het marktonderzoek, hoewel een relatief makkelijk onderdeel van de gehele scriptie, was
doorslaggevend in de aanbeveling of en wanneer e-commerce te gaan implementeren.
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Stay ahead of the curve but not too far
Zo stellig als de scriptie titel luidde, zo waren we achteraf eerlijk gezegd nog best voorzichtig
met onze aanbevelingen. Zo waren risico op overbelasting van de systemen en kannibalisatie
destijds, nog best wel een dingetje. Er rolde wel een advies uit om e-commerce toch vrij vlot te
gaan implementeren. De voordelen, zoals kostenbesparing op lange termijn, gemak voor de
klant en voorsprong op de concurrentie, wogen dus (ook al in 2000) op tegen de investeringen.
Het jaar 2000 met e-commerce in de startfase met al zijn kinderziektes. De partijen die ecommerce succesvol hadden ingevoerd waren op 1 hand te tellen. Elke ontwikkeling heeft zijn
curve en de vraag is of na de innovators de adaptors en laggerds gaan volgen of niet. In de ecommerce curve lijken de laggerds het onderspit te hebben gedolven.
In 2000 waren de curves nog wat uitgerekter en kon je je 3 x omdraaien om te bepalen het te
gaan doen of niet. Nu zijn de curves korter en lijkt alles disruptive te zijn.
Mocht bij onderzoek gericht op een ontwikkeling/ concept met relatief lage awareness een
aankoop-/gebruiksintentie van 70% uitkomen, draai je dan niet 3 keer om, maar 1 keer….en blijf
experimenteren.
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EAGER
(R)eal

Wees autentiek
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EVEN BETTER THAN TE REAL THING

Overal schermen, het blijft af en toe een gek gezicht hoe wij (ook in gezelschap) achter ons
scherm gedoken zitten. Dan lijkt het alsof we opgesloten zitten in ons scherm; een gekke kracht
die ons het scherm in drijft en ons wegdrijft van het moment zelf.

In het openbaar, blijft onze screenverslaving nog wel wennen. Het geeft ook weleens irritatie.
Zoals laatst bij een best wel intiem concert in een kleine donkere theaterzaal, bij iemand die
foto’s maakte met een flitser. Zo kunnen we allemaal wel voorbeelden noemen dat we de drang
voelen om iemand terecht te roepen. Je kan het ook voor zijn, door tijdens een avondje uit, de
telefoons midden op tafel te leggen. De eerste die dan toch de telefoon pakt, gaat een rondje
halen. Misschien zijn er al een paar mensen om je heen die als goede voornemens hebben
uitgesproken minder in de telefoon te kijken.
Stapje voor stapje, van 4 uur afbouwen naar 2,5 uur. Dit vereist meer zelfdiscipline dan je denkt,
als ik de 1e afkickverhalen mag horen. Ik persoonlijk denk dat wij als “sociale” menswezens
machteloos staan tegenover de verleiding van het kleine scherm, tenzij er er een andere
techniek opstaat…
We lijken ons af te schermen van een grotere wereld met onze kleine schermen. Ik draag graag
nog deze passage voor van Filisoof Hans Schitzler die noemt hoe merken al anticiperen op het
gedrag die zij kunnen traceren en het gevaar als consument hier gevangen in te komen zitten.
"Internet maakt onze wereld niet groter, maar kleiner. Eigenlijk krijgen we continu
teruggekaatst wat onze eigen verlangens, wensen en voorkeuren toch al zijn. Daar raken we al
doende nog meer door geobsedeerd. De ruimte om een werkelijk nieuw begin te maken wordt
steeds kleiner."
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Het scherm der schermen
Maar een aantal weken terug zag ik bijna iets bevrijdends. Het was tijdens een concert van U2.
Een gigantisch scherm, het scherm der schermen, giga groot, midden in de zaal met het publiek
erom heen. Het leek alsof Bono had gedacht, al die schermpjes op mij gericht elke keer, ik zal
jullie laten zien hoe je een scherm moet gebruiken. Ik de King of Pop, ik ben de Koning der
Schermen. Willen jullie niet in mijn ziel kijken? Kijken jullie met een digitaal oog naar mij, dan zal
ik mij zelf ook van de digitale kant laten zien. Baas boven baas, even better than the real thing.
Bono duikt ook zijn scherm in, maar dan letterlijk.

