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

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

MAAK KENNIS MET MAGNA! 

COLOFON 
edefine is een uitga e an , www.magnaglobal.nl Concept & realisatie: ontenture, www.contenture.nl Projectleiding: rad okke  Pascal an essel 
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‘ELK MERK  
IS OOK EEN 

 MEDIABEDRIJF’
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Tijdens het voetbal kijken 
thuis op de bank app ik graag 
met vrienden. Gezellig, maar 
superonhandig omdat ik 
daardoor stukken wedstrijd 
of een doelpunt mis. Daarom 
praat ik nu tegen mijn telefoon. 
WhatsApp doet dan het 
‘tikwerk’. Met door mijn stem 
gegenereerde berichten als 
‘lekkere actie van Frenkie!’ 
kreeg voice voor mij betekenis.

“Maar de grens tussen 
handig en scary is dun”, 
merkt IAB-bestuurslid 
Walter Kraus in deze 
Redefine terecht op. Ik krijg 
op Facebook tegenwoordig 
vriendschapsvoorstellen uit 
de vierde ring in mijn netwerk 
of een zakelijk viavia-contact. 
Hoe dan? Ook springt Siri 
regelmatig spontaan aan op 
m’n iPhone. En als ik ergens 
langsloop maar niet zelf 
incheck, ontvang ik standaard 
een bericht met ‘onlangs 
bezocht?, beantwoord enkele 
vragen’.

Helemaal raar is het niet. 
Mijn gps staat altijd aan voor 
weer- en verkeersupdates, 
mijn microfoon voor voice 
search en Shazam. Maar mijn 
huis volhangen met slimme 
speakers, zoals in Amerika 

normaal is, gaat te ver. Je 
laat allemaal vreemdelingen 
binnen die doodleuk alles – ook 
slaapkamergeluiden! – komen 
beluisteren. 

Als datamining doorslaat, 
groeit de weerstand. Wij 
weten waarschijnlijk nog niet 
de helft van wat Facebook en 
Google over ons verzamelen. 
Tegenbewegingen als 
DuckDuckGo – de zoekmachine 
die gebruikers een betere 
privacy wil bieden en probeert 
vooringenomenheid te 
voorkomen – en Bing zijn 
populaire alternatieven voor 
Google. 

Toch kan ik niet zonder de big 
guys. Ik ben gehecht aan mijn 
25 appgroepen, de Facebook-
verjaardagsmeldingen en 
elke ochtend ongevraagde 
routeinformatie via Google 
Maps. Eigenlijk wil ik niets 
missen. Zolang partijen als 
Google en Facebook relevantie 
bieden, blijven consumenten 
data afstaan. Voor een beetje 
gemak steek ik zelf ook 
achteloos die dunne lijn tussen 
fun en fear over. 

Aschwin de Bruijn
Managing Director MAGNA

TUSSEN FUN     FEAR 
6 redenen voor nóg een 
eeuw relevantie

100 jaar

RADIO

‘De wildgroei  
aan reclamepanelen 

moet worden  
beperkt’ 

[ ERIC KIP, Exterion Media Nederland ]
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SUCCESSTORY VOICE

Vrijwel elke Nederlandse consument heeft via 
zijn smartphone al een voice-assistent. En de 
transitie naar stemgestuurde diensten gaat 
hard. In Nederland passen merken als Jumbo 
en KLM de voice-technologie al succesvol  
toe en kunnen klanten via Google Assistent 
rechtstreeks met deze merken praten om 
boodschappen te bestellen of vluchten te 
zoeken en boeken. 

VOICE IS HET NIEUWE GOUD, MAAR 
CONCRETE TOEPASSINGEN ZIJN NOG 
SCHAARS. HOE GA JE VAN VAAG VOORNEMEN 
NAAR WATERDICHTE ‘STEMSTRATEGIE’?  
HET BELANGRIJKSTE: DEFINIEER VANDAAG 
NOG EEN CONSISTENTE BRAND VOICE.
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SUCCESSTORY VOICE

testen. Eén onderzoek geven we  
alvast mee. 

VROUW OF MAN?
Volgens het OnBrand’s 2018 State of 

Branding report kiest 54 procent van de 
marketeers voor een vrouwenstem à la 
Alexa, Siri en Google Assistent. Maar hoe 
vanzelfsprekend is dat? Volgens redacteur 
Adrienne Lafrance van het Amerikaanse 
tijdschrift The Atlantic is die voor keur een 
overblijfsel van (achter haalde) stereotypes: 
we verwachten vrouwen sneller in een 
administratieve rol. Om het verschil te maken, 
is een mannenstem misschien zo gek niet. 

‘Een stem kán de 
merkidentiteit enorm 

verrijken’

Slim, want volgens onderzoek van ABN Amro 
koopt 18 procent van Nederland in 2021 via 
voice. Tijd dus om je merk een consistente 
brand voice te geven. Dat is dé stem van je 
merk voor alle voice-toepassingen. Die stem 
moet net zo vertrouwd voelen als de rest van 
de brand identity. Denk aan acteur George 
Clooney. Hoor je hem, dan zie je Nespresso. 
What else? 

TIKKIE BRUTAAL
Omdat een stem de merk identiteit  
enorm kán verrijken, borrelen veel vragen 
op. Heeft je brand voice bijvoorbeeld een 
regionaal accent? Praat je snel of langzaam? 
Klink je als merk formeel en ingetogen  
of informeel en een tikkie brutaal?  
Allemaal keuzes die moeten aansluiten op  
de brand identity en die je uitgebreid moet  
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AAN DACHT 

Beeld van J. Espinosa, winnaar van de Red Bull 3Style World
Final in Taipei. Red Bull is volgens marketingexpert Igor Beuker 
het voorbeeld van een merk dat in house topcontent maakt.

ADVERTEERDERS ALS UITGEVER 
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AAN DACHT 
MMet Allerhande werd Albert Heijn 

dik dertig jaar geleden al zelf 
uitgever. Wie groeide er niet op met 
het inspiratiemagazine en 
uithangbord voor AH-producten? 
Anno 2019 slingert, naast de Appie, 
bijna ‘iedereen’ zelf communicatie-
middelen de wereld in. De Efteling 
doet bijna alles in huis, Bol.com 
biedt een eigen advertisingpro-
gramma en inspiratiemagazines en 
Jumbo is naast een magazine een 
radiozender begonnen. De macht en 
kracht van de digitalisering opende 
veel nieuwe deuren naar de 
consument. Maar het werpt ook de 
vraag op wat écht werkt voor je 
merk. 

ZELF AAN DE KNOPPEN
“Vroeger had je tv/radio, print en 
bioscoop; dankzij de digitalisering 
zijn er talloze kanalen bij gekomen”, 

MERKEN GAAN STEEDS VAKER OP DE STOEL 
VAN UITGEVER ZITTEN. ZE CREËREN HUN 

EIGEN COMMUNITIES OM DE CONSUMENT TE 
BEREIKEN, DÉ MANIER OM TE LUISTEREN. 

MAAR HEEFT DE KLANT WEL TIJD VOOR AL DIE 
CONTENT? “AANDACHT KUN JE NIET MEER 
KOPEN, DAT MOET JE VERDIENEN”, ALDUS 

MARKETINGEXPERT IGOR BEUKER.

[ 7 ][ 6 ]
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Niet alleen merken, 

maar ook media - 

bureaus moeten op 

zoek naar hun nieuwe 

rol. “Adverteerders en 

retailers gaan steeds 

vaker samenwerken. 

Maar er zijn heel veel 

andere momenten 

buiten het winkelen 

om waarop een merk 

aan bekendheid kan 

winnen”, zegt Walter 

Kraus. “Het media - 

bureau kan daarop 

anticiperen door goed 

te begrijpen wat de 

customer journey is 

en welke touchpoints 

er tus sen merk en 

consument kunnen 

plaatsvinden.”  

 

“Vroeger keek men 

naar wat de doelgroep 

was en waar je die kon 

bereiken, nu naar wat 

de doelgroep doet. 

Wat ziet de consument 

als hij woont, werkt, 

reist en hoe kun je 

hem op die momenten 

beïnvloeden?” Zit de 

consument hier wel 

op te wachten? “Ja”, 

zegt Kraus. “Als je 

opvalt met relevante 

content wel. De 

consument wil zelf 

zoeken en vinden, 

maar daarbij soms 

ook worden 

geholpen.”

zegt Walter Kraus, bestuurslid 
van het IAB, de branchevereni-
ging voor digital advertising en 
marketing innovatie. “Er is veel 
meer keuze in waar je je merk 
onder de ogen van de consu-
ment brengt, maar ook wanneer. 
Dat moment moet zo relevant 
mogelijk zijn. Bij de ochtendver-
gadering kijkt iedereen raar op 
als je vraagt wie er een biertje 
wil, maar eind van de middag 
oogst je met diezelfde vraag  
wel succes.”

“Iedereen met een groot bereik 
kan publisher worden”, zegt 
Kraus. “Als je consumenten weet 
te bereiken en te boeien, kun je 
ze met de juiste content aan je 
binden.” Marketeers willen ook 
meer en meer zelf aan de 
knoppen zitten, weet hij. 
“Voorheen was de helft van wat 

‘HET MOMENT 
MOET ZO RELEVANT  

MOGELIJK ZIJN’

De nieuwe 
rol van het 

mediabureau

je uitgaf waste, je schoot met 
hagel. Dankzij digitaal kun je  
veel beter zien wat je euro doet, 
wat de return is.” 

