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EDITORIAL
EDITORIAL

Twintig jaar geleden hing je waarschijnlijk om de 
paar weken minstens een zaterdagnamiddag 
in de stad rond om te shoppen. Een jurkje hier, 

een rokje daar, met een koffie of glas champagne in 
je favoriete bar toe. Dat is vandaag wel even anders. 
Bubbels drink je wellicht nog wel, maar de vele tassen 
met daarin je buit na uren rondslenteren mee naar 
huis slepen, hoeft niet meer. Je garderobe inslaan 
doe je tegenwoordig immers online, in je luie zetel 
of je bed, waarna je een paar keer per dag de status 
van je pakje checkt en ongeduldig op de aanbellende 
koerier wacht. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor 
met boeken, huishoudtoestellen, hightech, dieren-
voeding, ja zelfs wijn.

Anno 2020 is e-commerce inderdaad helemaal inge-
burgerd. Dat blijkt ook uit de recentste cijfers van de 
E-Commerce Barometer, opgesteld door The House of 
Marketing en SafeShops.be. Zelfs in ons land, waar 
het fenomeen oorspronkelijk traag van de grond 
kwam, staan alle indicatoren in het groen. Met dank 
aan Black Friday, Cyber Monday en andere specia-
le kortingdagen die onze virtuele kooplust over de 
streep moeten trekken.

Onze nationale e-handelaars draaiden in 2019 een 
omzet van 8,2 miljard, 17% meer dan een jaar eerder. 
Ook het aantal e-shops nam met 20% toe. Vandaag 
bieden net geen 30.000 handelaars hun koopwaar 
online aan. En volgens de cijfers komen er daar elke 
dag dertien bij. Verrassend genoeg slijten onze nati-

onale online winkeliers een kwart van hun omzet in 
het buitenland, vooral in buurlanden als Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland, maar ook 
de States zijn gretige klanten.

Nog steeds volgens de E-Commerce Barometer zal 
de komst van Amazon.nl de trend alleen maar ver-
sterken: het hek is al van de dam, nietwaar? Of de 
daarmee gepaard gaande ecologische voetafdruk, 
wildgroei aan koerierdiensten en het gedachteloos 
consumerisme een onverdeeld positieve zaak zijn 
voor mens, planeet en maatschappij, mag je zelf uit-
maken. Maar laat dat je er vooral niet van weerhouden 
om op de eerste lentedag die er ongetwijfeld zit aan 
te komen de stad in te trekken voor een potje winkel-
hieren.

Griet Byl

Koerier HIER
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CHRISTIAN VAN THILLO  
GEEFT DE FAKKEL BIJ DPG MEDIA DOOR  
AAN ERIK RODDENHOF 
Nadat hij gedurende meer dan drie decennia ’s lands grootste mediagroep leidde op zijn typisch  
charismatische manier, zette Christian Van Thillo net voor zijn 58ste verjaardag een stap opzij.  
Op 1 maart gaf hij de fakkel als CEO van DPG Media door aan Erik Roddenhof, de vroegere baas van de 
Belgisch-Nederlandse divisie die voortaan dus de eindverantwoordelijkheid van heel DPG opneemt.

De benoeming van de bij ons vrij onbekende Nederlander op het hoogste zitje kwam in feite als een 
verrassing. De man maakte na een aantal jaar bij ABN Amro, KPN en Nuon in 2012 zijn entree bij De 
Persgroep Nederland, waar hij aan een snelle opmars begon en bijna alle ontwikkelingen meemaakte.

Dit nieuwe management zou te maken hebben met de sterke groei van de groep. De recentste uitbrei-
ding dateert uit december vorig jaar, met de overname van de Nederlandse activiteiten van Sanoma 
voor een bedrag van bijna 500 miljoen euro. Nederland is meer dan ooit de belangrijkste markt van 
DPG (2.795 medewerkers en een ebitda van 130 miljoen, volgens het jaarverslag van 2018 terwijl de 
hele groep er 4.971 telt, goed voor een ebitda van 241 miljoen). Roddenhof zal de Nederlandse poot 
trouwens blijven leiden.

Bij de aankondiging van de benoeming van de nieuwe CEO herinnerde Ludwig Criel eraan dat het be-
drijf een grote persgroep in Nederland en Denemarken overnam, de controle over Medialaan verwierf 
en zijn online diensten uitbreidde met de overname van Independer. “Deze ontwikkelingen vragen 
een aanpassing van onze managementstructuur”, benadrukte de voorzitter van de board van DPG.

Van Thillo van zijn kant – die in 1989 op zijn 27ste de fakkel overnam van zijn vader aan het hoofd 
van De Persgroep – is voortaan executive chairman voor de onderneming die hij vormde, diversifieer-
de en internationaliseerde. Hij zal zich naar verluidt toeleggen op de strategie, het overnamebeleid  
en de ontwikkeling van de mediamerken bij DPG. 

“Voor mij komt het erop aan de creatieve en commerciële aspecten van onze groep optimaal te com-
bineren”, aldus Christian Van Thillo. “Op creatief vlak moeten we performante media ontwikkelen. 
Commercieel is het onze doelstelling een doeltreffend bedrijfsbeleid in te voeren. Deze twee aspec-
ten optimaal combineren, is een fascinerend maar intensief proces. De laatste tijd is het nog com-
plexer geworden door de verschillende overnames en de digitale transformatie van de groep. Het was 
het juiste moment om te sleutelen aan onze overkoepelende structuur en ik ben zeer blij dat Erik de 
rol van CEO aanvaard heeft. Hij is de juiste man op de juiste plaats. Met de raad van bestuur en onze 
CEO’s zal ik me voortaan meer toeleggen op onze strategische ontwikkeling.”

Tijdens de eerste maanden van 2020 was er veel aandacht voor de gebeurtenissen bij DPG Media. Zo besloot de charismati-
sche oprichter de algemene directie van de groep te verlaten en werd er een akkoord gesloten met Telenet over de lancering 
van een nieuw streamingplatform. Nog tot de meest gelezen berichten op mm.be behoorden in januari de ontwikkelingen 
inzake addressable tv en de netelige kwestie van de cookies van derden waarover al veel inkt is gevloeid. En natuurlijk  
was er het palmares van ons eerste Agency of the Year. 

Zij zorgden voor
   BUZZ
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Rossel Advertising presenteert 

Data Sherloq: segmenten speciaal 

geselecteerd voor hun kwaliteit én binnen 

klikbereik. Green Addicts, Car Buyers, 

Active Families, Home Switchers en Living 

Area. Interesse in een gedetaileerde 

presentatie over onze oplossingen? 

Contacteer ons op: 02 225 57 56 of 

inforosseladvertising@rossel.be
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DPG EN TELENET VERENIGEN DE KRACHTEN VOOR  
EEN GEMEENSCHAPPELIJK STREAMINGAANBOD
“Het is een historisch moment, dat vergelijkbaar is met de lancering van de digitale televisie”, aldus John 
Porter, de CEO van Telenet, bij de presentatie van de joint-venture die zijn bedrijf 50/50 opzet met DPG 
Media om een SVOD-dienst rond vooral Vlaamse content op te starten. Weinigen hadden enkele maan-
den geleden nochtans durven te wedden dat zo’n gemeenschappelijk Vlaams streamingplatform er ook  
daadwerkelijk zou komen. Porter, die geruime tijd weigerachtig tegenover het project stond, gaf toe dat 
het vooral Kris Vervaet was, zijn alter ego bij DPG Media België, die hem uiteindelijk kon overtuigen. 

Als de joint-venture groen licht krijgt van de concurrentiewaakhond, zal hij tegen het najaar operatio-
neel zijn. Het aanbod zou de inhoud van de televisiezenders van DPG Media combineren met die van 
SBS (waarvan Telenet de aandelen in handen heeft), die van Play en Play More van Telenet. Porter 
herinnerde eraan dat het project kan steunen op de 400.000 abonnees van de twee laatstgenoemde.  
“We beschikken over voldoende garanties om een nieuw hoofdstuk te schrijven in de geschiedenis 
van de Vlaamse media.”

“Dit initiatief zal ten goede komen aan alle Vlaamse zenders en productiehuizen”, bevestigt SBS. “Deze 
krachtenbundeling zorgt ervoor dat de competitie de komende jaren nog duidelijker op basis van kwa-
liteit gevoerd zal worden: we werken samen waar het kan, maar we blijven ook meer dan ooit concur-
reren.” Voor Dirk Lodewyckx, algemeen directeur TV, streaming en radio bij DPG Media, zal het ecosys-
teem er in de toekomst totaal anders uitzien. Het eerste window om onze content te bekijken, wordt 
SVOD, maar daarnaast zijn de andere bestaande kanalen zoals lineaire televisie nog steeds belangrijk.” 

Misschien moeten we ook AVOD toevoegen, als je kijkt naar de opmars van een platform zoals Auvio 
van de RTBF (zie in dat verband ons artikel over de MXtend-studie op pagina 45). En als we het dan 
toch over openbare omroepen hebben, is het nog de vraag of de VRT zal meestappen in het avontuur 
van de ‘Vlaamse Netflix’. Er is niets bevestigd, maar de openbare omroep zegt wel gunstig te staan 
tegenover de lancering van zo’n platform dat overigens zeer wenselijk wordt geacht door de Vlaamse 
regering. Proximus liet ondertussen al weten dat het bereid is om zich aan te sluiten bij het project.

2020, HET JAAR VAN ADDRESSABLE TV?
Na Telenet dat al in 2017 in zee ging met SBS en zijn Smart Ad-aanbod, rolt Proximus nu ook zijn plat-
form voor targeted advertising uit. RMB dat eind vorig jaar als eerste met de operator tekende, kreeg 
al snel het gezelschap van IP en SBS. “Nergens ter wereld heeft addressable tv dezelfde penetratie 
als diegene die wij kunnen bieden; nu kunnen we drie Vlamingen op vier bereiken”, verklaarde Peter 
Quaghebeur, de CEO van SBS, bij de ondertekening met Proximus. Denis Masquelier, algemeen direc-
teur van IP, legt uit dat het aanbod het bestaande op het vlak van digital targeting – Arrow gedoopt –  
zal aanvullen. RMB laat weten dat het al heel wat campagnes gepland heeft en stelt vast dat de vraag 
twee adverteerdersprofielen omvat: diegenen die al aanwezig zijn op televisie en diegenen die nog 
geen televisie doen, omdat hun budget geen klassieke campagnes mogelijk maakt en die dus profi-
teren van de voordelige kostprijs van addressable. Over de eerste resultaten zegt Aurélie Clément, 
trading & revenue director van RMB, dat de campagnes perfect resultaat leveren binnen de bepaalde 
termijnen. “Hoewel het nieuw is en de platformen die tot onze beschikking gesteld worden soms com-
plex zijn, zijn we zeer blij met de resultaten”, besluit ze.
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Kranten slappe koffie? Stel de vraag maar eens aan de 5,5 miljoen lezers die zich meerdere keren 
per dag met overgave op onze krantenmerken storten. Zowel in hun papieren als digitale versie 
weten de huidige dagbladen 1.198.200 lezers méér te verleiden dan tien jaar geleden. U wilt er toch 
niet aan denken dat de dagbladpers plots uit uw mediaplannen zou verdwijnen? np.be

* CIM Study 2018-19, total brand

1.198.200
lezers meer dan 10 jaar 

geleden*

Elke dag raadpleegt 

60%
van de 18-jarigen en ouder 

een papieren krant*

43%
 van de kranten wordt digitaal 

gelezen (25-54, SG 1-4)*
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DE WERELD BEREIDT ZICH VOOR OP EEN WERELD  
ZONDER COOKIES
Na Apple (Safari) dat de toon had gezet in 2017 en meer recent Mozilla (Firefox), heeft Google beves-
tigd dat het van plan is om binnen twee jaar cookies van derden uit zijn Chrome-browser te verwijde-
ren (meer dan 60% van de markt). Deze beslissing maakt deel uit van zijn ‘Privacy Sandbox’ project, 
een open source database gericht op een nieuwe visie op de tools waarop gepersonaliseerde reclame 
is gebaseerd om zo de privacy beter te kunnen respecteren. Daardoor zouden enkel nog persoonlij-
ke gegevens verzameld worden van grote groepen gebruikers De ambitie zou zijn om “een gezond, 
door advertenties ondersteund web te ondersteunen op een manier die cookies van derden overbodig 
maakt”. In augustus gaf Google al aan dat het blokkeren van cookies zonder alternatief de primaire 
financieringsbron voor uitgevers aanzienlijk zou verminderen: naar schatting zou het gaan om een 
verlies van 50%. 

Tussen enthousiasme en scepticisme
“Cookies van derden hebben geholpen om de digitale advertentie-economie op te zetten zoals wij die 
kennen. Ze hebben ervoor gezorgd dat de efficiëntie om de juiste doelgroep te bereiken, is toegeno-
men”, erkent Jo Delannoy, ex Google en nu partner & business development director bij Programmads. 
“Vanuit privacy-oogpunt maken ze gebruikersgegevens echter gemakkelijk overdraagbaar van het ene 
domein naar het andere. Bovendien gebruiken veel adverteerders nog steeds trackingtechnieken zo-
als fingerprinting, waarmee gebruikers zonder hun medeweten kunnen worden gevolgd.” Om deze re-
denen beschrijft hij de beslissing van zijn voormalige werkgever als verstandig. Anderen, zoals Benoit 
Michielsens, COO van root, zijn sceptischer over de werkelijke bedoelingen van het bedrijf uit Palo Alto: 
“Google garandeert dat zijn initiatief bedoeld is om de privacy en de veiligheid op het internet te verbe-
teren voor de gebruikers én tegelijkertijd dient ter ondersteuning van de uitgevers. Naar verluidt staat 
de Privacy Sandbox los van alle informatie in een cookie, door het gebruik van een API om de gegevens 
te centraliseren. Op zichzelf is het een mooie belofte, maar ze verhult ongetwijfeld een nieuwe zet  
bedoeld om het eigen arsenaal aan advertentieoplossingen, de beruchte Walled Garden, te verster-
ken”, analyseert hij. Ook uit de States kwam kritiek van adverteerders en bureaus, omdat de beslissing  
grote gevolgen zou kunnen hebben voor de concurrentie tussen digitale bedrijven, consumenten-
diensten en technologische innovatie. Bovendien dreigt ze de infrastructuur van het ecosysteem te  
verstoren, “zonder een levensvatbaar alternatief te bieden”. Via hun vereniging vroegen ze Google 
zijn beslissing ongedaan te maken of op zijn minst uit te stellen. Ondertussen werkt het IAB aan een  
alternatief met het IAB Tech Lab en andere organisaties in de sector. 