De de song “Even better than the real thing” kreeg een hele andere dimensie
Het publiek was niet geïntimideerd en bleef opnames maken met de telefoon. Toch hoopte ik
dat deze prachtige scherm techniek, disruptive zal zijn. Een keer niet disruptive door iets
kleiners. Nee disruptive door iets groters, dat alle kleine schermpjes zou wegvagen. Gewoon
weer lekker samen gezellig gecentraliseerd kijken. We hoeven ons niet meer achter onze kleine
schermpjes te verbergen, want Bono heeft de moeder der schermen op laten staan.
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DE PERFECTE IMPERFECTIE
Marketeers komen er niet mee weg door zomaar te beloven zonder deze belofte na te komen.
Dit is van alle tijden. Maar de negatieve online buzz, laat marketeers wel 2 x nadenken op welke
manier ze propositie gaan laden.
De Dieselgate heeft laten zien hoe hard een merk getroffen kan worden. VW was een sterk
robuust betrouwbaar merk, maar staat nu met de rug tegen de muur door een uit de hand
gelopen technisch trucje. Dat het ook nog eens om greenwashing maakt het extra gevoelig. Het
imago van VW heeft een deuk opgelopen en de vraag is of deze deuk nog te repareren is.

Gewetensnood
Je hebt liever dat er positief over je merk wordt gepraat en daarom nemen merken steeds vaker
Vloggers in dienst. Maar na de coming-out van Essena wordt getwijfeld aan de
geloofwaardigheid van dit kanaal. De spontaniteit is ver te zoeken en de druk vanuit
adverteerders om hoog aantal visits te bereiken in een te perfecte wereld, had haar leven
overgenomen. Alles moest zo perfect zijn dat het haar leven negatief bepaalde en dat moest
ergens tot uitbarsting komen. Het 18-jarige meisje kwam in gewetensnood en biechtte alles op.
Voor insiders was het geen verrassing dat ze zich als een marionetpop liet sturen door
adverteerders. Maar voor de buitenstaanders, of in ieder geval haar volgers, was het wellicht
toch een eye-opener.
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Twee verschillende voorbeelden van imperfecties. De laatste imperfectie zal Essena snel
vergeven worden, misschien uiteindelijk juist wel omarmd worden. De millennials houden wel
van authenticiteit en imperfectie hoort daar bij.
Na deze reset gaat Esenna weer opnieuw vloggen met waarschijnlijk nog meer omarming. Dit
zet je dan weer te denken of het misschien dan geen trucje was. We weten haast real niet meer
van unreal te onderscheiden. De opbiechting van VW was in ieder geval wel real. Het verschil is
dat VW tegen de lamp is gelopen door extern onderzoek en met schaamte op hun kaken hun
fouten hebben moeten toegeven. Essena biechtte het zelf op. Natuurlijk vergeven we het haar
(tenzij de opbiechting ook weer unreal was natuurlijk).
VW vergeven we het nog niet, maar over een jaar wordt er gewoon weer een VW Golf gekocht
vanwege de betrouwbare uitstraling.
Dit wordt nu al bevestigd door de laatste berichten dat de sales cijfers van de VW modellen
alleen maar zijn gestegen, ondanks de imago schade. Wel wordt VW in de VS waarschijnlijk
verplicht gesteld om substantieel te gaan investeren in electrische auto’s. In dat geval blijkt
maar weer dat imperfectie tot hogere doelen kunnen leiden.
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DE SNAPCHAT INJECTIE
Recent raakte ik verzeild in een leuke discussie met een adverteerder. Onder andere over wat
nog de toegevoegde van een ATL-campagne is. Het merk had namelijk net een nieuwe strategie
neergelegd om meer te gaan focussen op influentials. Ze hebben daarbij na onderzoek een coretargetgroup bepaald die uiteindelijk maar 3% van de gehele populatie is. Maar goed daar ben je
dan ook influential voor. Hoe selectiever deze groep, hoe groter ook de restgroep die je kan
beïnvloeden, kon ik voor mezelf nog logisch beredeneren.
Als een merk dergelijke strategie uitdraagt, weet je ook dat het mediabudget zal gaan
verschuiven naar online. Het is niet de sterkste eigenschap van de traditionele media om een
zeer selectieve doelgroep te bereiken.
Is het verstandig om alleen te focussen op deze 3%, vroeg ik mij af. Oké in de praktijk zal je nooit
zo scherp op deze 3% alleen kunnen targeten, ook online niet. Je zal daarbij een waste in
moeten calculeren van stel 10%. Maar goed, nog steeds vele malen efficiënter als met een
algemene boodschap een brede massa aanspreken.
Maar is de aanname dat influentials anderen automatisch over de streep trekken wel zo
vanzelfsprekend? Ik persoonlijk zou mijn kansen wat meer willen spreiden en kiezen voor
verschillende gelaagdheden in de approach. Bijvoorbeeld door de gehele doelgroep te clusteren
in 5 a 6 segmenten en daarbinnen een hybride on-/offline strategie bepalen. De aanwas van
nieuwe gebruikers is en blijft namelijk enorm belangrijk.
Maar goed de ontwikkelingen gaan snel en het is een interessante hypothese om met 3% je
bereik verder uit te laten vloeien. Stel dat je in de toekomst inderdaad deze 3% weet te beraken
met het gewenste sneeuwbaleffect. Vanuit de theorie klinkt het vrij aannemelijk. Je injecteert
deze groep beïnvloeders, zij delen dit met hun volgers
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zoals in deze video Snapchat murders Facebook, is te zien;
https://www.youtube.com/watch?v=kKSr6h5-fCU