ALWAYS ON 
“Een groot voordeel van een 
merk dat investeert in eigen 
mediakanalen, platforms of 
communities is dat het kan 
luisteren naar en leren van 
klanten”, zegt spreker en 
marketingexpert Igor Beuker. “Je 
bouwt een grote opt-in database 
op, waar je zelf 100 procent 

‘Een tv-
commercial 

in Insta 
prakken? 

Digital 
natives 

swipen je 
weg’

Igor
Beuker

ADVERTEERDERS ALS UITGEVER 
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maar aandacht niet meer. Dat 
moet je verdienen.”

STORYTELLING VERANDERT
“Connected consumenten zijn 
verwend qua content”, zegt 
Beuker ook. “Saaie advertising 
swipen ze meteen weg. 
Storytelling is aan het verande-
ren. Merken die hun verhalen 
niet kort, geestig en authentiek 
kunnen vertellen op een manier 
die bij de doelgroep en hun 
favoriete platforms past, worden 
achter  gelaten. Een tv-commercial 

‘De content  
neemt 

exponentieel  
toe en de 

consument 
kan maar 

een bepaalde 
hoeveelheid  

aan’

Walter 
Kraus

 

‘ELK MERK  
IS OOK EEN 

 MEDIABEDRIJF’

controle over hebt en gratis mee 
kunt communiceren. Het levert je 
een betere mix op van paid, 
owned en earned media. Een 
hoger rendement op de totale 
media-investeringen. Always on 
en 365 dagen per jaar in contact 
met je doelgroep, zelfs tussen de 
campagnedagen door.”

Toch is het niet zo simpel als het 
klinkt. “De content neemt 
exponentieel toe en de 
consument kan maar een 
bepaalde hoeveelheid aan. Dat 
laatste is niet veranderd, maar 
het aanbod wel”, aldus Kraus. 
Dat beaamt Beuker: “Moderne 
consumenten zijn meer 
connected dan ooit tevoren, 
maar het was nog nooit zo 
moeilijk om contact met ze te 
maken. Tegenwoordig kunnen 
merken nog steeds media kopen, 

in YouTube of Insta prakken? 
Digital natives swipen je weg.”

DE ‘SOCIAL STAGIAIR’
“In het tijdperk van social media is 
elk merk ook een mediabedrijf”, 
aldus Beuker. “Of het dat nu wil of 
niet.” Maar het gaat hem een brug 
te ver om een ‘adverteerder’ dan 
maar als volwaardig ‘uitgever’ te 
kwalificeren. ij eel grote 
merken was het eerst de stagiair 
die wat social media deed. De 
merken met grote branded 
communities hebben veel van het 
werk lang uitbesteed aan 
social-media-bureaus. Met de 
groei van social media zagen we 
ook wel een content en 
community manager. Maar een 
volwaardige redactie en 
journalistiek onafhankelijke 
edities zie je nog maar zelden bij 
merken.”

Geslaagde voorbeelden volgens 
Beuker zijn onder anderen Nike 
Running, KLM en Pirelli. Een 
bedrijf dat alles volgens hem op 
de juiste manier in-house 
doet, is Red Bull. “Creatie  
en media, met veel  



[ 10 ]

spectac  ulaire content die zich 
als een olievlek over digitale 
media verspreidt. Dát is 
aandacht verdienen.”

KIP ZONDER KOP
Het wordt nog vaak onderschat 
hoe snel de ontwikkelingen gaan 
en hoezeer dit het landschap 
verandert. Televisie is veel 
minder belangrijk geworden 
sinds de komst an et i  en 
merken kunnen tegenwoordig 
zelf interessante content voor 
de consument aanbieden via 
YouTube. Juist omdat het zo 
snel gaat en er zoveel mogelijk 
is, is het belangrijk om scherp  
te blijven.

“Zelfs de global CMO’s van 
Unilever en P&G, de grootste 
adverteerders op deze planeet, 

renden jaren als kip zonder kop 
achter sociale media en 
in uencers aan”, egt euker. 
“Fans on lease? Nooit van 
gehoord. In 2018 schrok men 
zowaar wakker. Facebook 
verwijderde opeens 100 miljoen 
nepaccounts, Twitter 70 miljoen. 
n uencers bleken ake likes  

te hebben.”

HANDIG OF ENG?
euker oorspelt een omme-

zwaai de komende jaren. 
Volgens hem blijkt dat onder 
meer uit Edelman’s Trust 

arometer  – het jaarlijkse 
wereldwijde onderzoek naar 
vertrouwen en geloofwaardig-
heid in bedrijven, overheid, 
NGO’s en de media. “Het 
vertrouwen in politiek, leiders, 

‘Voorheen 
was de helft 
van wat je 

uitgaf waste. 
Nu zie je veel 
beter wat je 
euro doet’

maar ook merken en media is 
nog nooit zo laag geweest. Dat 
vraagt om digitaal leiderschap 
en trendgedreven marketing–
strategieën.” 

We staan aan de vooravond van 
een nieuw tijdperk, meent 
Kraus. Een fase waarin merken 
nog specifieker hun doelgroep 
kunnen bereiken. rtificial 
Intelligence is er pas net, dat 
gaat ook weer veel veranderen. 
En de privacy van de consument 
blijft een topic. We moeten  
ons niet alleen afvragen wat 
er technisch mogelijk is en  
wat we – als consument, 
adverteerder en als publisher – 
willen, maar ook wat er mag 
volgens de wet. De grens 
tussen handig en scary is 
dun.” 

‘HET VERTROUWEN  
IS NOG NOOIT ZO 
LAAG GEWEEST’

Supermodel Bianca Balti bij de presentatie 
van de 50e Pirelli-kalender. De Italiaanse 

bandenfabrikant Pirelli is volgens Igor Beuker 
een merk dat goede content maakt.

ADVERTEERDERS ALS UITGEVER 

[ 11 ]
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EIND 2018 HADDEN 

MILJOEN AMERIKANEN 
EEN SMART SPEAKER

INSTAGRAM

SNAPCHAT

DE KERSTINKOPEN

ZOEKADVERTENTIES
NAAR MOBIELE

NON-MUZIKALE CONTENT 

2 BEDRIJVEN DIE PODCASTS MAKEN, 

NAAR MOBIELE

MET EEN VOICE-TOEPASSING
 DAT WAS

WERELDWIJD

57,8 1 MILJARD 
DEVICES 

22% MEER

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

ONTWIKKELINGEN IN DE MEDIAWERELD
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DAN BEGIN DAT JAAR

ZIJN NIET MEEGETELD

ZIJN ER INMIDDELS RUIM

GROEIT VOORAL 
TEN KOSTE VAN

BINNEN SEARCH ENGINE  
ADVERTISING (SEA) IS ER EEN

 SINDS 
SEPTEMBER 2018
IS INSTA ONDER

TIENERS  
GROTER DAN SNAP

DIT KOMT ONDER MEER DOOR

VAN DESKTOP
GROTE BUDGET VERSCHUIVING 

PUBLICEREN EN DISTRIBUEREN

 CONVERSIE-ATTRIBUTIE EN METINGEN

DE GROEI 
VAN MOBILE SHOPPING  

(EN CONCURRENTIE)

 EN BETERE CROSS-DEVICE 

 SPOTIFY
20% VAN DE LUISTERTIJD

SPOTIFY
IS IN 2015 BEGONNEN MET HET TOEVOEGEN

VAN PODCASTS.

OP SPOTIFY IS AL GOED VOOR 

HEEFT ANCHOR EN GIMLET GEKOCHT 

$ 230 MILJOEN
DE AANKOOP WORDT GESCHAT OP
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TIPS VOOR SUCCESVOLLE

DIGITAL

PUBLISHERS DIE ELKAAR BECONCURREREN OP 
NEDERLANDSE BODEM ZIEN DE GROTE GROEI EN 
BIJBEHORENDE OMZET NAAR GOOGLE EN FACEBOOK 
GAAN. 60 PROCENT VAN ONLINE ADVERTISING STROOMT 
NAAR AMERIKA, TEGENOVER 30 PROCENT IN 2013.  
HOE KEREN WE HET TIJ?

SAMENWERKINGEN
DATA-

5 
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2 EENDUIDIG ONDERBOUWEN  
HOE DATA TOT STAND KOMT

Een Data Management Platform (DMP) ver - 
amelt en beheert potenti le  klantprofielen, 

met informatie over bijvoorbeeld klikgedrag en 
artikelen die iemand leest. Hoe completer een 
profiel en het interessegebied an die persoon, 
hoe gerichter media-inkopers kunnen targeten 
op doelgroep. Advertentieposities worden dus 
waarde oller. abian eeuwis , Sanoma  

innen het P an Profiel oegen we 
segmenten an Sanoma, de Persgroep en  
TMG samen. Waar de één bijvoorbeeld meer 
profielen an mannen opbouwt, doet de ander 
dat met vrouwen. Ook is er verschil in de 
opbouw van bepaalde interessegebieden.  
Zo versterken we elkaar. We kunnen 
adverteerders ook transparantie geven in  
hoe we data op uniforme wijze verwerken  
om datasegmenten te formeren. Deze 
onderbouwing is nodig én belangrijk in een 
samenwerking.”

1 MET MINIMAL WASTE  
DOELGROEPEN BEREIKEN

De sleutel tot succes in de digitale advertentie-
markt is het duiden van de advertentie-
voorraad. Facebook en Google zijn heer en 
meester in kwalitatieve doelgroepdata om 
campagnes op te richten, en trekken mede 
daardoor het grootste deel van de budgetten 
naar zich toe. Misschien wel de enige manier 
om een tegengeluid te bieden en digitaal 
marketingbudget bij lokale uitgevers te laten 
landen, is een strategische samenwerking op 
datagebied. Een voorbeeld hiervan is 

Profiel, aangekondigd in juni . n dit 
samenwerkings erband delen de Persgroep, 
Sanoma en  hun data om de ad erteerder 
beter te aciliteren. lthans, dat is het plan. 

arbara a enberg, de Persgroep  e 
merkten dat er vanuit de markt steeds meer 
behoefte is aan segmentatie op basis van data. 

et Profiel kunnen ad erteerders de e 
segmenten bij drie publishers tegelijk inkopen. 

oor data te combineren, maken we 
adverteren relevanter en schaalbaar.”