Herwaardering first party data
Vast staat dat adverteerders hun datastrategie moeten heroverwegen. “Dit moet voor iedereen een kans 
zijn”, zegt Michielsens. “Investeringen in DMP, oplossingen voor verschillende apparaten blijven belang-
rijk. Deze verschillende technologische onderdelen maken al lang gebruik van cookievrije alternatieven. 
Tegelijkertijd versterkt deze situatie alleen maar de behoefte om beter gebruik te maken van first-party 
data.” Delannoy gaat akkoord: “Deze informatie kunnen bedrijven uit hun activiteiten halen - websites 
of applicaties, klantgegevens aanwezig in CRM, enz. Deze gegevens worden over het algemeen als de 
meest waardevolle beschouwd. Ze zijn ook voordeliger omdat ze vrijwel gratis verkrijgbaar zijn. Ten slot-
te vormen ze geen echt probleem in termen van vertrouwelijkheid - we kennen hun exacte oorsprong -  
en bedrijven zijn er eigenaar van. Op voorwaarde dat je de juiste tools en technieken gebruikt, kun je 
deze gegevens verzamelen, cleanen en structureren om ze in marketingcampagnes te activeren.”
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Beluister De Wet van Eustachius, een 8-delige podcast van DPG Media 
boordevol humor, tips, voorbeelden en inspiratie om van audio een echte 
merkversterker te maken.

Waarom deze podcast? Audio is een essentieel onderdeel van de 
crossmediale aanpak waarmee DPG Media jouw merk op het juiste moment 
bij het juiste publiek krijgt. Je eigen merkgeluid creëren wordt bovendien 
steeds belangrijker in een wereld waarin alles streamt en vocaal assisteert.

Horen we u nog?

Luisteren? Scan de QR-code of luister via jouw favoriete podcastplatform.

De Wet van Eustachius: een podcast 
over audio als merkversterker.
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SPACE LANCEERT POLARIS 
Naast zijn Media Intelligence departement onder leiding van Bernard Cools verruimt Space zijn dien-
stenaanbod via een nieuwe structuur met aan het hoofd Bruno Liesse. De unit zal vooral drie pijlers 
dekken: research en onderzoek naar merken en consumenten, interne en externe strategische onder-
steuning, opleidingen buiten vakgebieden die rechtstreeks verband houden met media. Ook al rich-
ten de diensten van Polaris zich in de eerste plaats tot klanten van Space en diens aandeelhouders,  
toch kan de structuur zijn expertise ter beschikking stellen van alle adverteerders die belangstelling 
hebben voor zijn holistische aanpak.

De USP van Polaris is ‘Focus on effectiveness’ en herinnert ergens aan de belofte van Deepblue, het bu-
reau van Carat dat Bruno Liesse meer dan tien jaar geleden oprichtte, toen hij nog voor Dentsu Aegis 
Network werkte. “Mijn parcours omvat tal van etappes, maar de meeste hebben toch te maken met on-
derzoek in ruime betekenis en inzicht in de consumenten. Merken, media en content zijn middelen om 
een bedrijfsdoelstelling waar te maken: een rendabele business. Of dat nu is bij Dentsu, Emakina, NP of 
andere samenwerkingen van de laatste twee jaar, de centrale vraag is altijd dezelfde: hoe een efficiënter 
marketingplan uitvoeren en tegelijk het bereik of de klanten bekoren door ze te engageren?”, vervolgt hij.

Voor de efficiëntiemeting wil Polaris allereerst de waarde van de reclamecontacten onder de loep  
nemen – zowel de lineaire als die online of de fysieke. “Dat gebeurt via het opstellen van relevantere 
en volledigere KPI’s, en per definitie bijkomende metingen om beter te bepalen wat er in de funnel  
leeft, om de bestedingen op tactisch en strategisch niveau te optimaliseren”, zegt Bruno Liesse.

“De diensten van Polaris verruimen de bestaande portefeuille van Space, ze zijn geen vervanging  
voor de planning- en buying tools”, besluit François Chaudoir, CEO van het bureau. “We koesteren 
de ambitie om tools aan te reiken voor de vier etages van de funnel. De structuur van Space telt al 
vele specialisten in data science en research, meer bepaald bij Connectology (de digitale divisie van  
Space, nvdr) en in het departement van Bernard Cools, onze chief intelligence officer.”

TBWA IS AGENCY OF THE YEAR 2019
De eerste editie van het Agency of the Year, een co-organisatie van MM en PitchPoint, bekroonde 
zes laureaten. De bekendste was natuurlijk TBWA (zie pagina 40) dat de sterprijs kreeg en het in de  
finale haalde van mortierbrigade en Happiness. Het bureau dat de titel ook al kreeg in 2006, 2012 en  
2017, wint dus een grandslam! Die bekroont 2019 dat het bureau zelfs omschrijft als het meest  
succesvolle jaar in zijn geschiedenis. Happiness werd uitgeroepen tot Innovator Agency. The Most En-
trepreneurial Agency bleek Ogilvy Social.Lab. The Best Place To Work bevindt zich in Antwerpen, bij  
LDV United. De Unique Expertise is in het bezit van AdSomeNoise en tot slot werd Mutant bevestigd  
als Best Newcomer Agency. De cases van al deze bureaus kun je raadplegen op mm.be.

MM NEW TRENDS & TECHNOLOGY MAAKT EIGEN PODCAST
Media Marketing pakte begin dit jaar uit met een maandelijkse podcastreeks rond innovatie en nieu-
we trends (10 afleveringen per jaar). Dat gebeurt in samenwerking met het mediabureau Wavema-
ker (voor de insights), NGroup (voor de productie) en gastexperts per besproken onderwerp. De twee  
eerste afleveringen staan online op mm.be, maar zijn ook te beluisteren op Apple Podcasts,  
Soundcloud en Spotify. Nummer een zet de toon met een aflevering over podcasts, de tweede gaat 
over de CES die in januari plaatsvond in Las Vegas.

M
ISE EN BOUCH

E



13maart 2020
IPM Group s.a.  I  Rue des Francs 79 Frankenstraat - 1040 Brussels

                                                   informs the 
consum’actor and reinvents conviviality. 
It is the ideal media to ensure visibility with 
a conquered target audience through 
product placement, exclusive brand-
focused advertorials or tailormade creative 
collaborations.

Do you want to spice up your foodie comm’? 
Contact caroline.bossaert@ipmgroup.be +32 496 16 03 04

18.500 followers 1.770 followersNational coverage via 432.500 surfers580.000 readers

Gourmandiz-MM-2.indd   1 28-02-20   16:47:40



14

FOREIGN
Affairs

M
ISE EN BOUCH

E

ADIDAS BEDENKT SNEAKERS DIE ENKEL TOEGELATEN ZIJN  
IN EEN BEPAALD STADION (FRANKRIJK)
Het idee: Adidas lanceerde in januari de sneakers Sobakov P94. Die waren exclusief voorbehouden 
voor de supporters van voetbalclub Red Star in Saint-Ouen, nabij Parijs. Om het partnership in de verf 
te zetten, mochten de sneakers alleen maar gedragen worden in het stadion van de mythische club. 

De aanpak: De sneakers kwamen uit in een gelimiteerde editie van 1.000 exemplaren en werden ver-
kocht op de websites Adidas.fr en shop.redstar.fr. Consumenten mochten ze alleen maar dragen in 
het Stade Bauer van de club. Om deze regel in de praktijk te brengen, stuurde Red Star een brief naar 
de stewards van de andere Franse voetbalstadions met de beleefde vraag om zeker geen supporters 
toe te laten die het bewuste paar droegen. De actie werd gepromoot via een video op de sociale me-
dia waarbij stewards van andere clubs werden getoond die de brief voorlazen en de bezitters van de 
schoenen waarschuwden dat ze het stadion niet mochten betreden met deze schoenen. De actie werd 
ondersteund door een printcampagne met de baseline ‘De Sobakov Red Star zie je enkel in Bauer’.

Sleutelelementen: Het idee om schoenen te verkopen aan voetbalfans en die laatsten dan te verbie-
den om er in een ander stadion mee te komen, is behoorlijk gedurfd. De sneakers die al moeilijk te 
vinden zijn, worden zo dus nog meer een statussymbool om bij een subcultuur te behoren.

GIANT FOOD INSPIREERT ZICH OP POKEMON GO  
OM KINDEREN IN ZIJN WINKELS TE LATEN SPELEN (USA)
Het idee: De supermarktketen Giant Food in de Verenigde Staten stelde gedurende de maand januari 
een vernieuwende gaming actie voor in enkele van zijn verkooppunten. De actie ‘Snowflake Search’ 
nodigde kinderen uit om deel te nemen aan een augmented reality spel waarbij ze kleine virtuele per-
sonages in de winkelrekken moesten vinden. De actie was geïnspireerd op de game Pokemon Go.

De aanpak: De actie werd gevoerd in vijftien supermarkten in Pennsylvania. Om deel te nemen aan 
de game, moest je een QR-code scannen die op een van de billboards aan de ingang of in de super-
markt te zien was. Mobiele gebruikers moesten vervolgens in de gangen zes sneeuwvlokken vinden 
en ze vervolgens scannen om ze via virtual reality te transformeren in kleine pooldieren (bijvoorbeeld:  
een pinguïn die in in de visafdeling te zien is, een yeti die in de diepvriesafdeling rondwandelt...). Zodra 
de zes personages gevonden waren, konden de kinderen ze fotograferen en ze delen met hun vrienden 
op de sociale media. De ouders werden overigens ook beloond met punten op de getrouwheidskaart. 
Giant Food promootte zijn actie op de sociale media van de keten. 

Sleutelelementen: Deze actie om meer traffic in het winkelpunt te krijgen, transformeert de winkel 
in een speelterrein voor kinderen, maar het gamification element speelt ook voor de ouders die een 
beloning krijgen door deel te nemen. De retailer heeft aangekondigd dat hij de komende maanden 
‘Snowflake Search’ zal uitbreiden naar alle verkooppunten.

In samenwerking met Focalys, het bureau dat gespecialiseerd is in marketingobservatie, nemen we je mee 
naar de vier windstreken om de meest innoverende experiential marketingcampagnes van de afgelopen 
maanden te ontdekken.
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CADBURY LANCEERT EEN VOD-PLATFORM  
VOOR CHOCOLADEFANS (UK)
Het idee: Cadbury lanceerde in januari in het Verenigd Koninkrijk een originele relationship marketin-
gactie in de FMCG-wereld. De adverteerder vond inspiratie bij Netflix en stelde Britse consumenten het 
streamingplatform ‘Entertainment’ voor. Dat gaf toegang tot exclusieve films en een degustatie van de 
chocolade van het merk. 

De aanpak: Het platform is gratis beschikbaar op CremeEggEatertainment.com en wordt gepre-
senteerd als ‘The world’s first video-on-demand platform for chocolate lovers’. In het platform dat eruit-
ziet als een Netflix interface, vinden we mini-films waarin de chocolade-eitjes van Cadbury een rol 
spelen. De website biedt kijkers ook een premium optie die recht geeft op extra’s, en dit door de code 
op een verpakking Cadbury Creme Egg te scannen. Verder stond er ook een promotie-actie op het pro-
gramma waarbij de mobiele gebruiker werd uitgenodigd om een Cadbury-ei te scannen om vervolgens 
meteen te ontdekken of hij £ 10.000 had gewonnen. Via het platform kan je de producten van het merk 
overigens ook op Amazon bestellen. 

Sleutelelementen: De consumenten verwachten in het algemeen twee belangrijke dingen van merken –  
een nuttige dienst of entertainment. Cadbury koos ervoor om hun verlangen naar ontspanning te  
vervullen via dit origineel langetermijnproject. Het merk wil zijn fans het hele jaar door in spanning 
houden door op regelmatige basis nieuwe content te verspreiden. 

BUSCH GEEFT KORTINGEN AAN AMERIKANEN OP BASIS  
VAN HET AANTAL GEVALLEN CENTIMETER SNEEUW (USA)
Het idee: Om tegengewicht te bieden aan ‘Dry January’, een uitdaging die erin bestaat om gedurende de 
maand januari geen alcohol te drinken, lanceerde Busch in de Verenigde Staten een verrassende promotie- 
actie onder de noemer ‘Snow Day’. Het biermerk besloot om tussen 1 januari en 21 maart kortingen 
aan te bieden die gebaseerd waren op het aantal centimeter sneeuw dat er valt in bepaalde steden in 
de Midwest.

De aanpak: Busch biedt klanten bij aankoop van zijn bier een korting van een dollar per centimeter sneeuw 
tijdens de actieperiode en dit in zeven steden: Minnesota, Wisconsin, Iowa, Michigan, Noord-Dakota,  
Nebraska en New York. Om te kunnen genieten van de promotie volstaat het om een pak Busch blikjes 
te kopen, het kasticket bij te houden en vervolgens de website busch.com/snowday te bezoeken op de 
dag dat er sneeuw valt om aldus na te gaan hoeveel korting je krijgt. De deelnemer kan tot $ 30 krediet 
krijgen op zijn Mastercard of op zijn prepaid kaart van de Anheuser-Busch groep. Op de website vinden 
deelnemers een ‘sneeuwvalkaart’ om de prijsdaling van het bier te kunnen inschatten. Die wordt be-
paald op basis van de klimaatgegevens van het officiële weerinstituut in de Verenigde Staten (NOAA). 