De video laat zien dat de consument steeds beter in staat is om zijn eigen verhaal te vertellen.
De story functionaliteit via Snapchat slaat enorm aan onder jongeren en laat hierdoor Facebook
meer en meer links liggen. Snapchat geeft de mogelijkheid continue inzage te geven in je leven.
De combinatie van transparantie en actualiteit alleen al kan een grote groep volgers creëren.
Being one of the guys is genoeg.
Conclusie is dat een influential inderdaad honderdduizenden volgers kan bereiken in korte tijd
op ieder moment; niks nieuws onder de zon. Maar een groot aantal volgers creeer je alleen als
je authentiek bent. Alles wat iemand post moet wel onderdeel zijn van hun eigen levensechte
levenslijn.
Voor een merk wordt het nog wel een volgende uitdaging hoe deze influential de merkwaarden
laat zien zonder zijn eigen geloofwaardigheid te verliezen. Zodra het niet meer authentiek
overkomt prikken de millennials daar dwars door heen. Een te opzichtige manoeuvre zou
weleens een averechtse werking kunnen hebben en kan je er beter voor kiezen om op eerlijke
en transparante wijze een 30 seconden commercial te communiceren.
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5R model
Touchpoints gekoppeld aan het EAGER model
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5R MODEL
De eerste 5 guidelines uit EAGER zijn besproken om voorbereid te zijn op de fragmentatie en
het samengaan van online- en offline media. In de komende jaren zal aandacht en bereik steeds
schaarser worden. Om impact ook in de komende 5 jaar te waarborgen, koppelen we hieraan
het 5R model.
Voor iedere fase binnen het EAGER model wordt een R gekoppeld waarop in iedere fase de
strategie gemonitored en bijgestuurd wordt.
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Emotional driven -> Recognition