De zogenoemde walled 
garden is een gesloten 

online omgeving, 

vaak toegankelijk na 

inloggen. Het doel is 

de gebruiker zo lang 

mogelijk binnen de 

eigen ‘muren’ te 

houden. Denk aan 

platformen als 

Facebook en Google, 

die steeds hogere 

walls creëren. Want 

hoe langer iemand  

op het platform blijft, 

hoe meer data er 

verzameld kan 

worden. 

Walled gardens 
heilige graal 

voor data?

Fabian 
Meeuwisz

‘Binnen het DMP  
van NLProfiel voegen 

we segmenten van 
Sanoma, de Persgroep 

en TMG samen’
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3 DATA BLIJVEN DUIDEN
Data heeft vooral waarde, als je goed begrijpt 

hoe ermee om te gaan. Stel: een campagne voor een 
automerk wil mannen met een bepaald inkomen en 
leasebudget bereiken. Halverwege blijkt dat het tieners 
zijn die de advertentie met een foto van een dure auto 
interessant vinden. Léon Liest, IPG Mediabrands: 
“Data geeft ook nuttige inzichten in media die al 
ingekocht zijn. Daarom blijven we als mediabureau ook 
tijdens een campagne in nauw contact met een klant 
en passen zo nodig tussentijds een advertentie-uiting 
aan. Het zou zonde zijn om die inzichten pas tegen het 
einde te delen. Daarnaast verrijken we campagnes met 
profielen uit on e eigen database. e ergelijken 
segmenten uit het DMP van een adverteerder en 
oegen interessante profielen toe. at le ert een 

adverteerder een groter bereik op.”

4 FIRST PARTY DATA GEBRUIKEN
First party data is data verkregen 

uit de eerste hand. Enkele voorbeelden zijn de 
klantdata van een adverteerder of abonnee- 
data an een uitge er. oor first part  data te 
pseudonimiseren, is deze niet herleidbaar naar 
personen, maar wel van goede kwaliteit en 
bruikbaar. Hazenberg: “Het hebben van 
kwalitatief hoogwaardige data is een must om 
bereik ma imaal te kunnen benutten. n e first 
part  data is onder andere opgebouwd uit alle 
lokale, regionale en nationale nieuwstitels, 
Qmusic, en online services als AutoTrack, 
Intermediair en Reclamefolder. Hierdoor 
kunnen we campagnes eer e fici nt in etten 
op specifieke doelgroepen. iteraard gebruiken 
we data altijd na toestemming van de 
consument.” Sanoma voegde naast de reguliere 
dataverzameling het cashbackplatform 
S P  toe aan ijn port olio. eeuwis  
“Daarmee krijgen we meer inzichten in de Fast 
Moving Consumer Goods-bedrijfstak.”

[ 14 ]

‘Data geeft 
ook nuttige 
inzichten in 

media die  
al ingekocht 

zijn’

Leon
Liest

DIGITAL
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5 KWALITEIT VAN DATA BEWAKEN
Is een sportliefhebber iemand 

die van sporten houdt of iemand die er 
graag naar kijkt? Partijen zijn niet altijd 
duidelijk over hoe ze een segment 
opbouwen. Liest: “Bij IPG Mediabrands 
waken we ervoor dat we mediagiganten 
blindelings volgen en groots inkopen 
zonder te weten of het segment klopt.  
We testen zelf hoe kwalitatief data is ten 
opzichte van de performance. Bijvoorbeeld 
of mensen een video helemaal afspelen. 
Ook doen we aan paneltesting. Intern doen 
we jaarlijks onder ons eigen personeel een 
onderzoek naar de kwaliteit van 

oogleprofielen, waarmee we de definities 
en kwaliteit beter kunnen beoordelen.”

[ 14 ]

‘Door data  
te combineren, 

maken we 
adverteren 

relevanter en 
schaalbaar’

Barbara 
Hazenberg
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BNR GAAT VOOR SLIM
BNR introduceerde onlangs Smart 
radio. Via kunstmatige intelligentie 
en op basis van interesses kunnen 
luisteraars een persoonlijke 
playlist samenstellen, vol met 
radio- en podcastitems over hun 
favoriete onderwerpen. 

THE RADIO STAR
VIDEO DOESN’T KILL 

BIJNA IEDEREEN KENT HET LIEDJE VIDEO KILLED THE RADIO STAR 
(1978) VAN THE BUGGLES. MAAR IN TEGENSTELLING TOT VEEL VAN DE 
VOORSPELLINGEN UIT DE FILM BACK TO THE FUTURE (1985) WERD DE 
SONGTEKST GEEN REALITEIT. VIDEO WERD WELISWAAR GROOT, MAAR  
RADIO IS NOG STEEDS HOT, HIP AND HAPPENING. EEN FEIT IN FOTO’S. 

HALLO JUMBO RADIO
Ook de start van Jumbo Radio is 
een teken dat radio nog steeds 
volop leeft. De programma’s 
van het supermarktstation zijn 
sinds begin 2019 te beluisteren 
in alle Jumbo supermarkten en 
op het hoofdkantoor van Jumbo 
in Veghel.

COMEBACK VAN KINK
Sinds 1 februari 2019 is 
KINK FM terug als KINK. 
Het vermaarde station, dat 
ter ziele ging in oktober 
2011, maakt via internet, 
streamingdiensten en 
podcasts een comeback. 
Michiel Veenstra (ex-3FM DJ) 
neemt de presentatie van de 
ochtendshow én de functie  
van programmadirecteur  
op zich.

BOOMING MEDIA 
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DE STREAMERS
We leven in de eeuw van de streaming content. Nog nooit keken we zo veel 
naar content als nu. Dat zorgt voor een totaal nieuwe generatie content- 
consumeerders: de Streamers. Kantar TNS becijferde dat vorig jaar bijna de 
helft van de Nederlandse huishoudens weleens gebruikmaakt van betaalde 
onlinevideodiensten. Met één druk op de knop kunnen gebruikers genieten  
van veelvuldig bekroonde content, veelal in sublieme 4K-kwaliteit, zonder 
commerciële onderbrekingen. En met slechts enkele seconden beslissings - 
tijd tussen twee afleveringen, en een bijna perfect geoptimaliseerde  
recommendation engine, weten de subscription-video-on-demand  
aanbieders steeds meer streamers aan een scherm te kluisteren. 

‘Nog nooit  
keken we zoveel 

naar content  
als nu’

DE DJ-CARROUSEL 
Radioland blijft sowieso in beweging. 
De DJ-carrousel draaide in 2018 op 
volle toeren. Belangrijkste vraag nu de 
stofwolken zijn opgetrokken: hoe gaat 
538 het doen nu Frank Dane fenomeen 
Edwin Evers heeft opgevolgd? En gaat 
Wilfred Genee op Radio Veronica scoren 
met Evers’ voormalige sidekicks  
Rick Romijn en Niels van Baarlen?
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SLIMME ABRI’S, MASTEN EN SCHERMEN BIEDEN 
OPTIMALE ZICHTBAARHEID OP DE MOMENTEN DAT 
DE JUISTE DOELGROEP VOORBIJKOMT. ZOWEL 
RADJEN VAN WILSEM (CEO CS DIGITAL MEDIA)  
ALS ERIC KIP (ALGEMEEN DIRECTEUR EXTERION 
MEDIA NEDERLAND) ZETTEN VOL IN OP DIGITAL 
OUT-OF-HOME (DOOH). EEN GESPREK OVER HET 
HEDEN EN DE TOEKOMST.

BUITENGEW
OON

BEREIK

DIGITAL-OUT- OF-HOME 
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HHOE ONTWIKKELT DE  
DOOH-MARKT ZICH?
Van Wilsem: “Na vijftien jaar met 

ink wat hobbels onderweg lijkt 
de markt gewend aan digitaal. 

at ie je letterlijk aan de 
toename en de erspreiding an 
het aantal schermen. ij een 
keu e tussen papier en digitaal 
wordt het aak dat laatste. n 
on e aanbesteding oor de 
reclame in het metronetwerk an 

msterdam ko en we ook oor 
honderd procent digitaal.”
Kip: ij terion edia ijn we 
inmiddels drie nhal  jaar digitaal 
be ig. Vana  het moment dat 
we het aanboden, nam het o n 
enorme lucht dat het direct een 
serieus medium was met grote 
mogelijkheden.”

WAT ZIJN SPECTACULAIRE 
ONTWIKKELINGEN?
Van Wilsem: Voor mij is het 
er al an acebook en ber 

spectaculair. k ben erbaasd hoe 
snel dat omslaat. d ertising 
op acebook werd als de 
heilige graal ge ien, maar blijkt 
helemaal niet o groot. ij  is 
conte t de basis. d erteerders 
kunnen inspelen op het juiste 
moment, de juiste plek. e 
weet eker dat een ad ertentie 
uitgespeeld wordt onder impact 
an a eidende content daar-

omheen.”