Sleutelementen: Busch is niet het eerste merk dat een actie voert die gerelateerd is aan de weers-
omstandigheden. Het onderscheidt zich wel door zijn actie te voeren in een specifieke regio. De actie 
is nog intelligenter omdat ze consumenten aanmoedigt om de producten te kopen zonder te weten of 
ze uiteindelijk zullen genieten van de korting. 
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MASTERCARD BIEDT KORTINGEN AAN OP BASIS  
VAN EEN ZONSVERDUISTERING (MIDDEN-OOSTEN)
Het idee: in het Midden-Oosten maakte MasterCard gebruik van de zonsverduistering die plaatsvond op 
26 december 2019 om de originele promotie-actie ‘Astronomical Sales’ te lanceren. Het merk bedacht 
een kortingsysteem waarbij het percentage van de korting varieerde naargelang de evolutie van de  
verduistering.

De aanpak: De zonsverduistering, die zichtbaar was in Saoedi-Arabië, Qatar, de Verenigde Arabische 
Emiraten, Oman, India, Sri Lanka, Indonesië en Maleisië, bleek de ideale gelegenheid voor MasterCard 
om zijn eigen logo – twee met elkaar verweven gele en rode cirkels die dus lijken op dit fenomeen –  
te promoten. Het merk nodigde consumenten uit de betrokken landen uit om op de dag van de zonsver-
duistering de e-commercesite noon.com te bezoeken voor een speciale actie. Het principe: hoe meer 
de maan de zon bedekte, hoe lager de prijzen op het platform waren. Toen de eclips de 97% verduis-
tering bereikte, konden surfers dus een PS4 console of een Philips flatscreen kopen met 97% korting. 
Het was daarom noodzakelijk om zeer waakzaam te zijn, want zodra de zon weer opdook, stegen de 
prijzen evenredig met het einde van de zonsverduistering. De actie werd gepromoot via een print- en 
affichagecampagne, alsook via een een video die gepost werd op de sociale media van MasterCard in 
de regio. 

Sleutelelementen: Het idee om een fenomeen te verzilveren dat ongeveer elke 100 jaar plaatsvindt 
voor een promotie-actie is niet gebruikelijk. Er is wel een trend wereldwijd gaande waarbij meer en 
meer merken hun kortingen berekenen op natuurfenomenen (regen, zon, temperatuur, golven,...).  

HET RODE KRUIS TREKT DE AANDACHT VAN JONGEREN  
DOOR FANS VAN FORTNITE AAN TE SPOREN OM LEVENS  
TE REDDEN (WERELDWIJD)
Het idee: Om millennials bewust te maken van zijn strijd en zijn activiteiten in de ergste conflict zones 
wereldwijd lanceerde het International Committee of the Red Cross (ICRC) in januari de game ‘Liferun’ 
binnen de beroemde online game Fortnite. De humanitaire organisatie spoort gamers aan om niet 
zoveel mogelijk mensen te doden, maar wel om zoveel mogelijk levens te redden.

De aanpak: Terwijl de doelstelling van een game doorgaans is om de enige overblijvende te zijn door de 
anderen uit te schakelen, gaat ‘Liferun’ voor het omgekeerde objectief. De doelstellingen zijn burgers 
verzorgen, de belangrijkste infrastructuur heropbouwen, de terreinen ontmijnen en hulp bieden en dit 
in een recordtijd. Dat zijn meer bepaald de vier belangrijkste activiteiten van de medewerkers van het 
ICRC wereldwijd. De game werd opgezet in samenwerking met Epic Games, de uitgever van Fortnite. 
Hij werd gelanceerd op 19 januari door drie bekende gamers (Dr Lupo, Lachlan en One Shot Gurl). Ze 
stelden de mini-game voor om 10u op Twitch en dit tijdens de gaming beurs PAX South in San Antonio. 
Het event werd gepromoot dankzij een video die verspreid werd op platformen die populair zijn onder 
gaming fans. 

Sleutelelementen: Het initiatief is interessant, aangezien het verder gaat dan alleen maar een 
boodschap te verspreiden via een videogame. Het biedt de kans aan de 250 miljoen Fortnite gamers  
om zich in de plaats te stellen van de Rode Kruis medewerkers. We geven nog mee dat een an-
dere non-profitorganisatie, het WWF, in maart een game lanceerde binnen Fortnite waarbij fans  
werden uitgenodigd om te gamen zonder gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen zoals hout, 
metaal, steen.
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VLUCHTEN VERGELIJKEN OP BASIS VAN HUN CO₂-UITSTOOT, 
HET SLIMME IDEE VAN EASYVOYAGE OM NIEUWE KLANTEN  
TE WINNEN (WERELDWIJD)
Het idee: De trend ‘flyskjam’ (beschaamd zijn om het vliegtuig te nemen omwille van ecologische  
drijfveren) ontstond in Zweden en wordt steeds populairder overal ter wereld. Dat was het sein voor de 
toeristische website Easyvoyage.com om in januari iets te doen rond deze trend. Het platform ontwik-
kelde een online tool voor zijn Franse klanten die de CO

2
-uitstoot van de bewuste vluchten berekende. 

De aanpak: Easyvoyage.com baseerde zich op cijfers van Ademe (het Frans agentschap voor mi-
lieu en energiebeheer). De toeristische zoekmotor integreerde in zijn website een tool waarmee je 
de CO

2
-emissie van een vlucht kan vergelijken met die van andere vluchten en dit op basis van ver-

schillende factoren (tussenstop, bezettingsgraad, businessclass, ...). Het volstond om op de tab ‘meer 
verantwoord’ te klikken bij het zoeken naar een ticket. Elk kenmerk van vervuiling werd ook op een 
concrete wijze geïllustreerd (bijvoorbeeld: een boom heeft tien jaar nodig om de CO

2
 die een vlucht 

Parijs-Nice uitstoot, op te nemen). Doelstelling is klanten in staat stellen om vluchten te boeken die 
de minste impact hebben op het milieu, maar ook om ze te wijzen op andere oplossingen. De website 
vergelijkt immers ook de CO

2
-emissie van een vliegtuig met die van andere transportmiddelen (bus, 

auto, trein, enz.). 

Sleutelelementen: Ademe ijvert er bij luchtvaartmaatschappijen al jaren voor om de CO
2
-emissie 

systematisch te vermelden bij de zoekopdrachten. Tevergeefs... Met deze tool, die een primeur is,  
onderscheidt Easyvoyage zich van zijn concurrenten en beantwoordt aan een sterke en relevante 
behoefte. Of hoe je imago bij de reizigers op een grandioze wijze verbeteren.

OREO LANCEERT EEN KLEDINGLIJN DIE ALLEEN MAAR  
TOEGANKELIJK IS VIA EEN ONLINE WEDSTRIJD (EUROPA)
Het idee: Oreo lanceerde in januari in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een initiatief 
dat niet gebruikelijk is in de FMCG-wereld. Het creëerde meer bepaald een ludiek bedoelde kleding-  
en accessoirelijn die geïnspireerd was op zijn beroemde ronde chocoladekoekjes. De collectie werd 
‘Oreo Twist Your Style’ gedoopt. Wie geïnteresseerd is in enkele stukken, moet wel wat moeite doen, 
want de collectie is enkel te verkrijgen door deel te nemen aan een online wedstrijd. 

De aanpak: De casual collectie is geïnspireerd op het luchtige universum van Oreo en bestaat uit 
T-shirts, sokken, denim jasjes, enz. De bijzonderheid is dus dat consumenten uit de drie landen  
de kleren enkel kunnen krijgen door deel te nemen aan een wedstrijd die loopt sinds 13 januari tot  
31 mei. Daarvoor moeten ze een pak Oreo kopen en daarna de code die aanwezig is op de verpakking 
op Oreostyle.com ingeven. De items uit de collectie worden dan via een tombola verloot en er is ook 
nog een shopping day in New York ter waarde van 10.000 dollar te winnen. Doelstelling is de verkoop  
stimuleren en het engagement met de fans verhogen. De wedstrijd werd gepromoot op de sociale 
media van het merk en via een partnership met de influencers Samantha Faiers (UK), Anne-Laure 
(Frankrijk) en Yvonne Pferrer (Duitsland), die samen vier miljoen volgers tellen op Instagram. 

Sleutelelementen: Uitstapjes van FMCG-merken naar de modewereld kom je niet alle dagen tegen. 
Dankzij deze originele actie wil Oreo tonen dat zijn chocoladekoekjes niet zomaar eenvoudige koekjes 
zijn, maar een iconische waarde hebben. De lijn die bestond uit zeldzame items moest de millennials 
en Generation Z verleiden. Die zijn zoals geweten tuk op zaken die hen uniek maken. 
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Sinds 2017 is de leiding van Unilever Belux in handen van een 
Française die weet wat ze wil. Ze ijvert zoals dat nu eenmaal 
hoort voor de economische groei van de multinational, maar zet 
zich ook met veel persoonlijke overtuiging in voor de duurzame-
re doelstellingen van haar groep. Dat doet ze in haar eigen toe-
gankelijke stijl en vanuit haar dubbele ervaring in marketing en 
sales. Met, zo zegt ze zelf, een flinke portie nederigheid. Ingebur-
gerd in het thuisland van de modestie is ze al, zoveel is zeker.

Een beetje beduusd sta ik aan de ingang van wat het nieuwe Unilever-gebouw 
in Anderlecht moet zijn. Hagelwit maar zonder al te veel kenmerken van be-
drijfsvertoon, waardoor ik me afvraag of ik wel goed zit. Een telefoontje naar de 

attente woordvoerder van het huis bevestigt het adres. Eenmaal boven heb ik nog 
net de tijd om het rijkelijk binnenstromende licht, de verrassend open ruimte en het 
indrukwekkende uitzicht op onze hoofdstad te bewonderen. Dan maakt Sophie Soui-
ed die sinds 2017 als general manager aan het hoofd staat van Unilever België en 
Luxemburg haar elegante entree, met de belofte dat we straks een rondje doorheen 
de nieuwe kantoren zullen maken. Welopgevoed maar direct als ik ben, hap ik toe en 
vraag haar meteen of we de beleefdheidsvorm die onze zuiderburen zo dierbaar is 
achterwege kunnen laten. Gelukkig zegt ze ja.

Sophie Souied werd 45 jaar geleden geboren in Parijs. “Mijn precieze roots zijn te 
gemengd om in detail toe te lichten”, steekt ze van wal. “Ik ben een cocktail van 
Noord-Afrikaanse, Italiaanse en Oost-Europese genen. Van mijn vier grootouders had 
er geen enkele de Franse nationaliteit.” Diversiteit en multiculturalisme zijn dan ook 
geen loze begrippen voor de general manager. Na haar baccalaureaat aan het Lycée 
Bergson in Parijs en twee voorbereidende jaren, vertrok ze naar het Zuid-Franse Tou-
louse om er handel te gaan studeren. “Ik heb daar veel vrienden gemaakt en enorm 
genoten van het studentenleven, maar na mijn studies ben ik toch naar Parijs terug-
gekeerd om bij Bestfoods te gaan werken”, blikt ze terug. Daar kwam ze terecht op 
de marketingafdeling, als lid van wat ze omschrijft als een geweldig team. “Ik werd 
er omringd door echte pro’s van wie ik enorm veel geleerd heb”, bekent ze. “Ik wilde 
niet per se marketeer worden, maar ik wilde werken met producten uit het dagelijks 
leven, producten die deel uitmaken van de intimiteit van de mensen en zo ben ik in 
de marketing beland.”

Na de overname van Bestfoods door Unilever begon ze in 2001 bij de Brits- 
Nederlandse groep als brand marketing manager voor Lipton Ice Tea. “Ik was heel 
enthousiast dat ik als jonge marketeer aan de slag kon in het koninkrijk der merken. 
Zo’n globale merkenportefeuille die gekenmerkt door een enorme diversiteit, van  
beauty tot homecare via food, is toch een unicum. ” 

Na een tiental jaar op de marketing was het echter tijd voor iets anders en wilde  
Sophie Souied overstappen naar sales. Ik vond het een interessante aanvulling bij 
eerder opgedane ervaring.” Dus werd ze category management director, precies op 
het moment waarop Unilever herstructureerde en verschillende van zijn bedrijven 
fuseerde. “Die fusie was bedoeld om alle kennis over shoppers samen te brengen en 
aldus beter te kunnen samenwerken met onze klanten in de retail”, zegt ze. Door-
dat de FMCG-gigant over zo’n grote portefeuille beschikte in zoveel verschillende 
segmenten, kon hij aanspraak maken op een uitgebreide en daardoor zeer kostbare 
kennis over de shopper in de winkel, maar ook thuis. Het was dan ook in diezelfde 
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periode dat Unilever een customer innovation center 
opende in Parijs, om aldus de verschillende catego-
rieën te doen groeien samen met de klanten. “Na drie 
jaar ben ik sales director geworden en had ik de smaak 
van dat nauwe contact met de klanten echt te pakken. 
Naast klantenrelaties leerde ik er ook onderhandelen 
en businessplannen opstellen. Bovendien proefde ik 
daar ook van een totaal andere teamdynamiek. Het was 
heel complementair bij mijn voorgaande ervaringen, 
dus een enorme verrijking, ook op persoonlijk vlak.”

Belgisch klimaat
In 2013 trad ze dan toe tot het directiecomité in Frank-
rijk als VP Marketing Foods/Ice Cream/Beverages & VP 
Sales Out of Home channels, een job die zowel marke-
ting als sales combineerde. “Het was een supersyn-
these van al mijn ervaring, voor zowel globale als loka-
le merken”, zegt ze bedachtzaam. Tegelijk was het de 
eerste keer dat ze in een directiecomité zetelde: haar 
nieuwe job bood haar dan ook de kans de finesses 
inzake leadership in de vingers te krijgen. Bovendien 
was Souied een van de enige vrouwen binnen de groep 
op topmanagementniveau. “Daarna is het opener ge-
worden en vandaag werken bij Unilever België bijvoor-
beeld zowat de helft mannen en de helft vrouwen, ook 
in de directiefuncties. We zijn heel complementair en 
divers.” Wel wijst ze op de noodzaak te blijven wer-
ken aan de best mogelijke diversiteit – of het nu gaat 
om gender, LGBT, mensen met een handicap, leeftijd,  
enzovoort – om aldus de realiteit van de verschillende 

minderheidsgroepen in de maatschappij te weerspie-
gelen. “Dat is een thema dat me bijzonder na aan het 
hart ligt”, benadrukt ze.