Hou de komende jaren rekening met een kortere aandachtsspanne van de consument.
Adverteerders hebben nog steeds massamediaal bereik nodig als 1e aanjager in de funnel. En
hoewel de massa via de traditionele media steeds kleiner gaat worden, blijft naar mijn
verwachting de adverteerder nog steeds bereid hierin te investeren met stijgende kosten per
GRP tot gevolg. Om door de clutter heen te breken wordt emotie steeds belangrijker om de
boodschap niet in een vroegtijdig stadium te laten verwerpen.
Een 1e stap om te weten of de uiting door de clutter heen breekt is door uit te vragen op
herkenning. Recognitie als effectscore ligt het dichts bij bereik door de uiting forced te laten
zien en vragen of je deze hebt gezien. Ten onrechte wordt deze ook weleens als bereiksscore
gebruikt om een controlegroep exposed-/ non exposed in te bouwen. Het is een effectscore en
sterk afhankelijk van de creatie en concurrentieveld. Hoge share-of-voice en een minder
onderscheidend concept kan leiden tot een lage herkenningscore.
Deze herkenningscores heeft in het verleden niet tot de aller belangrijkste effectscores behoort.
Het is een score die van alle effectscores het dichts tegen het bereik aan zit en het gevoeligst op
media-inzet en engagement meebeweegt. In de komende jaren is er een minder grotere
vanzelsprekenheid dat herkenning van de uiting meebeweegt op media-inzet. Creatie wordt een
steeds belangrijkere voorwaarde om de herkenning op peil te houden.
Worden de uitingen over de verschillende kanalen voldoende herkend, dan is het publiek in
ieder geval bereid geweest kennis te nemen van een deel van de uiting. Heeft de uiting een
hoge mediadruk gehad, maar wordt deze niet herkend dan is de uiting niet in staat geweest
door clutter heen te breken en is de uiting in een te vroeg stadium verworpen door verkeerde
media inzet en/of onvoldoende werkende creatie. Om dat laatste risico te elimineren adviseren
wij om voldoende te laden met emotie.
Wordt de uiting wel herkend maar niet aan het merk gekoppeld, dan is er een nieuwe uitdaging
en zal er aan de creatie gesleuteld moeten worden. Een volgende stap is brandlinkage wat
behaald wordt met consistente branding cues.

72

Always on -> Reach

Als aan de 1e voorwaarde van een goed werkende creatie is voldoen, moet de campagne via
een juiste strategie nog juist worden ingezet.
“It is about reaching people not devices” wordt weleens gezegd. Neemt niet weg dat de
adverteerder steeds meer mogelijkheden heeft Always on te zijn. De customer Journey kan
meer en meer ingevuld worden door verschillende touchpoints en vormt samen het integrated
marketing stuk.
Hierdoor krijgt de adverteerder niet alleen meer zichtbaarheid met een hoger bereik, maar
weet het ook te beraken met meer grip op het gedrag. Alleen zal door de laagdrempeligheid van
toetreding van bijvoorbeeld een app ook hier ook veel fragmentatie optreden. Creatie blijft een
doorslaggevende factor zoals in vorige fase besproken.
Daar boven op is consistentie belangrijk. Zorg ervoor dat de touchpoints op elkaar aansluiten
met dezelfde branding cues en zet deze lijn langere tijd door. Wel met afwisseling van
verschillende creaties. Hierdoor kan bovenop herkenning ook brandlinkage ontstaan en er
synergy optreden tussen de verschillende kanalen.
Durf een richting te bepalen die je de komende 5 jaar gaat blijven inzetten. Een vaste koers is
noodzakelijk om niet in de clutter te verdrinken. Binnen de vaste koers moet wel ruimte worden
gehouden om te experimenteren en af te wisselen met creatie. In combinatie met de juiste
tone-of-voice en emotie kan het bereik en de impact ervan verder geaccelereerd worden.
Binnen de keuze van mediakanalen zal ook nog steeds een media strategie moeten worden
bepaald. Je kan ervoor kiezen in korte tijd veel exposure te hebben (burst) of meer gedurende
het jaar gedoseerd in te blijven zetten (dripping).
Je ziet nog steeds relatief vaak dat er above-the-line wordt geburst gedurende een korte
periode. In dat geval is het goed de exposure te blijven onderhouden via below-the-line
kanalen. Met een te lange afwezigheid zal in een competitieve markt de merkwaarden snel
terugzakken en kost het relatief veel inspanning om over het oude effect-niveau heen te komen.
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Generation Proof -> React(ivate)