Kip: n de techniek oor 
digitale buitenreclame ijn 
in korte tijd grote stappen 
ge et. en ad erteerder kan 
in aanloop naar de kerstdagen 
per dag erschillende reclame-
uitingen aanle eren en wij 
orgen dat de e precies op 

de juiste momenten ichtbaar 
ijn. en andere ontwikkeling 

is dat schermen op basis an 
indi iduele triggers automatisch 
andere content aanbieden. 

us dat een ad erteerder cop  
aanle ert oor regenachtig n 
onnig weer en de so tware 

op schermni eau uitleest wat 
het weer oor dat uur is en 
er olgens de rele ante uiting 

toont.”
Van Wilsem: et nieuwe -
technologie die op die manier 
segmenteert, org je ook dat  
een ad erteerder met een  
kleiner budget toch een e ectie   
bereik hee t.”

HOE WEET JE OF JE DE JUISTE 
DOELGROEP BEREIKT?
Van Wilsem: Schermen en abri s 
hebben aste posities en een 
oorspelbare erkeersstroom 

dank ij de conte t waarin e 
staan. enk bij oorbeeld aan de 
stromen in het openbaar er oer 
en in winkelcentra.”
Kip:  gaat om het aantal 
passanten langs een object, 
waardoor de uiting waarde 

‘Het verval  
van Facebook  

en Uber is 
spectaculair’ 

[ RADJEN VAN WILSEM ]

Erik Kip (l) en  
Radjen van Wilsem 
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krijgt. Je weet op objectniveau 
welke doelgroep er gemiddeld 
langskomt. Ook het weer is 
voorspelbaar. Regent het, dan 
weet je dat mensen sneller de 
metro pakken. En op Koningsdag 
is de spits op een station niet 
’s ochtends, maar begin van 
de middag. Je kunt het gedrag 
van mensen voorspellen op 
basis van historie en de actuele 
omstandigheden, en daar op 
inspelen.”

KAN DAT INSPELEN OOK 
REALTIME?
Kip: “Met scenarioplanning kun je 
je voorbereiden op bijvoorbeeld 
een stroomstoring op het station. 
Dat betekent dat je vooraf script 
wat er met advertising gebeurt in 
bepaalde situaties.”
Van Wilsem: “Het ligt ook aan de 
definitie an realtime. ls er 
bedoeld wordt of dat binnen 
milliseconden kan, is het 
antwoord nee. Binnen enkele 
ogenblikken is er meer mogelijk. 
Je kunt bij ons inkopen op 
gebeurtenissen, bijvoorbeeld de 
aankomst van een metro.”

WAAR LIGGEN KANSEN OF 
VERBETERPUNTEN BINNEN 
DOOH?
Van Wilsem: “Het DOOH-budget 
zal onderdeel worden van online. 
Ik zie daarmee op korte termijn 
groei aankomen door multiscreen 
inkoop. Dus centraal bestuurde 
campagnes op online, mobile 
en DOOH in plaats van verzuilde 
inkoop. Het is aan mediabureaus 
om zich te beraden over hoe  

‘De wildgroei aan  
reclamepanelen moet  

worden beperkt’

de verzuiling van budgetten 
werkt ten opzichte van centraal.”
Kip: “Ik zou als verbeterpunt 
een eenduidig afrekenmodel 
willen voorstellen. De markt 
beweegt steeds meer richting 
CPM-prijzen, maar individuele 
partijen hanteren verschillende 
berekeningen. Er zou ook 
uniformiteit moeten komen in 
de manier waarop we uitingen 
waarderen, meten en data 
gebruiken. Dat gebeurt nu  
nog niet.”

WAT STAAT ONS TE WACHTEN  
IN DE NABIJE TOEKOMST?
Kip: “Ik maak me zorgen om de 
wildgroei aan reclamepanelen. 
Digitaal regelt dat zichzelf en is 
het ongebreideld groeien lastiger 
vanwege de hogere investering 
en de plaatsing van het scherm 
in een hufterproof omgeving. 

aar mensen denken met o ine 
panelen goud geld te verdienen. [ ERIC KIP ]

DIGITAL-OUT- OF-HOME 
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Grote 
doelgroepen

Exterion Media: 
wil iedereen in 

Nederland bereiken. 

Heeft 1.100 schermen 

op NS-stations, in 

140 winkelcentra en 

de binnenstad van 

Groningen in het 

portfolio.

CS Digital Media: 
richt zich op digital 

advertising via online 

out-of-home in het 

openbaar vervoer in 

de steden Amsterdam, 

Rotterdam en 

Antwerpen, en op de 

automobilist via het 

Shell Retail-netwerk.

Er moet balans in komen om 
de overcapaciteit te beperken. 
Grappig genoeg beperkt televisie 
op dit moment haar eigen 
voorraad, omdat er steeds 
minder kijkers zijn.”
Van Wilsem: “Mijn vrees is dat  
het bereik verarmt tot enkel 
steden en dat we op den duur 
alleen grote adverteerders op  
de schermen krijgen. 
Amsterdam had in 2018 zo’n  
18 miljoen bezoekers, het 
hoogste aantal in tien jaar. Het 
verwachte bereik in 2025 is  
30 miljoen, zo’n 60 procent 
meer. Dat heeft effect op hoe we 
moeten omgaan met voorraad, 
positionering en inkoop. Het is 
belangrijk om ook de SME-markt 
(small to medium enterprise, 
red.) toegang te geven tot het 
bereik. En de consument buiten 
de steden te blijven bedienen. 
Dat zijn aandachtspunten 
waarvoor we als exploitanten 
en bureaus keihard moeten 
samenwerken.”



ER ZIT MUZIEK
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IN DE MOVIES

DE BIOS ONTDEKTE IN 2018 EEN TOTAAL 

NIEUWE DOELGROEP: 
‘DE MUZIEKLIEFHEBBER DIE  

NORMAAL NIET NAAR DE FILM GAAT’. 
DIT KWAM DOOR MUZIEKFILMS ZOALS 

BOHEMIAN RHAPSODY,  
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 

EN A STAR IS BORN. 
DIT JAAR VERSCHIJNEN MEER FILMS IN DIT GENRE,  

ZOALS ROCKETMAN  
OVER ELTON JOHN.

DE GEMIDDELDE LEEFTIJD 

VAN DE BIOSBEZOEKER STIJGT.  

VOORAL VOOR MENSEN BOVEN DE VEERTIG 
IS ER MEER AANBOD. 

OOK SPELEN THEATERS BETER IN 
OP DE BEHOEFTEN VAN DEZE DOELGROEP MET BIJVOORBEELD 
LIVE-UITZENDINGEN 

VAN OPERA’S EN BALLET.

EEN GLOEDNIEUWE DOELGROEP, MEER OMZET EN GROEI DOOR 4DX. DE BIOSCOOP BLIJFT BOOMING.  
DAAR VERANDERT ZELFS DE EERSTE LICHTE BEZOEKERSDALING IN TIEN JAAR NIETS AAN. 4 FILMFEITEN.

SUCCESSTORY CINEMA 
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DE OMZET UIT KAARTVERKOOP STEEG MET 

3,5 PROCENT NAAR RUIM 

312,4 MILJOEN EURO.  
DIT KWAM VOORAL DOOR DE 

STIJGING VAN DE GEMIDDELDE  
TICKETPRIJS (4,3 PROCENT 
HOGER DAN IN 2017).

BIOSCOOPKETEN PATHÉ INVESTEERDE IN DE 

4D-FILMTECHNOLOGIE 4DX.  
EEN HALFJAAR NA DE INTRODUCTIE IN  

AMSTERDAM EN ROTTERDAM (EIND 2017) WAREN ER 

200.000 KAARTEN 
VERKOCHT VOOR DE  
VIERDIMENSIONALE VOORSTELLINGEN. 

ONDER MEER BLACK PANTHER  

EN THE AVENGERS TROKKEN VOLLE ZALEN. 
EIND 2018 OPENDE PATHÉ 4DX-ZALEN 

IN SCHEVENINGEN,  
EINDHOVEN EN MAASTRICHT.
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ADDRESSABLE TV

[ 24 ][ 24 ]

ZEGELS SPAREN 2.0
OER-HOLLANDS

OER-HOLLANDS ZEGELS SPAREN VOOR 
MODERNE GADGETS IN EEN EIGEN 
VR-APP. “SUPERMARKTKETEN PLUS 
EN THE VOICE OF HOLLAND VONDEN 
ELKAAR IN EEN CAMPAGNE DIE QUA 
INHOUD EN OMVANG ANDERS DAN 
ANDERS IS VOOR ONS”, ALDUS 
MARKETING COMMUNICATIE MANAGER 
VAN PLUS ESMEE BLOM.

CASE PLUS & THE VOICE OF HOLLAND

gadgets deden het erg goed onder de kerstboom, en de 
winkelomzet was eind 2018 heel goed. Aan de reacties op 
social media merken we bovendien dat we het publiek 
echt hebben geraakt  n on e filialen stonden bij oorbeeld 
de draaiende jur stoelen met de bekende drukknop. a 
een oproep op Facebook verschenen op de pagina’s van 
onze lokale winkels allerlei video’s van klanten die met de 
stoel aan het grappen waren.”

“We staan bekend om onze opvallende spaarcampagnes, 
waarbij we samenwerken met mooie merken die het merk 
PLUS kunnen versterken. Zo hadden we in 2018 een 
spaaractie met isne . e samenwerking met he oice is 
echt uniek qua omvang door het grote bereik van 
tele isie. edereen kent het programma. lke rijdag-
a ond itten er bijna twee miljoen mensen oor de t . 

aar we ijn ook door de P S V  app, in-program- 
momenten met de te sparen gadgets en brand promotions 
op alle - enders heel ichtbaar. Verder ijn on e 
meet-and-greets met Voice-kandidaten een succes. 

ud-deelnemer Vinchen o ahapar  orgde in en aag 
oor rijen mensen en gillende meisjes.”