Toen Nils Van Dam in 2017 zijn post als CEO voor België 
verliet, kreeg Sophie Souied de kans om hem op te vol-
gen. “Het zou onze eerste expat-ervaring worden als 
gezin en we stonden erg open voor deze mogelijkheid, 
op voorwaarde dat zowel mijn man als mijn twee kin-
deren zich goed zouden kunnen integreren.” Daarom 
wonen ze nu in Ukkel. “Bij mijn landgenoten”, lacht 
ze. “Maar ik heb twee pubers, eentje van veertien en 
eentje van zestien, en die zitten allebei op het Frans 
lyceum daar.” 

De schok van de verhuizing bleek groot en klein tege-
lijk. “België is net zoals Frankrijk een Europees land. Je 
merkt dat de persoonlijke en professionele verlangens 
van de mensen dezelfde zijn: ze willen hun kinderen 
een betere toekomst bieden, in een veilige omgeving 
wonen, een job hebben,... Ook de consumententrends 
lopen ondanks de kleine accentverschillen gelijk. In 
beide landen merk je een trend naar meer natuurlijke 
en gezondere producten. Tegelijk verwachten consu-
menten meer convenience en producten die beant-
woorden aan gedragsveranderingen als snacking en 
on the go.” Ook de digitale transformatie heeft een 
zware impact in beide landen. “Op het werk kon ik dus 
voortbouwen op een aantal thema’s waar ik al mee be-
zig was; daardoor kon ik vrij snel impact creëren met 
mijn nieuwe team.” Anderzijds was het toch ook een 
heel nieuwe ervaring om in Brussel te gaan wonen. 
“Ondanks de korte afstand, blijft het een heel andere 
omgeving, met eigen gebruiken en gewoonten. Ik had 
me voorbereid op de mythe van de Belgische cultuur, 
de twee talen, de regio’s, enzovoort. Ik heb zelfs een 
beetje Nederlands geleerd.”

Souied werd in het bijzonder geraakt door de manier 
waarop de jongeren hier uiting gaven aan hun milieu-
bekommernissen. “Wat dat betreft, ben ik trots om in 
België te wonen, waar de jeugd op straat komt voor 
een betere toekomst en de klimaatverandering tegen 
te gaan.” Ze aarzelde dan ook geen seconde om, net 
als een aantal mensen uit onze sector, burgers, bedrij-
ven en hun CEO’s ambassadrice te worden van Sign  
for my Future, de klimaatcampagne die politieke  
besluitvormers duidelijk wilde maken dat de grote  
klimaatuitdagingen nu moeten worden aangepakt.  
“De inzet is groot en het is dringend”, zegt ze daarover. 

Levenslang leren
Als ik haar vraag naar de mensen die haar geïnspi-
reerd hebben tijdens haar parcours, verwijst ze om 

“INCLUSIE IS EEN THEMA DAT ME NA  
AAN HET HART LIGT.”
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te beginnen naar de marketingdirecteurs die haar 
gevormd hebben: mensen als Sylvain Bluntz en haar 
laatste baas, Conny Braams die onlangs benoemd 
werd tot de wereldwijde board bij Unilever. “Het is een 
grote vakvrouw in haar werk- en denkwijze, zeer pur-
pose driven.” Braams is de opvolgster van de bekende 
Keith Weed die vorig jaar vertrok. Zij krijgt er bovenop 
de marketingfunctie ook nog de digitale verantwoor-
delijkheid bij. “Ik beschouw haar als een van de meest 
succesvolle en getalenteerde leiders van Unilever die 
in staat is verandering te stimuleren. Bovendien inspi-
reert ze me ook als rolmodel, als vrouw op zo’n hoog 
verantwoordelijkheidsniveau.”

Net als Braams die bereidheid tot verandering wil cre-
eren, wil Souied blijven leren. “Het is altijd een sterke 
driver in mijn carrière geweest”, beaamt ze. “Ik wil 
daarvoor mijn comfortzone verlaten. Dat is tot dusver 
altijd goed verlopen. Ook al was het niet altijd even evi-
dent.” Die leergierigheid is naar verluidt ook een con-
stante bij Unilever. “In ons nieuwe gebouw blokkeren 
we elke eerste donderdag van de maand twee uur in 
de agenda’s van alle teams. Dan organiseren we een 
leermoment, met de bedoeling allemaal life long lear-
ners te worden. De disciplines, de markt veranderen 
zo hard. Bovendien verschuiven de trends op de con-
sumentenmarkt zo snel dat we absoluut onze mensen 
willen wapenen deze omgeving het hoofd te bieden en 
de jobs die we morgen nodig hebben te vervullen. We 
hebben een hele catalogus van opleidingen en werken 
er zelf uit voor België. De onderwerpen zijn echt heel 
uiteenlopend, van diversiteit tot inclusie over bepaalde 
skills die samengaan met de digitale transformatie.”

Zou het na 19 jaar bij dezelfde groep dan geen tijd zijn 
om te zien of het gras elders niet groener is? “Ik moet 
nog heel wat jaren werken. Ik wil blijven leren en mijn 
ervaring blijven uitbreiden. Het is een internationale 
groep met een kader, een organisatie en een strategie, 
dat klopt. Maar wat me veel vrijheid geeft, is dat ik uit 
een ondernemende familie kom, waar zowat niemand 
in loondienst is. Die waarden van ondernemerschap 
heb ik altijd kunnen behouden binnen deze grote 
groep: je moet je eigen P&L beheren, je bent aanspra-
kelijk voor je resultaten, enzovoort.” Anderzijds wijst 
ze erop dat Unilever als multinational streeft naar een 
juiste balans tussen globale en lokale merken. “Je hebt 
natuurlijk globale campagnes, maar tegelijk proberen 
we om zo dicht mogelijk bij de consument op elke lo-
kale markt te staan, door onder andere te experimen-
teren met lokale programma’s op globale merken. 
Daarnaast zijn er puur lokale merken, zoals Sunlight 
in België, waarvoor de lokale teams de communica-
tiecampagnes ontwikkelen. Tot slot worden lokale 

markten ook gebruikt als frontrunner voor bepaalde 
merken, waarbij de kracht en expertise van de groep 
worden ingezet. Dat maakt dat je toch over veel bewe-
gingsruimte beschikt.”

Nederigheid
Je moet het maar kunnen, een job als deze combine-
ren met een gezin. “Een zekere nederigheid is de sleu-
tel. Ten opzichte van het feit dat je goed begeleid bent. 
Door je partner die respect heeft voor je professionele 
keuzes. Dankbaarheid omdat je geen grote, zware zor-
gen hebt, omdat de balans dan anders is, ook al heb je 
de talenten. Veel nederigheid ook betreffende de priori-
teiten.” Daarmee verwijst ze naar de noodzaak om vol-
doende afstand te kunnen nemen om te bepalen wat 
eerst moet en wat kan wachten. “Door duidelijk te zijn 
over je prioriteiten, kun je jongleren met het aantal be-
schikbare uren in een dag. Soms moet je trouwens aan 
jezelf durven te denken, omdat je daarna beter kunt 
doen wat je moet doen.”

In haar vrije tijd houdt ze van lezen en beluistert ze 
podcasts. “En ik probeer op zondagochtend mijn ses-
sie Pilates niet te missen.” Verder geniet ze van reizen, 
meestal met het hele gezin, zolang het nog kan. En 
verder heeft ze een zwak voor kunst en design. “Die 
interesse voor kunst biedt me ook de mogelijkheid 
om bevoorrechte momenten met mijn dochter te de-
len. We bezoeken samen galerijen in Brussel of kunst-
beurzen in Gent. Ik houd veel van de manier waarop 
de Belgen met kunst omgaan, want er is een enorme 
diversiteit, ook in het galerijaanbod. Bovendien is de 
kwaliteit hoog. Dat was een hele fijne verrassing, toen 
we hier kwamen wonen.”

Of ze definitief in België zal blijven, kan ze niet zeggen. 
“Ik hoop dat mijn volgende job nog niet bestaat: geef 
toe, dat zou toch perfect zijn om mijn nieuwsgierig-
heid en leergierigheid te voldoen.” Het lijkt een straffe 
uitspraak voor iemand die zowat haar hele carrière bij 
Unilever werkt. “Maar als je kijkt naar het aantal func-
ties dat je kunt vervullen op verschillende domeinen, 
snap je dat wel. Ook het vermogen en de openheid van 
de groep om je te laten veranderen en te proberen. 
Hoeveel groepen denk je dat iemand sales director 
laten worden zonder enige commerciële ervaring? Ik 
ben een grote fan van de ‘Work hard, play hard’ filoso-
fie die we binnen het team toepassen. We laten geen 
gelegenheid voorbijgaan om samen te feesten, of dat 
nu met Kerstmis is, bij de wedstrijden van de Rode 
Duivels of tijdens ons jaarlijks dagje op Tomorrowland 
in juli.”

Griet Byl

“We proberen om zo dicht mogelijk bij de consument op elke lokale markt  
te staan, door onder andere te experimenteren met lokale programma’s  
op globale merken.”
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Naar het voorbeeld van haar groep draagt Sophie 
Souied bepaalde prioriteiten hoog in het vaan-
del. Een daarvan is purpose: niet alleen voor 

merken en consumenten, maar ook voor werknemers, 
de absolute voorwaarde voor groei. 

Sinds 2017 sta je, na een carrière in de marketing 
en sales bij Unilever, aan het hoofd van de Belgisch- 
Luxemburgse vestiging. Je kent de multinational 
die net geen eeuw actief is op het gebied van food,  
personal en home care, dus wellicht als je broekzak. 
Wat onderscheidt de groep van zijn concurrenten in 
de FMCG-sector?

Natuurlijk is er om te beginnen onze unieke portefeuil-
le van merken. Verder denk ik dat onze voortrekkers-
rol en strategie voor een duurzamere levenswijze ons 
uniek maken. Het plan dat in 2010 gelanceerd werd 
door onze vorige CEO, Paul Polman, streeft drie doel-
stellingen na: meer dan een miljard mensen helpen 
om iets te doen om gezonder en beter te leven, de mi-
lieu-impact van Unilever met de helft verminderen en 
de levensomstandigheden van miljoenen mensen ver-
beteren. Ondertussen hebben verschillende bedrijven 
natuurlijk die maatschappelijke en ecologische dimen-
sie in hun beleid geïntegreerd, maar de expertise en 
het interne draagvlak dat we gedurende de afgelopen 
tien jaar voor deze visie gecreëerd hebben, geven ons 
een aanzienlijke voorsprong. 

Jullie waren inderdaad een van de eerste adverteer-
ders met een Sustainability departement. Hebben 
die inspanningen hun vruchten afgeworpen?

Toch wel, als onderdeel van een meerjarig proces om 
te komen tot een kleinere ecologische voetafdruk. Het 
bekendste onderwerp is natuurlijk de beperking van 
plastic afval. Plastic heeft een aantal deugden, bijvoor-
beeld om voedsel in te verpakken, maar die wegen enkel 
op tegen de nadelen op voorwaarde dat het in omloop 
blijft en niet op straat, in de natuur of in onze oceanen 
terechtkomt. Concreet moeten al onze verpakkingen 
tegen 2025 herbruikbaar, recycleerbaar of compos-
teerbaar zijn: de overgang van PET-flessen naar RPET- 
flessen heeft immers een onmiddellijke impact, want 
het vermindert de CO

2
-uitstoot met 40%. We werken 

wereldwijd nu ook met 100% hernieuwbare elektriciteit 
en voor 2030 moeten we een CO

2
-neutraal bedrijf zijn. 

Het zijn maar een paar voorbeelden van hoe we onze 
verantwoordelijkheid en rol als producent van couran-
te consumptiegoederen opnemen.

Een ander aspect van jullie maatschappelijke rol is 
de aandacht voor diversiteit en inclusie. Wellicht 
vanuit je eigen ervaring tijdens je klim op de hiërar-
chische ladder, hecht je hier veel aandacht aan.

Ik zou willen preciseren dat we een ruime visie hebben 
op diversiteit en inclusie. Onze aandacht beperkt zich 
niet tot gender, maar betreft ook de LGBT-community, 
mensen met een beperking, leeftijd, enzovoort. We 
hebben allerlei programma’s op dat vlak, niet alleen 
voor de communicatie rond onze producten, zoals in 
het geval van Dove dat wat dat betreft een pionier was 
met zijn ‘Real Beauty’ campagnes, maar ook op de 
werkvloer. Bedoeling is representatief te zijn voor de 
hele bevolking, ook binnen onze teams. Daarom heb-
ben we bijvoorbeeld een AI-filter op punt gesteld die in-
gezet wordt bij de allereerste beoordeling van de cv’s 
die we binnenkrijgen.

En wat doet die dan precies?

Met alle goede wil van de wereld zijn mensen vaak 
onderhevig aan bias en geneigd om onbewust kandi-
daten aan te nemen die op hen lijken. Met als gevolg 
dat bepaalde culturele of andere minderheden die 
ondervertegenwoordigd zijn dat ook blijven. Doordat 
de allereerste filter door een artificiële intelligentie 
gebeurt, levert die een strikt neutraal en objectief eer-
ste rapport van elke kandidaat. Daarmee is de inflow 
veel gediversifieerder. Pas op, de machine vervangt de 
mens niet hè, want daarna volgt natuurlijk nog een live 
onderhoud.

“De expertise en het interne draagvlak dat we 
gedurende de afgelopen tien jaar gecreëerd 
hebben rond onze purpose en duurzaamheid, 
geven ons een aanzienlijke voorsprong.”
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Met zoveel maatschappelijk engagement zou je bijna 
vergeten dat Unilever een beursgenoteerd bedrijf is 
dat winst moet maken. Is purpose niet gewoon een 
nieuw buzzwoord? Het was jullie eigen CEO Alan 
Jope die vorig jaar op de Cannes Lions waarschuwde 
voor de gevaren van woke-washing.