De millennials kijken minder tv en hebben een korte aandachtsspanne. Deze groep is daardoor
moeilijk te vangen en vereist een andere strategie. Dit dwing marketeers in een spagaat, want
de oudere generaties zijn nog prima te vangen met ATL- campagnes. Voor marketeers zijn er
veel segmentatie modellen beschikbaar, maar gezien de snelle ontwikkelingen denk ik dat
selectie op basis van leeftijdsgroepen de grootste variaties zullen gaan verklaren.
Van millennials is bekend dat ze je niet op komen zoeken, je moet als merk er zijn waar zij je
verwachten. De smartphone is hun nummer één device en dit vereist niet alleen een online-,
maar ook een mobile strategie. De jonge generatie zal de verschuiving push naar pull harder
gaan doorzetten. Ze verwachten dat je als merk een vriend van ze wordt en een dialoog met ze
aan zal gaan.
Focus met deze generatie op earned media, met sturing op een hoge volume in de buzz, in het
juiste sentiment. Millennials zijn potentiele influentials met een grote groep volgers. Maar
nogmaal, ze zoeken je als merk niet op merk, ze verwachten van je dat je er gewoon bent.
Daarnaast ook focus op bite size chunks of media. Milennials zijn dol op een media snacks
tussendoor en zij zullen je belonen door het te delen. De video buzz goes far and fast zoals
eerder genoemd bij de John Lewis campagne die binnen 2 maanden meer dan 25 miljoen views
heeft gegenereerd.
Laat de consument meedenken en co-creeren. Zet ze in de boardroom. Dit geldt voor alle
generaties. Wat ook voor alle generaties geldt is dat je als merk adequaat reageert op vragen,
klachten en opmerkingen over alle kanalen heen zoals bijvoorbeeld KLM succesvol opereert.
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Evidence Based -> Realtime

Als logisch gevolg van de verschillende touchpoints zullen adverteerder veel data tot hun
beschikking krijgen, vaak ook realtime. Deze data zal gestructureerd moeten worden, zodat de
juiste koppeling optreedt. Via attributie modellen kan bepaald worden welke kanalen verder
geoptimaliseerd worden. Waarschijnlijk worden de routes in de fysieke winkel steeds beter
vastgelegd en worden deze gekoppeld aan het website verkeer. Ook bij traditionele media zal
reclame meer en meer programmatic worden ingezet waardoor nog beter gemonitored kan
worden of de juiste boodschap op het juiste moment wordt gecommuniceerd.
Het allerbelangrijkst is om te blijven experimenteren met realtime data maar ook hiervoor is
een basis en denkwijze nodig die komende 5 jaar mee kan om opbouw van kennis en
benchmarks te waarborgen. Belangrijk hierbij is dat de rapportages op de juiste manier
geaggregeerd worden en worden voorzien van verschillende gelaagdheden. Alleen dan kunnen
de resultaten ook daadwerkelijk landen in de verschillende lagen in de organisatie om te
voorkomen dat beslissingen los van elkaar worden genomen.
Realtime data krijgt een unieke kans om de silo’s te doorbreken en bruggen te bouwen over de
verschillende afdelingen.
Meer data betekent niet per definitie betere data. Net zoals de media clutter hebben we data
clutter. Het wordt steeds uitdagender door de clutter heen te breken. We mogen best wel hoge
eisen gaan stellen aan de hoeveelheid data die we binnenkrijgen. Er zal een voorspelling uit
moeten komen in plaats van alleen maar in de achteruitkijkspiegel te kijken. Van insight naar
foresight.
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Real -> Relevance