MEEST IMPACTVOL
lom  et was ons doel om dit on e meest impact olle 

campagne ooit te maken. e moeten het natuurlijk nog 
e alueren maar we ijn tot nu toe heel te reden. e 

Esmee Blom
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T
NU OF 

(N)OOIT?

ADDRESSABLE

“Tv-reclame werkt. Punt. Dat 
blijkt gewoon uit onderzoek. In 
de Grote Marketing Enquête 
wordt de effectiviteit van 
televisie hoog ingeschat door 
marketeers, zelfs gunstiger dan 
van de meeste online media. 
Toch ervaren mensen veel 
vormen van reclame als 
opdringerig, dat zie je terug in de 
blokfactor: wanneer zappen ze 
weg. Die blokfactor kan worden 
verbeterd als reclame meer op 
maat wordt geleverd. Dat is goed 
voor de kijker, de adverteerder 

[ PETER DE MÖNNINK,  
CEO Talpa Network ] 

ADDRESSABLE TV

ADDRESSABLE TV KAN  
DE TELEVISIEBELEVING ÉCHT 
PERSOONLIJKER EN RELEVANTER 
MAKEN. DE EERSTE SAMEN-
WERKINGEN LOPEN. GAAT TV-
RECLAME OP MAAT DIT JAAR ZIJN 
GROTE BELOFTE INLOSSEN?
DRIE VERWACHTINGEN UIT  
HET ‘VELD’.

‘Als je een  
specifiekere 

doelgroep kunt 
bereiken, kun  
je efficiënter  

inkopen’

TV:

en de publisher. Als merk koop  
je geen waste meer in, omdat je 
gericht kunt targeten.

In een internetomgeving kun  
je advertenties altijd invoeren
en veranderen. Wat wij doen,  
is in de livestream via de kabel 
advertenties wisselen. We testen 
nu die technologie, daarna  
komt het echte matchen. Dat is 
best een kunstje. Zijn we in staat 
om commercials op huishoud-
niveau aan te bieden? Voor twee 
huishoudens is dat al ingewikkeld, 
laat staan voor honderden. 
Bovendien moeten we toestem-
ming van de kijker krijgen om  
dit via de settopbox te mogen 
aanbieden. Het is dus van belang 

dat we goed omgaan met de 
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (GDPR). 
Eén ding is zeker: niemand doet 
iets wat niet mag. De wetgeving in 
Nederland is streng, terecht ook: 
een goede relatie met de 
doelgroepen is heel belangrijk.

Vergeleken met andere landen  
is Nederland niet laat. Het is 
positief dat er nu stappen worden 
gezet. Ik verwacht dat wij het 
plaatje in h tweede of derde 
kwartaal van dit jaar compleet 
hebben. Het is af hankelijk van de 
testresultaten hoe het daarna 
loopt. We willen dit toegankelijk 
maken voor iedereen en hopen 
dus dat er meer partijen 
aan sluiten. Het werkt ten slotte 
alleen als je voldoende kritische 
massa hebt.” 
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ADDRESSABLE TV

H

‘Addressable tv 
werkt alleen  

als je voldoende 
kritische massa 

hebt’

“Het gevoel dat mensen over 
advertenties hebben, is dubbel. 
Voor een deel vinden ze het 
heel irritant, zo’n onderbreking 
tijdens het kijken. Aan de 
andere kant vinden ze zo’n  
minifilmpje met een erhaal ook 
wel leuk en een enkele keer is 
de productin ormatie el s 
nuttig. Als addressable tv  
ertoe leidt dat t - enders ich 
eerst eens achter de oren 
krabben voordat ze er een 
reclame in gooien, ind ik dat 
een prachtige ontwikkeling. 

eclame is namelijk op ijn  
best als het de doelgroep echt 
aanspreekt. 

Addressable tv maakt de kosten 
om een specifieke doelgroep  
te bereiken hoger. Dat legt een 

erplichting bij de ad erteerder 
neer om een echt mooie 
advertentie te maken. Die 
adverteerder weet namelijk  
heel goed dat ook de doel -
 groep reclame irritant indt.  
We gebruiken niet voor niets 
streamingdiensten om commer - 
cials te om eilen. Veel mensen 
betalen liever wat meer dan  
dat hun film o  serie wordt 
onderbroken. ie op et werkt 
dus en dat maakt de positie  

[ JOKE HERMES, Televisie - 
wetenschapper & Lector media, cultuur  

en burgerschap bij Inholland ] 

van de adverteerder lastiger. 
och wil o  kan nog lang niet 

iedereen overal voor betalen 
en blij t er dus een grote groep 
die lineaire televisie kijkt.

Ik volg met belangstelling  
hoe er wordt omgegaan met 
pri ac wetge ing en hoe de 
t -kijker reageert op reclame 
op maat. et kan het el de 
gaan als met acebook-
advertenties: mensen vonden 
dat in het begin best handig, 
al werd er op een gege en 
moment zo goed getarget dat 
het soms een beetje eng voelde. 

aar je kunt el  aange en  
wat je interesseert en het kan 
best ple ierig ijn als de dingen 
die je niet interessant vindt,  
ook niet voorbijkomen. Dus 
misschien inden mensen dat 
straks ook fijn.”

ADDRESSABLE TV
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“Addressable tv is voor mij 
televisie die een een-op-een relatie 
heeft met de kijker. Nu gaat er één 
signaal naar iedereen, straks is er 
een persoonlijker band met een 
persoon of gezin. De vraag is hoe 
ver het kan gaan. Je kunt niet 

.  doelgroepen defini ren. 
Maar vijftig is een mooie start. 

Er zijn een automatiseringsslag en 
data nodig om advertenties op 
maat bij de kijker te brengen. Waar 
nu achteraf duidelijk is wie waar- 
naar heeft gekeken, moet je straks 
vooraf beter weten wie er kijkt. Dat 
kan, maar daarvoor zijn technische 
aanpassingen nodig en moet er 
naar de privacy worden gekeken. 

Allerlei partijen zetten stappen  
om naar het eindpunt toe te 
komen, dat is fijn. esten, leren 

van fouten, wijzer worden en 
samenwerken is belangrijk. Dan 
gaan de volgende ontwikkelingen 
ook sneller. Wij begonnen 
kleinschalig op Fox Sports om  
te kijken wat er gebeurt als we 
reclame op maat aanbieden. 

Loopt dit goed, dan weten we 
technisch wat we moeten doen. 
Er komt niet meer reclame, maar 
juist beter afgestemde reclame. 
Het draait allemaal om een mooie 
uiting op het juiste moment. Ik 
ervaar reclame zelf ook vaak als 
vervelend, maar niet altijd. In  
een magazine vind ik sommige 
advertenties mooier dan de 
fotoreportage. En meestal heb ik  
‘s ochtends geen zin in een onder - 
breking van mijn tv-programma, 
maar vind ik het tijdens het koken 
juist wel prima. Je kunt inbouwen 
dat zulke keuzes geautomatiseerd 
worden bijgehouden. Systemen 
maken zichzelf slimmer. 

Ik zou teleurgesteld zijn als 
addressable tv dit jaar geen 
vlucht gaat nemen. De druk van 
Google en Facebook wordt in 
Nederland steeds groter, dus  
het moet nu wel.” 

[ ESTHER VAN LUIJK, Head of Digital 
Development bij BrandDeli ] 

‘Er komt niet meer 
reclame, maar juist beter 

afgestemde reclame’
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CASE DEFENSIE & INITIATIVE 

Niels Oosthoek en Rijk Hofman ongetraind in actie.
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ONGETRAIND OP MISSIE MET DE ZWAARSTE GEVECHTSEENHEDEN: INFLUENCERS NIELS OOSTHOEK EN 
RIJK HOFMAN BEWIJZEN DAT NIETS ONMOGELIJK IS. ERIK AAFTINK, DIGITAL DIRECTOR BIJ MEDIABUREAU 
INITIATIVE, VERTELT OVER DEZE SUCCESVOLLE INFORMATIE- EN WERVINGSCAMPAGNE VOOR DEFENSIE.

et is de allereerste keer dat twee in uencers 
op grootse wijze zijn meegegaan op trainings-
missie met e ensie. at hee t geresulteerd in 
een uniek ormat  Untrained on a mission. In  
de spannende serie ervaren Niels en Rijk hoe het 
is om militair te zijn. We volgen hen in een zestal 
a e eringen tijdens hun a onturen in onder  
andere merika, enemarken en uitsland. o 
gaan e leren schieten met machinegeweren in 
e as, een schip o ermeesteren met de speciale 

eenheid en doen ze een inval met het Korps 
Mariniers.”

CHOOSE YOUR BATTLE 
“Door de belevingswereld van de doelgroep 
centraal te stellen en de content o authentiek en 
transparant mogelijk te houden, bieden we een 

chte inkijk in de erschillende ge echts uncties. 
n de spotlights staan drie eenheden  het orps 
ariniers, de uchtmobiele rigade en de Pant-

sergenie. p een leuke en e ectie e manier laten 
we ien hoe cool het is om bij e ensie te werken. 

o willen we de doelgroep inspireren en in orme-
ren o er de baanmogelijkheden. ok cre erden 
we interactie e -gradenfilms waarmee 
kandidaten ontdekken welke eenheid bij hen past. 

tewel  choose our battle ”

ONVERGETELIJKE ERVARING
e e campagne is het resultaat an een samen-

werking met reclamebureau Steam en digitaal 
reclamebureau a imum. e serie is breed aan-
gejaagd, onder andere op oncentrate old,  
een ou ube-kanaal an , en andere social- 
mediakanalen waarbij kijkers werden geretarget. 
Voor iels en ijk was dit natuurlijk een on erge-
telijke er aring, dus ook ij hebben hun a onturen 
weer gedeeld met hun grote achterban. oor de 
opbouw an de serie en hoge mate an stor -
telling agen we het engagement en de interactie 
met elke a e ering toenemen.”