We waren er altijd al van overtuigd dat purpose niet 
alleen een hefboom kan vormen voor een beter leven, 
maar ook voor de groei van onze merken. Die overtui-
ging wordt vandaag objectief gestaafd door de cijfers 
en bedrijfsresultaten. Bovendien is het ondertussen 
zo dat als merken niet bijdragen tot het maatschappe-
lijk belang, ze hun nut verliezen voor de hedendaagse 
consumenten. Dat geldt zeker voor de millennials: on-
derzoek wijst uit dat purpose voor 90% van hen een be-
palende factor is in de keuze voor een bepaald product 
én bedrijf. Los daarvan geeft die purpose ook zin aan 
het werk dat we doen, wat van Unilever een heel aan-
trekkelijke werkgever maakt.

Hebben jullie in feite nog merken die niet ‘purpose-
ful’ zijn?

Er is geen plaats in onze portefeuille voor merken zon-
der purpose, aldus Alan Jope en hij is de baas (lacht). 
In alle ernst, laat ik zeggen dat een aantal merken die 
tot het DNA van de groep behoren, door de mate waarin 
ze bijdragen tot het leven van de medewerkers en de 
consumenten, de purpose van de groep draagt. Ande-
re moeten dan de rol die ze vandaag kunnen spelen 
onderzoeken en de branding coherent maken met het 
product. ‘The purpose say et purpose do moeten klop-
pen’. Wat je zegt met of over je merk, moet vertaald 
worden in het product en de impact dat het heeft op 
de samenleving. 

Is het daarom dat jullie je beauty branche aan een  
review onderwerpen?

Neen. We doen heel de tijd reviews van onze portefeuil-
le, om de performantie van onze merken én de samen-
stelling van onze portefeuille te optimaliseren. Zo’n re-
view kan overigens niet alleen leiden tot de afschaffing 
van merken, maar ook tot acquisities. Als je kijkt naar 
wat we de afgelopen tien jaar gedaan hebben, merk je 
dat die reviews ons ook geholpen hebben om merken 
aan te trekken. Dat is bijvoorbeeld het geval met het 
Pukka-theeassortiment, maar ook met De Vegetari-
sche Slager. Dat merk – dat voortaan onder andere bij 
Burger King het vegetarische alternatief voor de vlees-
burgers is – moet de consumptie van plantaardige ei-
witten stimuleren, zowel in Europa als elders. 

Wat voor rol spelen marketing en reclame in zo’n  
purpose driven consumptie en communicatie?  

Marc Pritchard van P&G maande de sector onlangs 
aan om te beginnen nadenken over een wereld zonder 
reclame. Een boutade of een terechte waarschuwing?

Ik denk dat we van massamarketing zullen evolue-
ren naar mass customisation. Daarbij spelen data een 
fundamentele rol. We hebben almaar meer data die we 
optimaal moeten leren benutten, om onze consumen-
ten beter te leren kennen en aan precisiemarketing  
te doen. Met dat doel voor ogen creëerden we een  
digitale hub, waarin een aantal expertises verenigd is. 
Bedoeling is aldus onze campagnes beter op te bouwen  
aan de hand van fijnere segmenten dan vroeger en 
ze in real time te doen leven en te doen evolueren. Te-
gelijk werken we nauwer samen met de e-commerce 
teams, zodat we de prestaties sneller kunnen meten 
en overgaan naar de constructie van performantere 
e-commerce sites. 

Anderzijds weet ik niet of advertising nog de juiste 
term is voor onze merkcommunicatie. Misschien zou-
den we beter spreken van co-creatie. Naast de recla-
mecampagnes die we maken, dragen onze consumen-
ten vandaag bij tot de creatie van imago en content 
voor onze merken, door producten te raten, comments 
te geven, ervaringen delen,... De beleving van een 
merk gaat tegenwoordig veel verder dan gewoon op de 
winkelvloer of via de campagnebeelden. En die erva-
ring deelt de consument binnen zijn invloedcirkel. Dat 
zijn allemaal nieuwe vormen van advertising die niet 
meer echt door de term reclame gedekt worden. 

Net zoals nogal wat grote adverteerders hebben  
jullie een aanzienlijk deel van de bureauactiviteiten 
geïnternaliseerd. Betekent dat op termijn het einde 
van jullie samenwerkingen met bureaus?

We inhousen inderdaad een groot aantal ‘capabili-
ties’, zeker op digitaal niveau. Binnen onze nieuwe 
digital hub hebben we naast onze eigen mensen ook 
een aantal externe experts die elke dag bij ons komen 
meewerken, virtueel of fysiek. We doen met name 
veel AB-experimenten, om de relevantie van bepaalde 
digitale campagnes te meten en bij te sturen. Tegelijk 
blijven we uiteraard met creatieve bureaus samenwer-
ken voor de creatie van campagnes. Maar je mag niet 

“IK DENK DAT WE VAN MASSAMARKETING ZULLEN EVOLUEREN NAAR 
MASS CUSTOMISATION.”

“Vroeger omvatte je campagne televisie en 
affichage. Vandaag heb je om die campagne 
te laten leven of bij te sturen, interne 
ondersteuning nodig en die maakt ons 
reactiever en sneller.”
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vergeten dat we veel meer content maken dan vroeger. 
Vroeger omvatte je campagne televisie en affichage. 
Vandaag heb je om die campagne te laten leven of bij 
te sturen, interne ondersteuning nodig en die maakt 
ons reactiever en sneller. 

Vorig jaar maakte Unilever bekend dat het grote 
schoonmaak zou houden in zijn digitale reclame,  
onder andere via de aanmaak van een Trusted Pu-
blishers-netwerk met uitgevers die adverteerders 
een aantal garanties kunnen bieden inzake fraude, 
brand safety en datatoegang. Heeft die beslissing 
een impact op jullie digitale mediabestedingen? 

We zijn altijd erg gematigd gebleven in digital. Als ik 
naar de evolutie van onze mediabestedingen kijk, 
zie ik weliswaar dat onze digitale investeringen toe-
genomen zijn, maar dat is erg geleidelijk gegaan. Je 
merkt geen enorme bruuske verschuivingen. Daar 
zijn twee redenen voor. We zitten in een test&learn 
mindset voor we dingen uitrollen. Ten tweede zijn we 
erg betrokken bij een verantwoorde mediabenadering. 
Daarom kiezen we enkel voor ‘trusted’ platformen: vei-
lig voor onze merken en voor onze consumenten, de 
surfers. We zijn ook erg gehecht aan de prestaties van 
onze campagnes, dus we zijn oplettend geweest inza-
ke de meetbaarheid van de platformen. Een geïnves-
teerde euro moet opbrengen. 

Iets anders. Volgens de Effie Worldwide Index van 
2019 met daarin de vaakst bekroonde bureaus en 
adverteerders op de 46 competities die de award 
omvat, was Unilever al voor de zesde keer sinds 
2011 de vaakst bekroonde adverteerder. Hoe ver-
klaar je dat succes?

Deze award toont volgens mij dat onze strategie om 
merken een functie te geven die verdergaat dan alleen 
de superioriteit van de producten, vruchten afwerpt, 
ook in de communicatie en de advertising. En natuur-
lijk is het altijd enorm bevredigend om een podium-
plaats te behalen, dus ik kan er alleen maar blij om zijn.

Tot slot ben je zeer enthousiast over het nieuwe ge-
bouw waar jullie je intrek hebben genomen. Waarom 
vind je dat zo belangrijk?

Het staat symbool voor een nieuw hoofdstuk voor  
Unilever Belgium. Alle pijlers van onze cultuur zijn hier 
verenigd. De eerste is sustainability, vanwege de keu-
ze van de plek die bewust dichter bij het station ligt, de  
gebruikte materialen en de dynamiek van circulariteit. 
We gebruiken bijvoorbeeld geen plastic, enkel vaatwerk. 
Uiteraard staan we ook open voor homeworking in al zijn 
vormen. Ten tweede is deze werkplek agile en digital. Er 
bestaat een heel programma om mensen ‘agile’ te laten 
werken aan de hand van nieuwe technieken, met mul-
tifunctionele teams die de lineaire werkwijze vervan-
gen door cyclische modellen, waardoor ze niet alleen 
sneller functioneren, maar ook de focus en priorisering 
toeneemt. Tegelijk willen we de fysieke en mentale well-
being van onze medewerkers verbeteren, aan de hand 
van mindfulness programma’s en het stimuleren van 
een goede balans tussen het professionele leven en 
wellbeing. Tot slot willen we streven naar verbinding. 

Hoe bedoel je? Alles is open, alles is flex, niemand 
heeft een eigen bureau. Is het dan niet moeilijker om 
connectie tot stand te brengen?

Het klopt inderdaad dat alle bureaus elke avond leeg 
en netjes moeten zijn, ook het mijne, want ik heb geen 
vast kantoor, maar er zijn wel ankerzones per teams. 
En we hebben een centrale ontmoetingsplek in the 
Village, zodat er nieuwe verbindingen gemaakt kun-
nen worden. Dat sluit ook aan bij wat er in de wereld 
gebeurt. Die openheid maakt ons niet alleen onderling 
beter geconnecteerd, maar ook met de wereld en met 
onze consumenten. Zo hebben we in onze digital hub 
schermen waarop in real time getoond wordt wat er 
gebeurt op bepaalde van onze sites.

Bovendien stelt deze configuratie me ook in staat dicht-
bij mijn teams te staan. Er is hier weinig hiërarchie en ik 
probeer zo authentiek en zo toegankelijk mogelijk te zijn 
voor mijn mensen. Ons nieuwe gebouw weerspiegelt 
waarden die me dierbaar zijn. We zijn een groot bedrijf 
en tegelijk zijn we een bedrijf op mensenmaat. Ik zal 
makkelijker iemand gaan opzoeken over een bepaald 
project dan dat ik zijn directe chef een mail zal sturen. 

Interview door Griet Byl

“Onderzoek wijst uit dat purpose voor 90%  
van de millennials een bepalende factor is in de keuze  
voor een bepaald product én bedrijf.”
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DAAR IS 

AMAZON.NL  

 
WAT VOOR IMPACT  
OP DE BELGISCHE  

MARKT? 
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In Vlaanderen spint bol.com al jaren zijn web. Nu Amazon.nl zijn opwachting maakt 
bij onze noorderburen, zijn alle experts het erover eens dat deze intrede de e- 
commerce in ons land zal boosten. Maar Amazon is meer dan alleen de grootste 

marketplace ter wereld: het platform is op globale schaal ook een van de grootste 
mediakanalen. In dit dossier zullen we proberen uit te zoeken hoe je best jezelf  
bekend maakt op Amazon, niet alleen als verkoper, maar ook als adverteerder.

Dossier door Bruno Liesse en Bart Lombaerts
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konden klanten zich abonneren op Amazon Prime en 
profiteren van de gratis snelle levering van miljoenen 
producten, de onbeperkte streamingdienst Prime Vi-
deo, toegang tot gratis games met Twitch Prime en een 
gratis onbeperkte opslagdienst met Amazon Photos. 
In 2018 opende Amazon een nieuw bureau in Amster-
dam. Sindsdien kunnen Nederlandstalige Prime-leden 
ook profiteren van duizenden aanbiedingen tijdens 
Prime Day op Amazon.de. Datzelfde jaar introduceer-
de Amazon ook zijn betaalmiddel iDeal. Voor de volle-
digheid vermelden we nog dat Vlaamse klanten hun 
online aankopen ook kunnen doen via de Nederlands-
talige versie van Amazon.de en dat ze ook een Prime- 
abonnement kunnen nemen. De Franstaligen van hun 
kant kunnen al een tiental jaar hun aankopen doen via 
Amazon.fr.

Patrick Labarre, directeur van Amazon Frankrijk, zei 
vorige maand al in een interview met LSA dat Amazon 
het Europese netwerk gebruikt in de logistiek, maar 
“ook dankzij onze algoritmes over de noden van de 
klant”. “Om de stock zo dicht mogelijk op te slaan bij 
de plaats waar ze denken dat er bestellingen zullen 
zijn. Dat zal levering de dag zelf mogelijk maken. De 
verkoper zal zijn voorraad naar het dichtstbijzijnde 
entrepot in Europa sturen en geeft Amazon de vrijheid 

De komst van Amazon naar de Belgische en Ne-
derlandse markt is een wake-up call voor mer-
ken en retailers volgens Emakina. Daarmee is 

de toon meteen gezet. “Met de expansie van globale 
platformen als Amazon of Alibaba en die van lokale 
spelers als bol.com en Coolblue, is het de hoogste tijd 
dat merken en retailers hun strategieën aan de mar-
ketplaces aanpassen om hun e-commerce activiteiten 
te beschermen en te ontwikkelen”, verklaarde Luca Vi-
cini, expert in marketplaces bij Emakina, in een recent 
persbericht van de groep.

In Europa verkocht Amazon zijn producten tot dusver 
via Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.it, 
Amazon.es en sinds kort Amazon.com.tr. Amazon.nl 
vervolledigt binnenkort het Europese netwerk van de 
Amerikaanse reus (maar de precieze lanceringsdatum 
was bij het afsluiten van dit nummer nog niet bekend). 
In de praktijk bestaat de markeplace op .nl al enkele 
jaren, maar ze verkocht oorspronkelijk enkel boeken. 
Roeland Donker, country manager Benelux: “In novem-
ber 2014 opende Amazon een winkel voor e-books op 
Amazon.nl. Sinds 2016 kopen veel Nederlandstalige 
klanten ook materiële producten op Amazon.de in 
het Nederlands. In 2017 lanceerde Amazon zijn Pri-
me-lidmaatschapsprogramma in Nederland. Daarmee 

Terwijl België aan de ene kant al rekening moet houden met de overlap van de Franse online verkoop-
sites, verwelkomt Nederland binnenkort de Amerikaanse oorlogsmachine die wellicht ook Vlaanderen 
zal bedienen, waar bol.com al jaren ingeburgerd is. En dan heb je ondertussen nog Coolblue en andere 
marketplaces zoals Zalando of e-Bay. Alle experts zijn het erover eens dat de komst van Amazon.nl  
de e-commerce in ons land zal boosten.