Real vormt de identiek en is het kloppend hart van de organisatie. Beloftes moeten worden
nagekomen anders kom je er als merk niet meer mee weg. De laatste R Relevance is als enige
een merkwaarde.
De emotionele laag blijft belangrijk om door de clutter heen te breken en de aandacht te
trekken. Vervolgens zal er een haakje moeten gaan ontstaan naar de propositie die aansluit op
de behoefte. In deze fase word teen hoger beroep gedaan op de selectieve ratio. Het de kunst
niet teveel in één keer te communiceren want de ratio zal zeker niet alles meenemen. Laad
propositie per propositie en doe dit vooral door de experience te tonen en te laten voelen.
Communiceer niet alle voordelen van een nieuw automodel in één keer, maar benadruk het
gevoel om in een nieuwe gezinsauto te zitten.
De belofte alleen is niet genoeg. De uitdaging is om hierbij bovenop authentiek te zijn. Er moet
vanuit de “Big idea” worden gecommuniceerd op de lange termijn. Het helpt om ook in de
communicatie de bewijzen van de belofte te tonen.
Pas als de belofte matched met de beleving op lange termijn, kan een hoge loyaliteit ontstaan
wat weer een positieve Word-of-Mouth oplevert. Door de juiste snaar te raken met emotie kan
een unieke footprint van je merk worden neergezet die onderscheidend, authentiek en dicht bij
de identiteit ligt.
Als merk kom je er niet meer mee weg alleen te beloven. Als je ergens in de funnel je belofte
niet nakomt, wordt dit afgestraft met negatieve buzz wat slechte marketing werking betekent.
Een optimale gebruikerservaring wordt steeds belangrijker. Extra touchpoints creëren geeft
merken steeds meer mogelijkheden in alle lagen van de funnel bij te sturen.
Een goed bewijs van het real zijn is transparantie. Geef klanten ieder geval het gevoel dat je als
klant zijnde altijd in de keuken mee mag kijken en mee mag beslissen.
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EXPERIMENTING
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Verder accelereren door te experimenteren
Om het model helemaal rond te krijgen voegen we als laatste laag Experimenteren toe.
"En dan nog de overheden en veiligheidsdiensten, die op basis van gegevens over je voorkeuren,
plaatsen die je bezoekt, je communicatie en je vrienden kunnen bepalen of je gevaarlijk bent. Je
eigen levensverhaal doet er steeds minder toe; het gaat om de informatie die we in een
constante stroom uitspuwen."
Wat is erop tegen als die informatie sturend gebruikt wordt? Iedereen krijgt dan persoonlijk
passende advertenties, diensten en contacten.
"Internet maakt onze wereld niet groter, maar kleiner. Eigenlijk krijgen we continu
teruggekaatst wat onze eigen verlangens, wensen en voorkeuren toch al zijn. Daar raken we al
doende nog meer door geobsedeerd. De ruimte om een werkelijk nieuw begin te maken wordt
steeds kleiner."
Waarom deze passage zou u kunnen denken. Het gaat met name om de laatste paar zinnen dat
internet onze wereld kleiner maakt. In de passage wordt gewaarschuwd voor een kleiner
wordende wereld als we alleen naar de algoritmes luisteren. Het gevaar van repeterend
optreden is dat je wereld steeds kleiner wordt. Behoud daarom een open vizier en durf te
experimenteren. En dit mag af en toe heus wel buiten de comfortzone zijn.
Dit geldt niet alleen voor de mens als gebruiker van media, maar ook voor de merken. Staar je
niet alleen blind op algoritmes op basis van gedrag van het verleden, want dat maakt de wereld
alleen maar kleiner. Dit maakt de afrondende fase van experimenteren des te belangrijk en
zorgt ervoor dat je kan blijven accelereren als merk.
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Om het risico van oogkleppen weg te nemen en kort op de bal te blijven zitten, voegen we de
laatste radar van experimenteren toe. Deze verdelen we onder in:
•
•
•