CHALLENGE OP SNAPCHAT
aarnaast hebben we met een custom made 

Snapchat ens op een inno atie e manier gebruik - 

gemaakt an een relatie  nieuwe manier an  
ad erteren op dit plat orm. et de e speciale 
lens konden gebruikers ich el  groen  maken 
door o lang mogelijk niet met hun ogen te  
knipperen. en groot succes  de lens is bijna 

.  keer gedeeld en .  keer opgeslagen. 
n totaal hebben we hiermee bijna .   

unieke be oekers bereikt. et reguliere  
Snapchat-ad ertenties heb je ma imaal tien  
seconden om je erhaal te ertellen, in dit  
ge al speelden gebruikers gemiddeld estig  
seconden met de lens. oor gebruik te maken  
an de kracht an de cameramogelijkheden  
ie je dus een mooie erschui ing an ad ertising 

naar gamification.”

ECHTE EMOTIES
e combinatie an creati iteit, in uencers en 

authenticiteit is krachtig. chte beelden, echte 
er aringen en echte emoties ijn e ectie  om de 
boodschap o er te brengen. et kennisni eau 
an de uncties is inhoudelijk gestegen bij kijkers 
an de online ideo s, blijkt uit reacties. en harde 

doelstelling van de samenwerking was om het 
aantal aanmeldingen bij e ensie in  met  

 procent te erbeteren ten op ichte an het jaar 
er oor. iteindelijk is dat aantal met  procent 
toegenomen. n de olgende campagne gaan we 
eker weer erder met iels en ijk. ij ijn inmid-

dels echt de ge ichten an de e succes campagne 
geworden.” 

[ ERIK AAFTINK,  
Digital Director Initiative ] 

]
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IN DEN BEGINNE… 
Radiopionier Hanso Idzerda verzorgt 
vanuit zijn huis in Den Haag de eerste 
radio-uitzending in Nederland. 
Omdat hij van tevoren in de krant had 
geadverteerd, wordt zijn uitzending 
beschouwd als de eerste ‘commerciële’ 
uitzending ter wereld. 

OORLOG EN BEVRIJDING
De bezetters nemen tijdens de 
oorlog de zenders over voor nazi-
propagandadoeleinden. Na de bevrijding 
werken de Nederlandse omroepen 
samen in de omroep Radio Herrijzend 
Nederland. In 1946 hervatten de 
omroepen hun programma’s.

IEDER EEN ZUIL
In de verzuilde samenleving 
van de jaren ’20 worden de 
publieke omroepen KRO, 
NCRV, AVRO, VARA en VPRO 
opgericht. Zij delen zendtijd 
op twee zenders.

Timeline

1919-2019

6 november  

1919
Februari

1919
Februari

1919

in Nederland

Een eeuw

radio
Timeline

1919-20191919-20191919-20191919-20191919-2019

radioradioradioradioradioradioradioradioradioradioradioradioradioradioradio
Februari

19191919191919191919
Februari

191919191919191919191919
1924-
1927

1940-
19461919-2019
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1

HOERA, RADIO BESTAAT 100 JAAR IN NEDERLAND. HET 
MEDIUM OVERLEEFDE DE KOMST VAN FILM, TELEVISIE, 
INTERNET EN STREAMINGDIENSTEN EN IS SPRINGLEVEND,  
ZO BLIJKT ONDER MEER UIT VERANDERENDE MARKT-
AANDELEN. ZES REDENEN WAAROM RADIO ONMISBAAR  
IS IN IEDER MEDIAPLAN EN NÓG EEN EEUW MEE KAN. 

ARBEIDSVITAMINEN
De geboorte van het AVRO-programma 
Arbeidsvitaminen. De show groeit 
uit tot het langstlopende landelijke 
radioprogramma ter wereld. Het was 
het best beluisterde programma van 
NPO 3FM. 

ZEEZENDERS 
Start van zeezender Radio Veronica. 
Commerciële radio was in Nederland niet 
toegestaan. Zeezenders zonden popmuziek 
uit vanaf internationale wateren, omdat 
de overheid uitzending daar niet kon 
verbieden.

Februari

1919
Februari

19191919191919191919
17 mei

1960

TABOE DOORBROKEN 
Oprichting van de radiozender Hilversum 3; 
het publieke antwoord op het populaire Radio 
Veronica. Hilversum 3 draaide popmuziek, op 
dat moment een unicum voor een publieke 
zender. Veronica treedt in 1975 overigens toe 
tot het publieke bestel. 

11 oktober 

1965 
19 februari  

 1946

RADIORADIO: 
AL 
EEN HIT!EEN HIT!EEN HIT!

100 JAAR
HOOGWAARDIGE CONTENT
Of het nou de muziek is, de 
grappen van de radio-dj die met 
veel humor zijn ochtendshow 
presenteert of een interessante 
podcast: gecureerde content is 
de grote kracht van radio. 
Radiozenders weten elk op hun 
eigen manier luisteraars aan zich 
te binden en fungeren zo als 
muzikale gids. “Je voelt je ergens 
thuis. Dat is de reden waarom de 
zendertrouwheid op de radio zo 
hoog is”, denkt Joris van der Pol, 
algemeen directeur van One 
Media Sales (OMS). “Gemiddeld 
besteden we driekwart van de 
luistertijd aan onze favoriete 
zender. Voor adverteerders is 
het heel duidelijk welke doel - 
groep zij aanspreken.”
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Februari

1919
Februari

1919
Februari

19191919191919191919
Februari

191919191919191919191973 1984

VANUIT LUXEMBURG
Commerciële radio bleef tot begin jaren 
’90 verboden. Veel mensen luisterden 
echter al in de jaren ’70 naar buitenlandse 
commerciële zenders in het Nederlands. 
Met name Radio Télévision Luxembourg 
(RTL) trok veel luisteraars. 

START SOULSHOW 
DJ Ferry Maat begint op Radio 
Noordzee Internationaal met de 
Soulshow, een programma dat 
uiteindelijk 40 jaar op de radio was.

CURRY & VAN INKEL 
Puur toevallig ontstaat het legendarische 
radioprogramma van Adam Curry en Jeroen van Inkel 
op Radio 3. Curry vervangt eenmalig de zieke Bart 
van Leeuwen in mei. Veronica-directeur Lex Harding is 
zo enthousiast over de dynamiek tussen Curry en Van 
Inkel dat de twee in oktober samen door mogen. 

1970-
1992 

‘De rol van 
online media 
wordt vaak 
overschat 
en die van 
radio juist 

onderschat’

BETROUWBAAR MEDIUM 
Er zijn verschillende onderzoe-
ken gedaan naar de vraag welk 
mediumtype door consumenten 
als meest betrouwbaar wordt 
gezien. Radio komt hierbij 

steevast als beste uit de bus. 
Pas daarna volgen kranten 
en televisie. Sociale media 
staan helemaal onderaan. 
In een tijd van fakenieuws 
is betrouwbaarheid goud 
waard. Liedewij Hente-

naar, directeur van het 
Radio Advies Bureau (RAB): 

“De stemmen van de 
radio-dj’s zijn vertrouwd en  
de gesprekken in de studio 
persoonlijk van aard. Als 
vrienden onder elkaar die 
gezellig in de kroeg ouwehoeren. 
En je vrienden houden je 
natuurlijk niet voor de gek.”

GROOT BEREIK
De luistercijfers van gespeciali-
seerde radiozenders zijn stabiel 
of groeien zelfs. Hoe dat komt? 

et medium herdefinieert 
zichzelf voortdurend en behoudt 
daardoor bestaansrecht”, stelt 
mediahistoricus Huub Wijfjes, 
verbonden aan de universiteiten 
van Amsterdam en Groningen. 
Hij schrijft momenteel een boek 
over 100 jaar radio. Van der Pol 
vult aan: “De rol van online 
media wordt vaak overschat en 
die van radio juist onderschat. 
Via radio kunnen merken relatief 
goedkoop een gigantisch publiek 
bereiken.”

 VISIEVERHAAL RADIO 
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Februari

1919
Februari

19191919191919191919

COMMERCIEEL MAG! 
Het verbod op commerciële radio 
wordt opgeheven. Voor het eerst  
mag een Nederlandse commerciële 
zender een radioprogramma 
verzorgen. Radio Noordzee Nationaal 
heeft de primeur.

CHAOS EN VEILINGEN
De etherfrequenties worden meermaals 
geveild, wat tot veel wisselingen leidt. 
In 2003 worden uitzendvergunningen 
door de overheid vastgelegd en ligt het 
speelveld voor jaren vast. Hierdoor is 
het een tijdje relatief rustig in radioland.

WIE STAAT OP 1? 
De eerste editie van de Top 2000 
wordt uitgezonden op Radio 2. De 
lijst groeit uit tot een radiotraditie 
rond oud en nieuw. Op 1 in 1999? 
Bohemian Rhapsody natuurlijk! De 
plaat van Queen uit 1975 stond in 16 
van de 20 edities bovenaan.