AMAZON.NL draait de duimschroeven aan
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om de producten te plaatsen naargelang de noden van 
de consumenten. De verkoper zal toegang krijgen tot 
de Prime-klanten in elk van onze landen, 120 miljoen 
unieke bezoekers, in een geoptimaliseerde termijn, 
wat een aanzienlijke impact op de conversie zal heb-
ben. Onze Prime-klanten zijn hun bijzonder snelle le-
vering gewend geraakt. Met een economisch voordeel: 
we factureren hun enkel de thuisleveringskosten.”

Stimulans voor de Belgische 
e-commerce
Volgens Pierre-Alexandre Billiet, CEO van Gondola, zal 
Amazon.nl heel snel marktaandeel veroveren op Bol.
com, aangezien het aantal productreferenties twin-
tig keer groter is. “Terwijl e-commerce bij ons elk jaar 
ongeveer 15% toeneemt sinds twee jaar, zal de trend 
nu nog versnellen. Amazon is een booster”, zegt hij. 
Pauline Neerman, hoofdredactrice van RetailDetail, is 
het daarmee eens, maar verwijst naar een mogelijke 
nationale herschikking van het evenwicht: “In Frans-
talig België heeft Amazon al een sterke positie, dus de 
komst van Amazon.nl zal vooral een impact hebben op 
de Vlaamse markt. Het feit dat die positie in Vlaande-
ren nog zwak is – ondanks cross-border shopping bij 
Amazon.fr, .co.uk en .de – betekent dat taal en bran-
ding toch nog een belangrijke rol spelen. Daarom kun-
nen we ervanuit gaan dat de lancering van een eigen 
Amazon.nl-site zeker relevant is, ook nog vandaag.”

Zoals haar collega van Gondola denkt Pauline Neer-
man dat de Belgische markt nog in een groeifase zit 
en dat de penetratie “nog steeds lager is dan die in de 
buurlanden”. Ze verwijst naar de BeCommerce Mar-
ket Monitor waaruit onder andere meer online uitga-
ven blijken in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel,  
samen goed voor een totaal van naar schatting 11 mil-
jard euro in 2019, waarvan 62% dus uit het noorden 
komt (terwijl de regio ‘slechts’ 55% van de bevolking 
vertegenwoordigt). 

Dat percentage zou moeten evolueren, gezien de na-
kende komst van Coolblue en Bol.com naar virtueel 
Franstalig grondgebied. Pierre-Alexandre Billiet is wel-
iswaar pessimistischer. Volgens hem zal het oneven-
wicht tussen beide regio’s blijven bestaan, omdat ook 
andere factoren dan de activiteit van de marketplaces 
en hun logistieke faciliteiten een rol spelen. Hij verwijst 
naar de sociogeografische kloof in België: “De confe-
deratie bestaat in de praktijk al. Vlaanderen, waar het 
gemiddelde inkomen per inwoner beduidend hoger ligt, 
wordt blijkbaar een economische provincie van Neder-
land, terwijl Wallonië al jaren naar Franse sites terug-
grijpt. Naast Amazon.fr denk ik ook aan grote retailers 

zoals Auchan, Carrefour Leclerq of Cdiscount, allemaal 
leverbaar via Amazon. Ze verspreiden hun folders tot 
ver op ons grondgebied, tot in Gent. De overlap van 
grensaankopen voor een goedkoper boodschappen-
mandje is een evidente realiteit van aanzienlijke om-
vang geworden in Wallonië.”

Pierre-Alexandre (Gondola):  
“Amazon.nl zal heel snel marktaandeel afsnoepen van bol.com.”

“Amazon heeft 
shopping ontdaan 
van al zijn plezier.”

Het geval van Belgium.be
Naast het onweerlegbare feit dat Belgen in het alge-
meen ‘late adopters’ zijn als het om nieuwe techno-
logie gaat, een categorie waartoe e-commerce nog 
steeds behoort, wijst de baas van Gondola op nog een 
belangrijke hindernis voor de toename van deze aan-
kooppraktijken, vooral op het vlak van het aanbod. Hij 
heeft het over de creatie van lokale dispatchingsites 
en -diensten: “Deze infrastructuren kosten minstens  
11 tot 12% meer dan in de buurlanden, door de belas-
tingen en de prijs van de mankracht. Een onbetaalbaar 
verschil voor deze platformen met hun beperkte mar-
ges.” Daarom worden de marketplaces en entrepots bij 
voorkeur neergepoot in Duitsland en in Frankrijk. Maar 
hoe zit dat dan met de massale (en fysieke) komst 
van Alibaba in de provincie Luik? Billiet is er radicaal 
van overtuigd dat “Wallonië zich laten vangen heeft”: 
Alibaba in Bierset is een complete misvatting, want 
Wallonië heeft geen e-commerce strategie. Het heeft 
de premium ruimten op de luchthaven letterlijk aan de 
Chinezen gegeven (dus de ruimten in de onmiddellij-
ke buurt van de landingsbanen, nvdr). Op economisch  
en sociaal vlak zal het jobbeleid even slecht zijn, zo-
wel wat de kwaliteit als wat de kwantiteit betreft. Dat 
centrum wordt een hub voor Europa, niet voor België.”
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marktplaatsen, zoals bol.com en Amazon, dus zij zet-
ten de toon, qua prijzen, levering, assortiment, per-
sonalisatie, enzovoort.” Wie wil concurreren moet het 
anders doen, met unieke experience en service. Ook 
met duurzaamheid, lokaal aanbod en dienstverlening 
op maat kunnen concurrenten het verschil maken. We 
wensen de kandidaten alvast veel geluk.

Reëel en virtueel:  
in evenwicht op termijn
De impact op termijn van e-commerce in het algemeen 
en Amazon in het bijzonder, zal bijzonder zwaar door-
wegen op het aankoopgedrag van de consumenten, 
zeker in verband met de fysieke distributie van produc-
ten en diensten. Want er bestaat een verband tussen 
diensten en bakstenen, zoals de banken al mochten 
ondervinden. Dat de paradigmaverschuiving al bezig 
is, blijkt onder andere uit de tracking van BeCommerce, 
waar vliegtuigtickets, concerttickets en forfaitreizen de 
drie grootste online uitgaveposten vormen.

Heeft het oude distributiemodel nog een kans om zich 
aan te passen of te kiezen voor een gemengd model 
zodat bepaalde producten of diensten gespaard blij-
ven? Pauline Neerman citeert bij wijze van antwoord 
nogmaals Natalie Berg. “Ze is auteur van een diep-
gravend boek over Amazon, en legde op RetailDetail’s 
E-commerce & Omnichannel Congress de klemtoon op 
de ‘WACDs’: What Amazon Can’t Do. Volgens haar heeft 
Amazon het plezier uit shoppen gehaald: het is een 
puur functionele one-stop-shopomgeving. Waar Ama-
zon niet goed in is, is beleving, persoonlijke service en 
verrassing bieden aan consumenten.”

Ze preciseert: “Spelers als Amazon gebruiken data 
om hun enorme aanbod te cureren en consumenten 
zogezegd persoonlijke suggesties te doen, maar dat 
is niet altijd juist en consumenten willen niet altijd 
zo gestuurd worden. Ze willen ook de kans krijgen om 
zelf dingen te ontdekken. Fysieke winkels zullen daar 
een belangrijke rol in blijven spelen.” We kunnen ons 
daarom verwachten een verdere integratie van online 
en offline in de komende jaren, waarbij omnichannel- 
retailers menselijke service en online convenience, 
het fysieke en het digitale gaan combineren. Volgens 
Wundermann Thompson, shopt 46% van de Belgen nu 
al het liefst bij een merk dat zowel online als offline 
aanwezig is.” Kwestie van te relativeren, zeggen we 
er nog bij dat het de veralgemening van marketplaces 
als nieuwe aankoopreflex is die deze paradigmawissel 
veroorzaakt, dus niet enkel de komst van Amazon.

Brice le Blevennec, CEO van Emakina, is dan weer 
van oordeel dat de komst van Amazon.nl vooral een 
negatieve impact zal hebben op de laatste fysieke en 
online winkels die de strijd zullen moeten aanbinden 
met lagere prijzen en een levering binnen de twee uur. 
“Maar voor het zover is, hebben we nog minstens twee 
jaar alvorens Amazon genoeg verkopers gevonden  
zal hebben en de lokale infrastructuur op punt gesteld 
zal hebben – entrepots, koeriers, enzovoort.” Momen-
teel is de Amerikaanse reus enkel op zoek naar kan-
didaten die op de marketplace willen verkopen – de 
Amazon Sellers.

PAULINE NEERMAN (RETAILDETAIL):  
“AMAZON ZAL DE KOMENDE JAREN DE LAT 
LEGGEN OP HET NIVEAU DAT IEDEREEN  
MOET EVENAREN.”

Pauline Neerman ziet het platform veeleer als een 
zwaarbewapend vliegdekschip dat op termijn voor 
andere verhoudingen zal zorgen in de e-commerce: 
“Amazon zal in de komende jaren wel de lat leggen 
waar iedereen minimaal aan moet voldoen”. Ze ver-
wijst naar Natalie Berg: “Zij verwacht dat Amazon sa-
me-day delivery zal lanceren in de Benelux en dat de 
concurrenten zullen moeten volgen. Vandaag gebeurt 
51% van de online aankopen in België al via  online-
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Everything is media. En alles kan reclame zijn. De 
principes van touchpoint planning en consumer 
journey leren ons al enkele jaren dat de zoge-

naamde klassieke kanalen niet langer de enige zijn 
om je leads te bereiken, maar dat elk dagelijks contact, 
online of fysiek, een gerichte reclameboodschap kan 
overbrengen. De GAFAM zijn zich logischerwijze snel 
bewust geworden van hun krachtige bereik en van hun 
visibiliteit in het leven van de doorsnee consument. 
Amazon is aldus uitgegroeid tot het derde grootste re-
clamekanaal wereldwijd. Merken zoeken bereik en op 
Amazon kunnen ze dat vinden. Bij wijze van voorbeeld, 
zijn bereik in Frankrijk lag in het eerste trimester van 
2019 op 47,3%, ofwel 30 miljoen particulieren en vijf 
miljoen unieke bezoekers per dag (bron: Etail Distribu-
tion). “Een derde van de Franse kopers start zijn zoek-
tocht naar producten op Amazon; dit aandeel is nog 
groter in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In de 
Verenigde Staten is dit zelfs 80%”, legt Moise Denage, 
CEO van Etail Distribution (Virtuology Group), uit.  

Producten verkopen  
of naambekendheid kopen
Beweren dat Amazon een aanzienlijke rol speelt in 
het leven van de internetgebruiker is dus een under-
statement. Moise Denage toont zich enthousiast over 
Amazon als reclamekanaal: “Amazon biedt verschil-
lende touchpoints en informatiemogelijkheden met 

een chirurgische precisie. Om deze reden zijn merken 
meer en meer geïnteresseerd om te communiceren via 
dit kanaal. Ofwel als adverteerder, zonder noodzakelijk 
een product te verkopen, of als klant van Amazon om 
hun sales te verhogen.”

In se biedt de Amerikaanse gigant adverteerders de 
mogelijkheid om via zijn zeer krachtige DSP (Demand 
Side Platform) zeer efficiënt elke reclameboodschap 
te communiceren en het bereik te profileren. “Momen-
teel zijn verschillende markten beschikbaar en de data 
van de Belgische consumenten zouden weldra moeten 
volgen”, aldus de CEO van Etail Distribution. “Hoewel er 
nog geen enkele lanceringsdatum is aangekondigd”, 
voegt Isabelle Lambert, head of programmatic bij IPG 
Mediabrands, toe. 

Haar collega Benjamin Bonnet, head of reprise, ont-
hult de manier waarop merken segmenteren op de 
marktplaats: “Naast de adverteerders die hun produc-
ten verkopen op het platform zijn de oplossingen van 
Amazon Advertising er ook voor de adverteerders die 
niet rechtstreeks op het platform verkopen (financiële 
diensten, telco, automobiel, enz, nvdr.). Meer dan naar 
pure branding en naambekendheid zouden deze laats-
ten vooral op zoek zijn naar de talloze search data die 
consumenten achterlaten op Amazon, en dit ten koste 
van de traditionele zoekmotoren.” De expert van het 
performance marketingbureau van IPG Mediabrands 
zegt dat de zoekopdrachten op dit aankoopplatform 
gigantisch worden. Niet aanwezig zijn als adverteerder 
zou impliceren dat je een groot aantal leads zou mis-
sen. De analyse van Wunderman Thompson Commerce 
(‘The future of shopper 2019’) biedt overtuigende 
cijfers voor België: een aandeel van 44% aan zoekop-
drachten naar producten via Amazon versus 23% voor 
de andere marketplaces, 32% voor de websites van 
merken en 21% voor de retailers. En dan is er natuurlijk 
de grootste search engine, met 42%, dus voor een keer 
niet allesoverheersend. Dit uitzonderlijke gegeven zou 
volgens Reprise simpelweg te wijten zijn aan de een-
voudigere en kortere gebruikerservaring via Amazon 
dan met Google om producten te zoeken en aan te ko-
pen. Allereerst is het aantal producten dat op hetzelfde 
platform te vinden is, gigantisch (en gestructureerd), 
terwijl Google tijdrovender is. Daarnaast zijn de veili-
ge betalingen en premium leveringen beter geregeld 

De tweede functie van AMAZON
Amazon is niet alleen de referentiemarktplaats op deze planeet voor een heel scala aan product-
categorieën. Het platform is op wereldvlak ook geëvolueerd naar een van de grootste mediakanalen. 
Het biedt heel wat nieuwe mogelijkheden voor adverteerders die zowel gericht als breed willen adver-
teren om hun product of merkimago in de markt te zetten. 
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bij Amazon, of tenminste dat is toch wat er beloofd 
wordt. Globaal gesproken omvat het conversietraject 
minstens een van de vijf etappes minder. Het algorit-
memodel van Amazon is overigens vergelijkbaar met 
dat van Google. Onder de naam A9 is het gebaseerd op 
drie factoren: de conversion rate, de mate van klantte-
vredenheid en de loyaliteit van de klant, specifiek voor 
Amazon uiteraard.