Balance
Synergy
Out of the box thinking
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Balance
Alle campagnes dragen hun eigen boodschap uit. De meeste campagnes slagen er over het
algemeen vrij snel in herkenning op te bouwen. Vaak wordt het na wat meer tijd de campagne
ook gekoppeld aan het merk. Moeilijker wordt het om de propositie uit te dragen, in die zin dat
het onthouden wordt. Dit is vaak een kwestie van de lange adem. Veel mediadruk met
consistente boodschap over de verschillende kanalen heen zijn noodzakelijk.
Om door de clutter heen te breken helpt het als de campagne in een mooi jasje is gestoken.
Maar de grootste uitdaging is om de campagne zowel likeable als relevant te maken. Vaak zit
hier een spanningsveld tussen. Het is knap hoe creatieven keer op keer hun concept opvallend,
verrassend en grappig kunnen maken, maar vaak gaat dit ten koste van de relevantie en
geloofwaardigheid.
Toch zijn er campagnes die goede balans vinden tussen relevantie en likeability. Dit blijkt het
ingredient om consumenten aan te zetten tot actie, of in ieder geval de interesse te
wekken. Relevantie hangt nauw samen met de propositie. Als de propositie niet relevant en
authentiek is, wordt het moeilijk met de campagne de doelgroep te activeren, hoe mooi het
jasje eromheen ook is.
Balance trekt emotie en relevantie samen. Niets blijkt zo moeilijk in de communicatie om zowel
likeable als ook relevant te zijn. Vaak gaat in het uitdragen daarvan, het één ten koste van het
andere. Er lijkt een soort spanningsveld te zitten tussen emotie en relevantie, binnen
communicatie.
Daarom is the Big Idea belangrijk binnen een campagne. Een Big Idea wordt big genoemd omdat
je met er wat langer mee vooruit kunt. Je bepaalt vanuit de merkidentiteit de meest relevante
triggers. Je verwerkt deze in je communicatie, maar wordt niet leading op uiting niveau. Emotie
zal leading moeten zijn in de communicatie, de gevoelige snaar die ervoor zorgt dat je de
aandacht trekt of dat deze gedeeld wordt. Door relevantie wel op de lange termijn door te
blijven laden met consistentie, raakt de relevantie niet ondergesneeuwd. Op deze manier blijft
de balans tussen relevantie en emotie behouden. Overigens wel met de nuance dat emotie niet
perse altijd grappig betekent. Zoals eerder gezegd zijn er veel andere manieren om de
emotionele snaar te raken.
Als je ATL- campagnes gebruikt om te boosten, onderhoud dan de merkwaarden via BTL –
kanalen. De kanalen zelf zorgen al voor versnippering genoeg, hou daarom de boodschap
consistent met de juiste emotionele footprint en gelaagdheden. Gebruik bij vluchtige kanalen
meer emotie en bij de kanalen met relatief langere exposure meer de ratio.
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Synergy
Mediakanalen raken versnipperd. Ook merken zelf slagen er steeds beter in eigen content te
creeren met een steeds groter bereik. Nike is bijvoorbeeld een voorloper met een eigen serie op
Youtube. ING neemt al vloggers in dienst. Maar ook hiervoor geldt dat als steeds meer merken
gaan volgen en dat er nog meer fragmentatie optreedt.
Blijf investeren in je merk. Het is nog de enige zekerheid waar je je kompas op kan laten varen
de komende 10 jaar. Bepaal een visie die 5 jaar meegaat en wees daarmee consistent. Wel
wordt weleens afgevraagd waarom te investeren in je merk. Niet investeren in je merk levert
op korte termijn veel kostenbesparing op maar op lange termijn zal het achterstallig onderhoud
consequenties hebben.
Spring in op de passieve verwerking, innoveer en benadruk de emotie. Integreer offline met
online ( ze kunnen niet zonder elkaar), maak gebruik van de kracht van ieder kanaal in iedere
fase van de funnel. Zit dicht op de experience en visualiseer zoveel mogelijk, vertel verhalen.
Video is het gat waar je als merk in kunt springen.
Consistentie is hierbij belangrijk. Gebruik over de verschillende kanalen en concepten dezelfde
branding cues en bewaak “the Big idea” wat zal resulteren in een hoge herkenning voor het
merk. Met de korte aandachtspanne moet het snel duidelijk zijn wie de afzender is.
De meerdere kanalen bieden een hoog potentieel bereik, maar er komt pas synergie als creatie
optimaal ingezet wordt en elkaar over de verschillende kanalen kunnen versterken.
Daar bovenop zijn de opkomende technologieen zoals programmatic trading de komende jaren
beter en beter in staat om de juiste boodschap aan de de juiste persoon op het juiste moment
voor te schotelen. Er komen steeds betere selectie mogelijkheden wat natuurlijk de synergy op
impact bevordert. Omarm de opportunities die de nieuwe technologieen bieden en
experimenter hiermee.
Dit vereist een groter strategisch plan en een lange adem om de weg die je in slaat ook op de
lange termijn te blijven behandelen.
Maak dus een groter plan voor de komende 5 jaar, blijf daarbinnen consistent, ook met je
branding cues. Wissel binnen het groter plan wel voldoende af met verschillende concepten om
je communicatie fris te houden en om wear-out* te voorkomen.