1994-
2003

‘Een zeer 
efficiënt 
medium 

om relatief 
goedkoop een 

gigantisch 
publiek te 
bereiken’

13 juli

1992
Februari

1919
Februari

19191919191919191919
december

1999

FLEXIBEL EN LAAGDREMPELIG
Voor het snel duiden van nieuws 
en actualiteiten is er geen 
medium zo gericht en doeltref-
fend als radio. Voor adverteer-
ders is die e ibiliteit een groot 
pluspunt: “Vandaag een idee, 
vanavond nog de studio in, 
morgen miljoenen mensen 
bereiken”, aldus orrit de ong 
van MAGNA. Een ander voordeel 
is dat radio niet opdringerig is en 
prima secundair te consumeren. 
Hentenaar: “Er zijn veel 
momenten in het leven waarop 
we onze handen en ogen nodig 
hebben, oals tijdens het werken, 
koken o  autorijden, maar on e 
oren staan altijd open.” 
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Februari

1919
Februari

1919
Februari

19191919191919191919
Februari

19191919191919191919
2003- 

heden

20-24 
december

2004

EVERS STAPT OP
Met een 12 uur durende 
marathonuitzending 
doekt radiofenomeen 
Edwin Evers na 21 jaar zijn 
ochtendshow op. Frank 
Dane volgt hem op. 

2018

SERIEUS VERZOEK
Drie 3FM-dj’s laten zich in de dagen voor 
kerst opsluiten in een glazen huis om geld 
in te zamelen voor een goed doel. Dat 
leverde in 2004 € 916.000 op. Serious 
Request was sindsdien een jaarlijks 
terugkerend radiofenomeen. Het hoogste 
bedrag werd in 2013 binnengehaald:  
ruim € 13,8 miljoen. 

2015

DJ-CARROUSEL
Met de overstap van Coen 
en Sander van BNN naar 538 
komt er een ware DJ-shuffle 
op gang. 3FM raakt populaire 
‘jocks’ als Gerard Ekdom,  
Giel Beelen, Domien Verschuuren  
en Michiel Veenstra kwijt.

THE SKY IS THE LIMIT
De opkomst van internet heeft grote 
invloed op het radiolandschap. 
Online kunnen luisteraars zenders 
van over de hele wereld streamen. 
De FM-frequenties blijven echter 
populair.

‘Over smaak  
valt juist wél  

te twisten’

‘Je voelt je  
ergens thuis  
en daarom  

is de zender-
trouwheid op de 

radio zo hoog’

SOCIALE INTERACTIE
Als geen ander weten radio- 
makers wat er leeft onder hun 
doelgroep. Op die manier maken 
ze succesvol verbinding met de 
luisteraar. Wijfjes: “Merkwaardig 
aan de huidige maatschappij is 
het heilige geloof in online media 
terwijl alles draait om sociale 
interactie. Ervaringen verbinden 
is de kern van de menselijke 
cultuur. We willen cultiveren wat 
we leuk vinden én ons afzetten 
tegen zaken die we afschuwelijk 
vinden; verschillende muziek–
smaken laten botsen. Dat 
verklaart het succes van al die 
lijstjes en top-zoveels op de 
radio. Over smaak valt juist wél 
te twisten!” 

CONCLUSIE? 
Snelheid, vertrouwen, herken-
baarheid, gevoel, sentiment en 
prijs houden radio aantrekkelijk 
voor luisteraars en adverteer-
ders. En dat het medium niet 
alleen maar swingt, maar af en 
toe ook schuurt, houdt de relatie 
tussen zender en ontvanger ook 
lekker levendig en spannend.

5 VERBEELDINGSKRACHT
Radio spreekt tot de verbeelding. 
Net als bij het lezen van een boek 
vormen we tijdens het luisteren 
zelf de beelden in ons hoofd. 
Geluid is dan ook een perfect 
middel voor storytelling. Je kunt 
mensen meenemen in een 
bepaalde wereld. Aangetoond is 
dat het gebruik van verbeeldings-
kracht in radioreclame bijzonder 
effectief is. De Jong: “Daarnaast 
kun je radio inzetten om 
televisiecampagnes kracht bij te 
zetten. Dat ene bekende riedeltje 
is immers al genoeg om de 
beelden van de bijbehorende 
televisiecommercial op te 
roepen, wat een zichzelf 
versterkend effect creëert.”

 VISIEVERHAAL RADIO 
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MERKHERINNERING

EEN SERIEUS
DOOH REALISEERT
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IN PRINT EN VERWACHT

OVER HEEL 2018 DEDEN

MARKTAANDEEL 
STIJGEND

WIJST UIT DAT DE KORTE TVC’S QUA

MARKTLEIDER 
 EN NPO RADIO 2 (14,4%)

DE TRADITIONELE 
BIJNA NET ZO EFFECTIEF ZIJN ALS 

OOH-BESTEDINGEN 

HET GOED MET EEN

AMERIKAANS ONDERZOEK

BINNEN DE
RECLAME HEEFT

DAN  
TV-RECLAME 

HOGERE

MAGNA VERWACHT 

HET ZWAAR 
GAAN KRIJGEN

ZE NADEREN

VAN 9,7% EN 12,1% 

MAKEN STEEDS MEER GEBRUIK VAN 

(DOELGROEP 25-54 JAAR, TIJDVAK 06.00-24.00 UUR)

SHORT-FORM ADS

RECLAMEBEKENDHEID,

[ 35 ]



[ 37 ]

‘GEPERSONALISEERDE UITGAVEN ZIJN
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STEL JE VOOR: EEN KRANT OF TIJDSCHRIFT WAARVAN DE INHOUD VOLLEDIG GEPERSONALISEERD  
IS. HOE KUNNEN MEDIABEDRIJVEN HIER NIEUWE VERDIENMODELLEN AAN KOPPELEN? WELKE KANSEN 
BIEDT DIT VOOR ADVERTEERDERS? ZES EXPERTS OVER DIT MOGELIJKE TOEKOMSTSCENARIO.

“In de underground-scene verschijnen al 
customized pop-up-tijdschriften, met name  
in Amerika en Engeland. Persoonlijk kijk ik 
alleen naar advertenties die mij aanspreken, 
dus ik kan mij voorstellen dat het werkt. 
Mogelijk zullen partijen als Blendle, die veel 
informatie hebben over de lezersvoorkeuren 
van hun gebruikers, hiervoor gaan samen-
werken met uitgeverijen. De meeste kranten 
beschikken ook over een databank met 
klantgegevens. Het is niet ondenkbaar dat  
er in de toekomst naast reguliere dagbladen 
gepersonaliseerde weekendbijlagen komen. 
De inhoud is dan toegespitst op jouw per - 
soonlijke interesses, zoals sport, lifestyle  
of criminaliteit, met artikelen die niet in de 
gewone krant staan. Pilots moeten uitwijzen 
of het idee in de praktijk echt werkt en hoe 
het kostenplaatje eruitziet. De drukwerktech-
niek is in elk geval veel goedkoper dan tien 
jaar geleden. Sommige kranten organiseren 
daarnaast events waar adverteerders hun 
publiek kunnen ontmoeten. Dit kan eraan 
bijdragen om lezers aan je te binden.”

DE TOEKOMST  
VOOR PRINT’

[ ADJIEDJ BAKAS, Trendwatcher ] 

[ VINCENT CRONE, Mediawetenschapper  
verbonden aan de Universiteit Utrecht ] 

“Merken als Nike bieden al jaren de moge-
lijkheid om een custom made sneaker te 
ontwerpen in alle denkbare kleuren met 
je eigen naam erop. Als het met schoenen 
kan, dan toch zeker ook met tijdschriften? 
De technologie evolueert in rap tempo en 
daarnaast wordt print steeds goedkoper. Stel 
je voor dat er een interieurtijdschrift op de 
mat valt dat helemaal op jouw smaak en le-
vensstijl is afgestemd? Een magazine met een 
persoonlijk aan jou gericht voorwoord, waar 
enkel voor jou relevante content in staat? Dat 
is toch een cadeau om te krijgen? Hoe meer 
voorkeuren je aangeeft, des te interessanter 
het resultaat. De meerwaarde voor adverteer-
ders is dat zij hierdoor zeer gericht kunnen 
adverteren. Mooie, onderscheidend vormge-
geven producties hebben de toekomst. Een 
tijdschrift dat je een plek geeft in je interieur 
waarmee je een signaal afgeeft naar visite: dit 
is waar ik voor sta en wat ik wil uitstralen.”