Hoe werkt het?
Hoe betreed en verover je de markt op Amazon, als ver-
koper maar ook als adverteerder? Hoe voer je reclame 
op het platform? Adverteerders moeten begrijpen dat 
ze er niet in een traditionele push omgeving zitten, met 
hun display formaten en andere video’s op de home-
page. Volgens Najad Jonas-Menouar, CEO van Sonemos 
Media, is de voornaamste stap om het ‘systeem’ goed 
te leren kennen: de functionaliteiten, het algoritme, 
succesfactoren, mogelijke sancties... Daarnaast moe-
ten ze hun product ten opzichte van de concurrentie 
positioneren. “Sommige fouten kunnen zwaar bestraft 
worden, tot zelfs het verwijderen van de account van 
de verkoper. En de dialoog is niet makkelijk, omdat het 
contact met Amazon niet eenvoudig is”, voegt ze toe. 
Een goeie voorbereiding en het correct opzetten van je 
account bespaart je dus tijd en geld.

Zoals hierboven al aangehaald, gaat het eerst en voor-
al om de zoekopdrachten. Niettegenstaande Amazon 
Marketing Services (AMS) en Google Adwords op vele 
punten vergelijkbaar zijn (bijvoorbeeld inzake targe-
ting en het CPC-model), zijn er toch verschillende be-
langrijke verschillen. Najad Jonas-Menouar: “De SEO 
zal afhangen van factoren zoals de sleutelwoorden, 
de beschrijving van het product, de kwaliteit van de 
beelden, de prijs, de stock, de conversies, de positie-
ve feedback, enz. Om sommige van die factoren te 
kunnen beïnvloeden zoals het aantal verkochte pro-
ducten, zul je dus moeten adverteren en pay-per-click 
advertentieproducten inzetten. Die zullen je sales ver-
beteren en je zal dus hoger gerangschikt staan in de 
zoekresultaten. Zo is de cirkel rond!”

AMS biedt verschillende types campagnes voor ver-
kopers. Elk type is gerelateerd aan een stap naar de 

aankoop (van een product): Headline Search Ads (voor 
de naambekendheid van bepaalde onderwerpen), 
Sponsored Brands (voor de retargeting van een merk – 
deze factor wordt ook gebruikt voor naambekendheid), 
Product Display Ads (om ‘consideration’ te begunsti-
gen) en Sponsored Product (voor directe aankoop, met 
retargeting mogelijkheden van specifieke producten 
binnen Amazon). 

De Headline Search Ads zijn gelijk aan de Sponsored 
Products op het vlak van performance en targeting, 
maar ze vertegenwoordigen een groter bannering for-
maat met drie producten in plaats van een, en ze ver-
schijnen bovenaan de pagina van de zoekresultaten. 
Ze zijn aldus een goeie optie voor het genereren van 
zowel conversies als naambekendheid. De Display 
vindt wel zijn plaats binnen precieze content en maakt 
zo targeting mogelijk met de DSP van Amazon. Die  
targeting is afhankelijk van de interesse, de catego-
rie en het product zelf, en de advertentie zal dan ver-
schijnen in de specifieke pagina. De KPI onthult eerder  
impressies en zelfs clicks in plaats van return. De 
Sponsored Product Ads daarentegen genereren meer 
sales en ROAS (return on ad spent), met prestaties 
die vergelijkbaar zijn met AdWords Search. De targe-
ting verloopt via sleutelwoorden zoals bij Google en 
de ‘matching’ types zijn identiek aan de twee tools 
van Amazon en Google. Om je te verzekeren van per-
formante campagnes, moet je de juiste ASIN (Amazon 
Standard Identification Number) kiezen. Het gaat in 
feite om een unieke referentie die gegeven wordt aan 
elk item in een catalogus van een Amazon-website. De 
adverteerder/klant moet het product aan een aantal 
KPI’s toetsen (zoals die deels hierboven vermeld zijn) 
met betrekking tot het algoritme (voorradigheid, een 
score van minstens 3,5, voldoende reviews, een rijke 
content,...).

Als ‘niet-endemische’ klant (dus diegene die niet 
rechtstreeks verkoopt op het platform) krijg je enkel 
toegang tot de DSP van Amazon, en dus niet tot de 
hiervoor beschreven advertentieformaten. De door-
verwijzing van de leads gebeurt aldus via een externe 
pagina. Moise Denage legt ons het belang uit van de 
DSP: “Je kan een groep kopers targeten via zeer precie-
ze criteria.” Een voorbeeld is een autoverzekeraar die 

Moise Denage  
(Etail Distribution):  
“Amazon biedt  
verschillende  
touchpoints  
en informatie-
mogelijkheden met 
een chirurgische 
precisie. Om deze 
reden zijn merken 
meer en meer 
geïnteresseerd om 
te communiceren via 
dit kanaal. Ofwel als 
adverteerder, zonder 
noodzakelijk een 
product te verkopen, 
of als klant-retailer 
bij Amazon om hun 
sales te verhogen.”
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Amazon gebruikt om kopers van bepaalde producten te 
bereiken om zo enkel die automobilisten te retargeten. 
“De DSP van Amazon biedt zeer precieze retargeting 
mogelijkheden met als voordeel een zeer performante 
ROI en een zeer gericht bereik, maar ook campagnes 
met een internationale dimensie”, vervolgt hij. 

Isabelle Lambert haalt een ander opvallend voordeel 
aan: “Door inventory op de DSP van Amazon te kopen, 
kan je gegevens uit hun database, maar ook uit andere 
bronnen verkrijgen.” Gegeerde third party data dus, die 
alleen maar schaarser worden sinds de beperking van 
cookies van derden. “Een van de sterke punten van 
Amazon zijn de data. Hun first party segmenten zijn 
gebaseerd op de zoekopdrachten, de navigatie en de 
aankoopgeschiedenis. Door via hun DSP aan te kopen 
krijg je toegang tot deze exclusieve first party data.”

Ook in België
Initiative (IPG Mediabrands) beheert de media van 
Amazon, maar het is vooral vanwege hun Amazon Ad-
vertising certificatie dat we Benjamin Bonnet en Isa-
belle Lambert aangesproken hebben voor dit dossier. 
Volgens hen is er nog behoorlijk wat weg af te leggen in 
ons landje: “In België is er momenteel nog geen lokale 
targeting mogelijk. We kunnen dus nog geen adver-
tenties maken voor enkel de Belgen. Amazon blijft een 
‘walled garden’. Voor Search betekent dat bijvoorbeeld 
dat we de zoekopdrachten en acties van klanten op 
Google niet kunnen koppelen met Amazon, en omge-
keerd ook niet. Als een gebruiker koopt op Amazon, is 
er geen enkel middel om hem van onze bereiklijsten op 
de andere platformen uit te sluiten, en zitten we dus 

met het risico dat we nodeloos retargeten.” Nochtans 
introduceerde Amazon onlangs een beta voor Amazon 
Attribution om aldus de data voor alle kanalen te ver-
enigen en een duidelijk beeld te hebben van de pres-
taties per kanaal.

Moise Denage erkent dat de Belgische markt momen-
teel geen prioriteit is voor Amazon: “De data in de DSP 
van Amazon zullen in 2020 geïntegreerd worden in de 
touchpoints van het Belgische bereik, maar we heb-
ben nog geen precieze datum gekregen. In tussentijd 
krijgen de verkopers de mogelijkheid om de communi-
catiemiddelen die Amazon biedt te gebruiken.” Dit via 
Amazon Advertising en op basis van twee scenario’s 
die eerder werden aangehaald. Voor adverteerders die 
er meer over willen te weten komen en het systeem 
willen gebruiken, geeft Denage twee oplossingen: 
rechtstreeks via Amazon Advertising samenwerken 
met het beheer dat erbij komt kijken of een samen-
werking met door Amazon gecertificeerde bureaus die 
“adverteerders en verkopers begeleiden bij het opti-
maliseren van hun ROI door een echte campagnestra-
tegie op poten te zetten”. 

In dat opzicht is een goeie kennis van de customer 
journey meer dan nodig. Het team van IPG Media-
brands komt terug op zijn rol: “Het idee is boven alles 
om te focussen op de consumenten, onafhankelijk van 
het kanaal. Als intermediair bureau treden we op als in-
tegrators. Dankzij onze beheertools van product feeds 
en campaign management zoals bGenius kunnen we 
alle performance campagnes, inclusief die op Amazon, 
op een enkele plek beheren.” Dat levert tijdswinst op, 
een cross-platform operationele continuïteit en uitein-
delijk een verbetering van de ROI en het sales volume. 

De toekomst is aan Bezos
De CEO van Sonemos draait niet rond de pot: “Voor de 
verkopers die actief zijn op Amazon, draait de vraag 
rond hoe zo efficiënt mogelijk zijn via de advertentie-
tools om competitief te blijven. De customer journey in 
de klassieke zin bij Amazon en bij e-commerce in het 
algemeen bestaat niet, aangezien de ‘purchase funnel’ 
in e-commerce specifiek is. Op Amazon moet je niet 
eerst werken op de naambekendheid zoals je in een 
klassiek model zou doen, maar wel meteen op de ‘de-
cision journey’ – de etappes die de aankoopbeslissing 
bevorderen. Elke stap, van het bezoek aan de website 
tot de betaling, vraagt een verschillende media- en  
advertentiebenadering.” Kortom, op Amazon moet je 
een ‘product driven’ in plaats van een ‘brand driven’ 
strategie volgen. Tegelijk moet je blijven investeren in 
de ondersteuning van je merk. 

Benjamin Bonnet (Reprise): “Meer dan naar pure branding en naambekendheid 
zouden niet-endemische adverteerders vooral op zoek zijn naar de talloze search 
data die consumenten achterlaten op Amazon.”
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“Momenteel groeit het bereikaandeel van Amazon, ter-
wijl de winkelbezoeken voor sommige retailers dalen”, 
voegt Moise Denage toe. Maar er moet een regeling ko-
men tussen de webshops van de retailers en de mar-
ketplaces. Anders bestaat de kans dat de Amerikaanse 
majors ook de verdeling van de online reclame zullen 
domineren. “De komende maanden en jaren zullen de 
nodige verrassingen in petto hebben en de kaarten in 
de online reclame herverdelen”, besluit hij.

In afwachting van de schok die de lancering van  
Amazon.nl teweeg zal brengen (zie vorige pagina’s), 
preciseert Benjamin Bonnet dat verkopers in België 
nog over andere mogelijkheden beschikken. Zo is er  
Bol.com dat beschikt over zijn eigen marketplace 
en dat erg populair is in het noorden van het land.  
Volgens Bonnet zal de komst van Alibaba in België  
sommige spelers ook helpen om hun business uit te 
breiden. “Het gebruikerstraject zal meer fragmenteren 
en merken zullen dus een consistent aanbod en imago 
moeten hebben op alle platformen om aldus een goe-
de gebruikerservaring te garanderen. Met daarbij de 
problematiek van hoe de prestaties van campagnes  
en kanalen kunnen worden toegekend.”

Volgens de specialisten van IPG Mediabrands zal de 
kortetermijnimpact van dit alles op ‘Voice’ ook niet 
miniem zijn. “De gesproken zoekopdrachten zullen 
blijven toenemen en verwacht wordt dat ze tegen eind 
2020 50% van het volume zullen vertegenwoordigen. 
Merken zullen dus moeten overwegen om op een of 
andere manier dat gedrag en zijn impact op de search 
strategieën bij Amazon in te schatten.” Volgens hen zal 
het grootste aandachtspunt zijn om ervoor te zorgen 
dat de voice assistants erin slagen de context van de 
search vatten dankzij de conversatiegeschiedenis. 
Eenvoudig gesteld en bij wijze van voorbeeld, als je aan 
Alexa vraagt om een verjaardagscadeau toe te voegen 
aan je winkelwagen en als je nog een paar kaarsen wil 
kopen, zal de tool begrijpen dat je verjaardagskaarsen 
bedoelt en geen aromatische kaarsen. Dat brengt ons 
tot een nieuw concept van intuïtieve Search, waarbij 
de zoekrobot eerder is gebaseerd op wat de assistent 
al weet over de gebruiker dan op uitgebreid onderzoek 
in de manuele modus. Dat is niet niets. 

Amazon, adverteerder  
van het jaar?
Volgens een recent uitgevoerde analyse door eMarke-
ter zal het aandeel van Amazon in de Search inkom-
sten in de loop van de twee volgende jaren verhogen, 
terwijl de omzet van Google uit advertenties zal dalen, 

van 73% marktaandeel eind 2019 tot 70,5% eind 2021. 
Najad Jonas-Menouar merkt het volgende op: “Op het 
moment dat Google investeert in zijn commerciële 
platform Google Home Ordering, breidt Amazon zijn 
reclameactiviteiten uit. In 2023 zal Amazon 14% van 
het totale aantal aan digitale reclame in de Verenigde 
Staten vertegenwoordigen. Dat geeft al een idee van 
wat er zit aan te komen in Europa.” Momenteel staat 
het bedrijf op de derde plaats in de rangschikking van 
grootste digitale reclameplatformen, na Facebook en 
Google. 

Volgens Najad Jonas-Menouar zou Amazon marktaan-
deel winnen op twee domeinen in de reclame: Search 
en programmatic advertising, dit dankzij zijn eigen  
DSP. “Een van de meest efficiënte aspecten van deze  
DSP is de mogelijkheid om de data van Amazon-klanten 
te gebruiken om kopers buiten Amazon te targeten. Ik 
geloof dat we meer en meer een shift van de reclame- 
investeringen naar Amazon gaan krijgen, zoals het  
enkele jaren geleden gebeurd is met Facebook en 
Google. We zien de evolutie al in de Verenigde Staten 
waar talloze merken een deel van hun reclamebeste-
dingen van YouTube naar Amazon verschuiven.”

