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Volle aandacht 
ver te zoeken
Ondanks dat veel consumenten verschillende schermen 
tegelijk gebruiken (multiscreenen), zijn ze er niet heel 
goed in. Uit onderzoek blijkt dat consumenten die multi
screenen tijdens televisiereclames (door bijvoorbeeld ook 
met de tablet bezig te zijn) zich minder reclames kunnen 
herinneren dan de consument die zijn volledige aandacht 
bij de reclameboodschap heeft. Toch hoeft multiscreening 
niet altijd negatieve gevolgen te hebben voor de reclame
effectiviteit. Dit komt door ‘aandacht’ en ‘gerelateerdheid’.

Aandacht is een belangrijke factor bij het verwerken van 
mediaboodschappen tijdens het multiscreenen. Een con-
sument die multiscreent, moet zijn aandacht verdelen tus-
sen de schermen. Wanneer zijn ogen op het ene scherm 
zijn gericht, kan hij de visuele informatie op het andere 
scherm niet verwerken. Bovendien gaat de tv-reclame 
door, ook als de ogen er niet op zijn gericht. Hierdoor kan 
de consument belangrijke informatie missen.

Knal
Mensen hebben maar kort aandacht voor mediaberichten. 
De resultaten van ons eye-trackingonderzoek lieten zien 
dat mensen 2,5 keer per minuut hun aandacht wisselden 
tussen televisie en tablet. Bovendien bleek dat 50% van 
de tijd dat zij naar een scherm keken, dit maximaal tien 
seconden duurde. Hoewel consumenten dus maar kort 
aandacht hebben voor uw boodschap, zijn er een aantal 
dingen waarmee u rekening kunt houden bij het ontwer-
pen van uw reclameboodschap. Zorg ervoor dat:

 ▪ de kernboodschap kort maar krachtig is, aangezien 
consumenten meestal niet langer dan tien seconden 
aandacht hebben voor uw boodschap;

 ▪ u een ‘aandachtstrekker’ plaatst direct voor de kern-
boodschap. Dit is een cue waardoor de consument au-
tomatisch opkijkt naar de boodschap. Voorbeelden zijn 
een luide knal of juist een plotselinge stilte;

 ▪ u een belangrijk element of belangrijke boodschap (bij-
voorbeeld het merk) zowel visueel als auditief presen-
teert. Hierdoor vergroot u de kans dat de boodschap 
wordt verwerkt, ook als de ogen er niet op zijn gericht. 
Visuele informatie is echter dominant bij het verwerken 
van informatie, dus het blijft belangrijk om de bood-
schap in ieder geval visueel te presenteren.

RECLAME EFFECTIVITEIT

▶▶▶

Als de aankoop tegenvalt
Voor aankopen in webwinkels 
gelden andere regels dan voor 
aankopen in ‘stenen’ winkels. 
Termijnen voor bedenktijd 
en terugzending zijn gewoon 
vastgelegd, maar vooral bij 
het terugbetalen van het geld 
van de aankoop gaat het nog 
wel eens mis. De webwinke
lier doet er dan bijvoorbeeld 
veel te lang over om het geld 
terug te storten, of maakt het 
bedrag over zonder bezorg
kosten. 

Regels
Hoe zit het ook alweer met 
de regels rond een online 
aankoop? 

 ▪ Na aanschaf is de wettelijke 
bedenktijd voor de klant 
14 dagen. Binnen die tijd 
mag de koper het product 
uitproberen. 

 ▪ Als de klant toch afziet van 
de koop, moet hij dit schrif
telijk laten weten. Hiervoor 

vult hij het ‘modelformulier 
herroeping in dat de web
winkelier op de website ge
zet moet hebben. De klant 
mag ook bijvoorbeeld een 
mail sturen. Gebruik van 
het formulier is dus niet 
verplicht. 

 ▪ Na het versturen van de 
melding heeft de koper 14 
dagen om het product te
rug te sturen. 

 ▪ Na het versturen van de 
melding heeft de webwin
kel ook 14 dagen om het 
aankoopbedrag inclusief 
bezorgkosten terug te be
talen. Hij mag hiermee wel 
wachten tot het product 
binnen is of de koper heeft 
aangetoond dat het verzon
den is. 

 ▪ Kosten van de retourzen
ding mogen bij de klant 
gelegd worden, maar alleen 
als dit vooraf duidelijk is 
gemaakt.

ONLINEMARKETING WEBWINKELS

Aandacht voor data-ethiek
De DDMA hield ook dit jaar 
weer het Data Driven Marke-
ting Onderzoek. Hieruit bleek 
dat de AVG haar schaduw 
vooruitwerpt. Niet alleen 
staat privacy dit jaar meer in 
de spotlights dan voorgaande 
jaren, maar vooral ook de 
ethiek rond het werken met 
data krijgt meer aandacht. 
Een goede zaak, omdat 
duurzaam werken met data 
toch aan de basis ligt van een 
goede uitvoering van de AVG. 
Voor 57% van de ondervraag-

den is conversie-optimalisatie 
het belangrijkste marketing-
doel. Dit is een toename van 
17% ten opzichte van 2016. 

Breed
56% noemt doelgroepseg-
mentatie als topdoelstelling 
en 43% mikt op het vergroten 
van klantkennis. De aanpak 
om de klantervaring te verbe-
teren door klantdata in te zet-
ten bij marketingactiviteiten, 
wordt breed gedragen. Onge-
veer 75% past dit toe.