*Wissel van tijd tot tijd af met creatie om de communicatie fris te houden. Te lang met hetzelfde concept doorgaan zal leiden tot wear-out. De
1e fase is attention wear-out; mensen hebben al een paar keer dezelfde commercial gezien en kijken daardoor een volgende keer minder
aandachtig. Een 2e fase is learning wear-out, door lager aandachtsniveau gaan mensen ook minder goed de boodschap onthouden. De laatste
fase is wel alarmerend: acceptance wear-out. De doelgroep heeft de commercial te vaak gehoord en gaat zich irriteren. Automatisch wordt de
commercial verworpen en kan het zelfs een averechts effect sorteren.
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Out of the box thinking
Zijn de afgelopen 5 jaar merken er niet mee weggekomen met valse- of weinig beloftes te
maken. De komende 5 jaar komen merken er niet mee weg door alleen maar in de veilige
comfortzone te blijven. Er zal een visie uitgedragen moeten gaan worden met met een langere
houdbaarheidsdatum .
Hierbij is het verleidelijk om achter elke technologische ontwikkeling aan te draven. Tussen elke
opkomende technologische ontwikkeling en behoefte zit in eerste instantie een gap. De kunst is
door deze gap heen te kijken en te bepalen of de gap een kans of bedreiging kan vormen.
Ook onderzoek is in ontwikkeling en is steeds beter in staat door de gap heen te kijken met
impliciete methoden zoals IAT en conjunctmeting. Structureer onderzoek met benchmarks en
real-time dashboards en slimme oplossingen om door de brei aan data heen te kijken.
Zet zonodig externe experts in om hetgevaar van oogkleppen te voorkomen en te voorkomen
dat je een Kodak, V&D of Nokia wordt.
Iedere strategie heeft zijn kpi’s waar gestuurd op gaat worden. De strategie kan alleen
actionable zijn als er geen silo’s zijn binnen de organistatie. Gebruik je merk als kompas en
reageer niet alleen op de korte termijn. Durf te geloven in de consistentie van de big idea en
prober binnen de big idea te experimenteren en te accellereren.
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Over
Martijn van Lambalgen volgt de ontwikkelingen binnen de mediawereld op de voet en is
nieuwsgierig naar de rol van de steeds schaarsere wordende aandacht in de mediaclutter en
hoe traditionele media de komende jaren gaat samenvloeien met nieuwe media. Alle tekst in dit
boek komt uit eigen hand (de quotes uitgezonderd).
Hij heeft als communicatie-onderzoeker zich altijd meer laten leiden door impliciete methoden
als eye tracking en facial coding, dan claimed responses vanuit lange vragenlijsten en heeft is als
communicatie onderzoeker actief geweest voor Verify, Metrixlab en GfK.
Martijn heeft als freelancer verschillende onderzoekstrajecten uitgevoerd, onder andere voor
Eneco, RTL, Validators en TNS Nipo.
Ook heeft hij voor diverse mediabedrijven onderzoeksafdelingen opgestart zoals Q-music en
Viacom. In zijn laatste rol als Global Researcher voor Viacom heeft Martijn gezien hoe snel de
nieuwe media zijn intrede doet. Als onderzoeker biedt dit mooie uitdagingen, zelfs in zoverre
dat onderzoek zich weer opnieuw uit zal moeten gaan vinden.
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Samenvatting
De technologische ontwikkelingen snellen ons vooruit, maar de grote kudde adopteert vaak
traag. De vraag van deze tijd is hoe je de curves voor blijft, zonder te ver vooruit in de kudde te
lopen. Vaak zit hier een dunne scheidingslijn tussen, want je kan aan de andere kant ook net zo
snel een 2e Kodak of Nokia worden.
In het mediavak wordt al 15 jaar geroepen dat de media veranderd van push- naar pull, de
media clutter zal toenemen en dat de 1e fase van aandacht schaarser zal gaan worden. Toch
bleek de markt conservatiever dan gedacht. Aan de omarming van de consument op een
technische ontwikkeling lijkt een dun elastiek lijkt te zitten. Dit houdt ook in dat ontwikkelingen
onverwacht snel toe kunnen slaan.
Daarom in deze bundel een objectieve kijk op mediaconsumptiegedrag van nu en een richting
waar het naar toe gaat de komende 5 jaar. Met af en toe een nostalgische knipoog naar 20 jaar
terug. Het is altijd interessant om verder vooruit te kijken naar bijvoorbeeld 2050, maar gezien
de enorme dynamiek die er momenteel in het medialandschap heerst, is het voor een
realistische kijk goed het af te bakenen op de eerste 5 jaar. Daaraan wordt uiteindelijk een
strategie gekoppeld die zowel op digitale- als op traditionele media toe te passen is.
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