DE STELLING

“De kansen liggen volgens mij voornamelijk in 
het optimaliseren van je relevantie en het 
reduceren van waste. Door personalisatie zou  
je een beter inzicht moeten hebben in de 
persoonlijke interesses en behoeftes van de 
gebruiker van de desbetreffende media. Je 
creëert als het ware niches binnen je 
oorspronkelijke lezersgroep. Als adverteerder 
heb je dus een beter idee wie je bereikt en in 
de advertentie- en contentmiddelen die je 
ontwikkelt, kun je beter inspelen op interesses 
en behoeftes. Maar of dit werkelijkheid gaat 
worden? Aan de ene kant is de tijd er rijp voor. 
Een initiatief als Blendle bestaat inmiddels ook 
al een tijdje. Al is het me op dit moment nog 
niet helemaal duidelijk hoe duurzaam een 
dergelijk bedrijf is. Aan de andere kant ben ik 
ervan overtuigd dat consumenten het prettig 
vinden dat ze op bepaalde gebieden geen 
keuze hoeven te maken en ze die keuze graag 
overlaten aan een autoriteit, lees: een redactie 
waarmee e ich kunnen identificeren. 
Daarnaast vindt een groot gedeelte van de 
consumenten het ook leuk om gewoon verrast 
te worden en zaken te ontdekken door er niet 
specifiek naar op oek te hoe en gaan. an 
hebben we het nog niet eens over de kritische 
massa die je nodig hebt die bereid moet zijn 
een meerprijs te betalen om het rendabel te 
maken. We blijven wel Nederlanders hè…”

[ RODERIK DE MAAR, Marketing Manager  
bij Nespresso ] 
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“Technisch gezien zijn gepersonaliseerde 
printuitgaven vast mogelijk. Printing on demand 
lijkt me hiervoor een voor de hand liggende 
werkwijze. Ik kan me voorstellen dat consumen-
ten online content in een portal bij de uitgever 
kunnen zoeken op trefwoord, data en thematiek. 
Een preview van deze content sleept men 
vervolgens in een standaard opmaak, net zo 
lang totdat men een eigen magazine heeft 
samengesteld. De cover kan natuurlijk ook 
gepersonaliseerd worden. Een mediabedrijf kan 
hier relevante adverteerders aan koppelen. En 
zo zijn er nog meer interessante proposities. 
Denk aan een stukje nostalgie: voer een jaartal 
of periode in en je krijgt een tijdschrift met 
verschillende artikelen uit die tijd, inclusief 
passende ormge ing en otografie, waar je in 
vrije vakken nog eigen tekst en beeld kwijt kunt. 
Als een uitgever zijn content optimaal getagd 
heeft en de artikelen en beelden rechtenvrij zijn, 
is de kostprijs beperkt. Echter, om de inkomsten 
interessant te laten zijn, is uiteraard volume 
nodig. Daarom betwijfel ik sterk of er een 
houdbaar business model om dit concept heen  
te bouwen is.”

[ ERWIN VAN LUIT, CEO van New Skool Media ] 

‘Als het met 
schoenen 

kan, dan toch 
zeker ook met 
tijdschriften?’
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“Print is nog altijd een zeer krachtige distributie-
vorm. Daarbij kan personalisatie een belangrijke 
katalysator zijn, zeker voor speciale interesses. Wij 
hebben alle kennis en kunde in huis om dit te 
realiseren. Voor adverteerders doen we dat al: voor 
kleinere doelgroepen maken wij magazines, al dan 
niet met een adverteerder als afzender. Op 
postcodegebied differentiëren we met inserts. 
Digitaal doen we het ook: zo heeft Nu.nl vele 
personalisatiemogelijkheden, zoals regionaal 
nieuws. De grootste uitdaging zit hem in de kosten: 
de meerwaarde die je creëert, moet daar tegenop 
wegen. at is oor o ine maga ines nu nog eker 
niet zo, omdat de behoefte bij de consument er niet 
is, blijkt uit onze data-inzichten en onderzoeken. 
Sterker, het is juist het redactionele vakmanschap 
dat het vertrouwen in onze magazines vergroot. 
Als personalisatie op basis van kunstmatige 
intelligentie door et, al dat ook o ine erdien-
modellen mogelijk maken. Al zien we dat 
personalisatie online ook uitdagingen kent. Lang 
niet iedereen voelt de behoefte om continu eigen 
voorkeuren op te geven. We houden er ook van om 
weleens verrast te worden, nieuwe dingen te leren 
en uit on e filterbubbel getrokken te worden.” 

DE STELLING CASE JUMBO & REPRISE

‘Print is nog altijd 
een zeer krachtige 
distributievorm. 

Personalisatie kan 
een belangrijke 
katalysator zijn’ 

[ KEES WILBRINK, Commercieel Directeur  
bij Sanoma Media Netherlands ] 

[ 39 ]

“Interessante gedachte! Ik kan mij voorstellen dat 
er een doelgroep is voor gepersonaliseerde 
uitgaven. Deze zouden door dezelfde redacties 
gemaakt kunnen worden als die van de reguliere 
uitgaven. Bij internationale merken heb je dan een 
breder spectrum voor de consument om uit te 
kiezen. Synergie in het portfolio, zoals bij ons, is 
een voordeel. Met data kan er steeds meer 
getarget worden. Het is dus geen rocket science 
om in te zien dat dit een kans kan zijn. Nu al zijn er 
printopties om de kosten van lage oplages te 
drukken. Of dat ook voor single copy betaalbaar is, 
vraag ik mij wel af. Daarnaast heb je te maken met 
de kosten voor het bouwen van het platform. Op 
die fronten zie ik dus nog wel wat hobbels. Maar 
als mogelijkheid is dit zeker het onderzoeken 
waard. Vooral als we het concept internationaal 
zouden kunnen uitrollen, en dat is eigenlijk wel een 
voorwaarde! Een markt van zeventien miljoen 
consumenten is vrees ik te klein om de investering 
te kunnen dragen.”

[ LUC VAN OS, CEO van Hearst Netherlands ] 

‘Het is geen 
rocket 

science om 
in te zien dat 
dit een kans 

kan zijn’
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CASE JUMBO & REPRISE
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‘EEN SUPER SCORE’
PROFVOETBALLER WORDEN IS VOOR VEEL KINDEREN DE ULTIEME DROOM. DE SUCCESVOLLE PSV-
STICKERSPAARACTIE VAN JUMBO BRACHT DAT GEVOEL WEL HÉÉL DICHTBIJ. 5 VRAGEN AAN JEROEN HOOGEVEEN 
VAN DIGITAL MARKETINGBUREAU REPRISE OVER DE INTERACTIEVE DYNAMISCHE VIDEOCAMPAGNE.

Wat wilde Jumbo bereiken met  
de actie?
“De doelstelling van deze 
campagne was meerledig. Het 
hoofddoel: omzetgroei in de  
41 deelnemende Jumbo- 
vestigingen in de regio rondom 
Eindhoven. Ouders met kinderen 
werden gestimuleerd om 
voetbalstickers te sparen bij  
elke tien euro aan boodschap-
pen. Daarmee maakten ze kans 
op het winnen van een PSV 
Droomdag – een unieke kans om 
PSV-speler te zijn voor één dag. 
Daarnaast was het de missie om 
op unieke wijze, met behulp van 
video’s, de doelgroep letterlijk en 
figuurlijk in beweging te krijgen.”

1

Hoe werd dit gerealiseerd?
“Voor dit innovatieve videoconcept 
hebben we als eerste marketingbureau in 
Nederland gebruikgemaakt van Vogon, 
een dynamische videotool van Google. 
Hiermee kun je tegen relatief lage kosten 
veel gepersonaliseerde video’s maken. In 
totaal creëerden we ruim 600 video’s, 
voor alle fases van de campagne, met de 
dichtstbijzijnde Jumbo-winkel als 
afzender. De scanbare stickers konden 
via een speciale app worden toegevoegd 
aan een digitaal album. Sommige 
stickers ontsloten filmpjes waarin 
PSV-spelers trucjes uitleggen.”

Hoe zagen de resultaten eruit?
“De verwachtingen zijn in alle 
opzichten overtroffen. Alle 60.000 
stickeralbums waren uitverkocht, er 
werden 350.000 stickers gescand 
en 24.000 videoviews gemeten in 
de app. We ontvingen ruim 2300 
aanmeldingen voor de PSV 
Droomdag, waarvoor 610 kinderen 
zijn geselecteerd. Jumbo noteerde 
een significante groei, waarbij de 
deelnemende winkels een hogere 
omzetstijging hadden (in de actiepe-
riode) ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde. Het winnen van de prijs 
voor beste videocampagne tijdens 
de Dutch Search Awards 2018 is de 
kroon op het werk.”

Wat was de grootste uitdaging  
tijdens het traject? 
“Het opnemen van de video’s met 
spelerstrucjes was intensief. Achter 
de schermen moest er een hoop 
worden geregeld: een voorwaarde 
is dat de voetballers willen 
meewerken én beschikbaar zijn. Als 
al deze facetten samenkomen, 
behoort een herhaling van dit 
concept zeker tot de mogelijkhe-
den. Zowel zakelijk als op mediavlak 
is de impact van de campagne 
groot. Dit in combinatie met een 
maatschappelijk element: kinderen 
motiveren om meer te bewegen én 
hun dromen na te jagen.”
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5
“Voor dit innovatieve videoconcept 
hebben we als eerste marketingbureau in 
Nederland gebruikgemaakt van Vogon, 
een dynamische videotool van Google. 
Hiermee kun je tegen relatief lage kosten 
veel gepersonaliseerde video’s maken. In 
totaal creëerden we ruim 600 video’s, 
voor alle fases van de campagne, met de 
dichtstbijzijnde Jumbo-winkel als 
afzender. De scanbare stickers konden 
via een speciale app worden toegevoegd 
aan een digitaal album. Sommige 

tijdens het traject? 
“Het opnemen van de video’s met 
spelerstrucjes was intensief. Achter 
de schermen moest er een hoop 
worden geregeld: een voorwaarde 
is dat de voetballers willen 
meewerken én beschikbaar zijn. Als 
al deze facetten samenkomen, 
behoort een herhaling van dit 
concept zeker tot de mogelijkhe
den. Zowel zakelijk als op mediavlak 
is de impact van de campagne 
groot. Dit in combinatie met een 
maatschappelijk element: kinderen 

[ JEROEN HOOGEVEEN,  
Key Account Director bij Reprise ] 

Wat was de sleutel naar succes in deze campagne? 
“De succesvolle samenwerking tussen verschillende 
partners: Panini – bekend van de voetbalplaatjes – 
PSV, Jumbo, Reprise en MediaMonks. Om een 
maximaal publiek te bereiken, hebben we de social- 
mediakanalen ingezet waarop ouders en kinderen  
het actiefst zijn: Facebook, Instagram en YouTube. 
Een belangrijk inzicht is dat video voor deze doe l- 
groep het meest relevant is: je creëert hiermee veel 
meer engagement dan met platte banners.”
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