MARKETING STRATEGIE
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Daarnaast speelt de ‘gerelateerdheid’ van de boodschappen op 
de verschillende schermen een belangrijke rol: de mate waarin de 
twee taken op de verschillende schermen met elkaar te maken 
hebben. The Voice of Holland kijken en tegelijkertijd de bijbeho-
rende app openen op de smartphone om mee te spelen, zijn gere-
lateerde taken. Ook tijdens het kijken over het programma tweeten 
valt onder deze noemer. Als men echter berichten verstuurt over 
iets anders dan het televisieprogramma, is men bezig met twee 
onafhankelijke taken. 
Uit het onderzoek bleek dat consumenten die twee gerelateerde 
taken uitvoeren, zich meer herinneren en positiever zijn ten 
opzichte van het merk dan als zij twee niet-gerelateerde taken 
uitvoeren. De gerelateerde taken zorgen namelijk voor meer aan-
dacht voor het betreffende televisieprogramma. De consument is 
hierdoor meer betrokken bij het programma en dit wordt vervol-
gens overgedragen op de commercials die tijdens het programma 
worden uitgezonden. Deze reclames ontvangen op hun beurt 
meer aandacht en worden positiever geëvalueerd. Gerelateerd 
multiscreenen verhoogt ook de kans dat mensen blijven hangen 
nadat het programma is afgelopen, waardoor de consument eer-
der wordt blootgesteld aan de reclames die volgen.

Laagdrempelig
Het stimuleren van gerelateerde multiscreening kunt u op verschil-
lende manieren vormgeven. Zo kunt u een ‘second screen app’ 
aanbieden bij een programma, maar dit is niet voor ieder format 
geschikt. Ook kunt u programmagerelateerde discussies op social 
media aanzwengelen door een duidelijke hashtag of een teaser 
voor een reclameblok te gebruiken, of door aanvullend materiaal 
op social media aan te bieden. Deze optie is wellicht interessanter 
doordat het makkelijker te implementeren is en lagere kosten met 
zich meebrengt. Het is hierbij belangrijk dat interactie laagdrem-
pelig, relevant voor de kijker, exclusief en actueel is. De uitdaging 
voor de industrie ligt in het bedenken van nieuwe, creatieve manie-
ren om de consument te betrekken bij een programma.

Claire M. Segijn presenteerde deze bevindingen op het SWOCC 
Symposium 2017. Zij werkt als assistant professor bij de University of 
Minnesota, e-mail: segijn@umn.edu, clairesegijn.wordpress.com.

◀◀◀

Even schermen met cijfertjes

Er zijn momenteel gemiddeld 4,37 verschillende schermen per 
huishouden. Deze schermen worden gemiddeld drie dagen per 
week, zo’n tachtig minuten per dag, met elkaar gecombineerd. 
Zondag is de populairste dag voor multiscreening. De televisie 
wordt het vaakst als scherm gecombineerd met een ander 
scherm. Multiscreening blijkt van alle leeftijden, maar hoe jon-
ger iemand is, des te meer hij zal multiscreenen.

RCC en CvdM meer samen

D e Reclame Code Commissie en het Commissariaat 
voor de Media hebben besloten te gaan samenwer-

ken. Ze houden beide toezicht op reclame, maar merkten 
in de dagelijkse praktijk dat er soms toch meer efficiëntie 
en samenwerking mogelijk was. Ze hebben nu in een pro-
tocol vastgelegd wat de uitgangspunten zijn bij samen-
werking, hoe ze omgaan met het delen van informatie en 
het doorgeven van klachten en signalen uit de markt. 

Het CvdM houdt toezicht op naleving van de  Media-
wet en de RCC op het verantwoord reclame maken.

JURIDISCH TOEZICHTHOUDERS

Vrouwenvoetbal biedt 
mooie kansen
Kijkt u al een tijdje uit naar de mogelijkheid om ‘iets 
met voetbal’ te sponsoren, maar schrikken de hoge be
dragen en de grootschaligheid van het mannenvoetbal 
u af? Kijk dan eens naar de groeimarkt van het vrou
wenvoetbal. Onlangs werd daar de Coöperatie Eredivi
sie Vrouwen (CEV) opgericht. 

Pionieren
Dit maakt het al een stuk makkelijker om uw sponsor
activiteiten op te zetten, omdat u niet meer hoeft te 
pionieren. Bovendien bestaat de huidige groep fans uit 
zeer enthousiaste leden en betaalt u nog geen toptarie
ven voor een sponsorpakket.

SPONSORING STRATEGIE

‘Nee’, maar toch cookies
U mag pas cookies plaatsen als de bezoeker hiermee 
akkoord is gegaan. Toch overtreedt maar liefst 65% 
van de grote Nederlandse websites deze simpele regel. 
De Consumentenbond deed hier onderzoek naar en 
constateerde dat de cookies al geplaatst worden voor-
dat de bezoeker heeft aangegeven hiermee akkoord te 
gaan. Iemand die geen cookies wil en de site meteen 
weer verlaat, heeft er dan toch al een of meer te pak-
ken en dat is tegen de wet. 

Kwalijk
Vooral cookies van Google (advertenties) en Facebook 
blijken hier vaak bij betrokken te zijn. Kwalijk genoeg 
zijn bedrijven er vaak helemaal niet van op de hoogte 
dat zoiets op hun eigen site gebeurt.

JURIDISCH TELECOMMUNICATIEWET