Laten we ook de reclame-investeringen van de GA-
FAM zelf niet vergeten. Campaign onthulde enkele 
weken geleden dat Amazon de eerste plaats bezet in 
de rangschikking van grootste reclame-investeerders 
wereldwijd, een positie die sinds mensenheugenis be-
zet werd door de multinational Procter & Gamble. In 
zijn laatste jaarrapport kondigde Amazon een bedrag 
aan van 11 miljard dollar aan reclame-investeringen in 
2019. Dat is een stijging met 34%, en hoger dan zijn 
groei in omzet... Het is waarschijnlijk een berekende 
ROI, of een minuscuul bedrag voor een wereldspeler 
die - net als zijn collega's - een bijna monopolistische 
en zelfregulerende leiderschapsstrategie ontwikkelt.

Met een reclame-
investering van 
11 miljard dollar 
voor 2019 (+34%) 
zou Amazon de 
belangrijkste 
adverteerder 
wereldwijd geworden 
zijn, een positie die 
Procter & Gamble 
jarenlang bezette.
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De nakende komst van Amazon boven de Moerdijk 
zorgde voor een klein schokgolfje in ons land. 
Opnieuw komt een grote speler wel heel dichtbij. 

Maar moeten we hier ook niet nuanceren? Is Amazon 
als medium – niet als e-commerceplatform – wel 
zo krachtig? Niet volgens Group M. Of toch niet zo 
krachtig als het zou kunnen zijn. Uit de studie ‘Media 
Landscape’ blijkt dat het Amazon an sich weinig kan 
schelen dat het een gigantisch advertentiekanaal is. 
Hoewel het in 2018 zo’n 9 miljard dollar en in 2019 
zo’n 13 miljard dollar binnenrijfde en zich daarmee 
wereldwijd na Google en Facebook het derde grootste 
advertentiekanaal mag noemen, zijn reclame-
inkomsten verre van de belangrijkste inkomstenbron 
van de vierde letter van GAFA. En dat zorgt voor een 
andere manier van denken.

“Indifference makes  
the difference”
Aldus de titel van het hoofdstuk dat GroupM wijdt aan 
deze bedrijven uit het digitale tijdperk die zich schijn-
baar niet voor reclame interesseren. Daar heeft de 
‘dual-product market’, waarin media normaal gezien 
opereren, alles mee te maken. Enerzijds mikken ze  
op de aandacht van de consument. Daarvoor betaalt 
hij: ofwel met geld, ofwel met data, ofwel met... zijn 
aandacht. Op dat moment komt de tweede markt om 
de hoek kijken: de advertentiemarkt. Adverteerders  
betalen voor de aandacht die de consument heeft voor 
het medium (en hopelijk ook voor de reclamebood-
schap van de adverteerder op dat medium).

Amazon is het derde grootste advertentiekanaal wereldwijd. Alleen rijst de vraag of het bedrijf daar 
zelf ‘a damn’ om geeft. De inkomsten zijn immers maar goed voor 4,6% van de omzet. Een rapport van 
Group M zorgt voor duiding.  

Sommige media hebben die twee markten mooi in 
evenwicht, bijvoorbeeld omdat ze heel wat inkomsten 
uit de mediaconsument halen (bv. magazines), maar 
toch ook de nodige reclame-inkomsten binnenrijven. 
Andere media halen hun inkomsten vooral tot uitslui-
tend uit de advertentiemarkt (al is daarvoor de aan-
dacht van de consument broodnodig). En nog andere 
hebben de reclame-inkomsten eigenlijk niet nodig. 
Omdat ze hun model volledig baseren op inkomsten 
van abonnementen (denk aan Netflix) of op inkom-
sten via de verkoop van producten of diensten (denk 
aan e-commerespelers). Daar is Amazon er dus een 
van...13 miljard is voor een bedrijf met een omzet van 
280,5 miljard dollar welgeteld 4,6%. Logisch dus dat 
hier de focus niet op ligt. 

Verkopen en nog meer verkopen
Toch legt Amazon de jongste jaren steeds meer de  
nadruk op het feit dat het een medium is. Dat doet het 
opdat consumenten meer zouden uitgeven op de site. 
Het aanbieden van content helpt daarbij. En de inkom-
sten van advertenties helpen om die extra features 
(ook de snelle levering en lage prijzen bijvoorbeeld) 
te betalen. En tegelijk vergaart Amazon ook nog wat 
nuttige data input om de consument nog beter te  
kennen en vervolgens te bespelen. De eigen regie, 
Amazon Advertising, wil dus enkel hogere inkomsten 
om meer in content en andere features te investeren 
om zo meer klanten tot grotere uitgaven te verleiden. 

Dat betekent ook dat Amazon wel degelijk investeert. 
Zo lanceerde het de VOD-dienst Freedive, waarop  
advertenties mogelijk zijn, en kocht het recent de 
adserver en de DCO (Dynamic Creative Optimization 
– programmatic advertising waarmee adverteerders 
hun banners kunnen verbeteren naargelang de re-
sultaten) van Sizmek. Op die manier heeft het ook die 
technologie in handen (tot voor kort liepen vele cam-
pagnes nog via de DCM van Google). En zo zal Ama-
zon zijn positie binnen de advertentiewereld de ko-
mende jaren ongetwijfeld nog versterken. Traditionele 
media vragen zich dus maar beter af of en zo ja hoe  
ze de strijd aangaan. Waarschijnlijk valt de tanker wel 
in snelheid te nemen...

         AMAZON: 
“Reclame, who cares ?”
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nen worden, waaronder nogal wat ‘Amazon Originals’ 
(inclusief The Grand Tour van de drie Top Gear-pre-
sentatoren waarover David Willems het had). Om niet 
achterop te geraken in de streamingstrijd besloot 
Amazon in content te investeren: er is sprake van 6 
miljard dollar voor vorig jaar alleen. Dat is wel iets min-
der dan wat Netflix investeert, maar Prime Video is dan 
ook niet de prioriteit van de e-handelaar. Het belet niet 
dat Amazon steeds meer produceert en dat zijn series 
niet hoeven onder te doen voor die van de concur-
rentie. Het overtuigde ook Fred Bouchar, general ma-
nager van uw lievelingsblad. “Ik heb Amazon Prime al 
zo’n 4 of 5 jaar”, vertelt hij. “De gratis levering en het 
videoaanbod hebben me toen overtuigd. En dat doen 
ze nog altijd. Amazon Prime Video is voor mij nog altijd 
een leuke plus bij het abonnement. Ik zie Prime als een 
goede investering.”

David Willems en Fred Bouchar zijn duidelijk niet de eni-
gen die overtuigd zijn door de package (die mandelijks 
trouwens 5,99 euro kost). In januari 2020 liet Amazon 
weten dat het de kaap van 150 miljoen Prime-klanten 
had gerond. They must be doing something right...

Los van de inhoud onderscheiden de verschillende 
streamingplatformen zich ook door hun interface. Daar 
blijkt er volgens onze twee ervaringsdeskundigen nog 
wat te haperen. “Ik heb op Amazon Prime Video echt 
m’n weg moeten zoeken”, herinnert David Willems 

Amazon de grootste shopping mall ter wereld? 
Absoluut! Maar Amazon is intussen zoveel meer. 
Net zoals Google vanuit zijn zoekrobot een 

ecosysteem heeft uitgebouwd dat zoveel meer om-
vat (denk maar aan het besturingssysteem Android, 
Chromecast om draadloos te streamen of smartphone 
Pixel), heeft Amazon met e-commerce als basis een 
zeer divers product- en dienstengamma uitgebouwd.

Een blik op Wikipedia leert dat Amazon op dit moment 
meer dan 35 diensten en producten aanbiedt. De di-
versiteit is indrukwekkend: van de kassaloze winkel  
Amazon Go, over de healthcare app Amazon Care tot toe-
stellen als e-reader Kindle en smartspeaker Echo.Een 
dienst verdient onze bijzondere aandacht. Omdat hij als 
een soort maïzena alle andere diensten en producten 
aan elkaar bindt en vooral gebruikers van de ene dienst 
overtuigt om ook andere diensten te gaan gebruiken. 

We hebben het natuurlijk over Amazon Prime. Dat is een 
betalend abonnement waarmee gebruikers toegang 
hebben tot extra diensten. Het meest in het oog sprin-
gend is de snelle levering, zonder meerkosten. Levering 
binnen de dag en zonder leveringskosten, om precies te 
zijn. En ja, die troeven gelden ook in België. Hoewel Ama-
zon hier niet aanwezig is, kunnen Franstaligen al jaren 
via Amazon.fr gebruik maken van Amazon Prime. Voor 
Nederlandstaligen lukte het sinds november 2017 via 
Amazon.de. En binnenkort ongetwijfeld via Amazon.nl.

“Ik ben Amazon Prime sinds goed anderhalf jaar”, herin-
nert zich David Willems, general manager Green Divisi-
on bij Perrigo en Effie-jurylid. “Op een bepaald moment 
kreeg ik als Amazon-gebruiker het aanbod om een 
maand gratis Amazon Prime te testen, inclusief het vi-
deoaanbod. Dat overtuigde me om Amazon Prime-klant 
te worden. Ik had een ‘Netflix-dipje’ en net op dat mo-
ment was er veel te doen over de presentatoren van 
Top Gear die een programma zouden maken dat enkel 
op Amazon Prime Video te zien zou zijn.”

Amazon Originals in opmars
Amazon Prime Video is een van de toppers van het 
Amazon Prime-aanbod. De videostreamingdienst biedt 
films en series die via het platform opgevraagd kun-

PRIME VIDEO:
niet enkel voor cordcutters

Amazon is veel meer dan enkel een e-commercesite. Vooral het businessmodel achter 
Amazon Prime en videostreamingdienst Amazon Prime Video is het ontdekken waard. 
Tekst en uitleg door twee gebruikers.

De ambitieuze serie 
‘The Man in the High 
Castle’, gebaseerd 
op de gelijknamige 
roman van  
Philip K. Dick,  
is een coproductie 
van Amazon Studios 
en Ridley Scott. 
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zich. “Dat heeft natuurlijk ook te maken met het algo-
ritme en de user experience, die minder gepersonali-
seerd zijn dan bij Netflix. Ik herinner me bijvoorbeeld 
dat ik een reeks was beginnen te kijken, maar na één 
aflevering had afgehaakt. Nog maanden later kreeg ik 
promo voor die reeks te zien.” 

Wat David Willems dan wel goed vindt? “Reeksen als 
The Marvelous Mrs. Maisel, Goliath of StartUp”, luidt het 
antwoord.  “En vergeet de leuke gimmicks niet”, voegt 
hij toe. “Wanneer je de pauzeknop induwt, krijg je meer 
info over de acteur die dan op het scherm te zien is of 
de song die je op dat moment hoort. Shazammen hoeft 
dus niet meer...” “Als Jeff Bezos nog wat meer zou in-
vesteren in producties en in de interface, zou het echt 
een concurrent van Netflix kunnen worden”, voegt 
Fred Bouchar toe.

gebruikers het ook. Hierdoor helpt het om de churn bij 
Prime-abonnees klein te houden en doet het diezelfde 
abonnees ook extra kopen op het e-commerce plat-
form. “Het zorgt ervoor dat Amazon meer mijn ‘go to 
place’ is geworden”, vat David Willems het goed samen. 
De term ecosysteem is hier allicht het meest op z’n 
plaats. Het is de som van alle elementen die Amazon 
Prime incountournable maakt. Zo kan je in het buiten-
land via de dienst al gratis boeken, magazines en strip-
verhalen digitaal lezen, waarvoor een Kindle natuurlijk 
superhandig is. Ook Amazon Prime Music maakt er deel 
van uit. Als je dat allemaal vervolgens nog linkt aan 
Amazon Echo, wordt Amazon inderdaad onontbeerlijk 
in je leven. Als een spin spint de e-commercegigant een 
web rond zijn consumenten waaruit ontsnappen haast 
niet mogelijk (en zelfs niet wenselijk) is.

Meer dan een stimulans  
voor Prime?
Laten we tot slot even wat dieper ingaan op de rentabili-
teit van Amazon Prime Video. De stevige investeringen 
van de groep in ‘Amazon Original’-producties vragen 
toch om een plan om er op termijn een rendabel model 
van te maken, zou je denken. Mijn gesprekspartners 
zijn het daar echter niet mee eens. “Ik denk niet dat 
het een doel op zich is”, zegt Fred Bouchar. “Enkel een 
incentive om Prime-abonnee te worden.” 

“Op korte termijn is rendabiliteit zeker niet hun bekom-
mernis”, geeft David Willems mee. “Ze zullen zich voor-
al willen positioneren in de streamingoorlog, al vraag 
ik me eigenlijk af of ze die wel willen winnen.” De vraag 
stellen is ze beantwoorden. Net door het feit dat deze 
dienst an sich niet rendabel hoeft te zijn, staat Ama-
zon Prime Video ook anders in de streamingoorlog die 
elk moment kan uitbreken. De komende jaren zal het 
aanbod aan streamingdiensten sterk toenemen. Maar 
consumenten gaan natuurlijk geen tien abonnemen-
ten nemen. Uit het onderzoek van IPG Mediabrands 
bleek het gemiddelde momenteel op 1,3 te liggen. Veel 
meer dan twee zal het allicht nooit bedragen. Maar de 
kans klein dat je Amazon Prime Video gaat afwegen ten 
opzichte van andere streamingdiensten. Net omdat 
het een extraatje bij Prime is. Best wel oneerlijke con-
currentie dus voor Netflix en Disney+. Maar evengoed 
voor Bol.com, Coolblue en andere e-commercesites.

Amazon Prime Video is dus niet meer, maar ook niet 
minder, dan een van de elementen die Amazon op 
termijn ook in ons land een stevige positie zullen be-
zorgen. GAFA is dus voortaan ook in België een vierlet-
terwoord.  Zeker lokale spelers houden daar maar best 
rekening mee. 

Van alle Amazon-diensten is Prime diegene die functioneert  
als onderling bindmiddel.

Al Pacino staat op 
de generiek van 

‘Hunters’, een serie 
van Jordan Peele. 
Om niet achterop 

te geraken in de 
streamingstrijd heeft 

Amazon besloten 
ook in content te 
investeren: naar 
verluidt ging het 
vorig jaar alleen  

al om zes  
miljard dollar.

“Eigenlijk zie ik Amazon Prime als een upgrade bij de 
luchtvaartmaatschappij. Het laat me toe om minder 
lang in de rij te wachten”, besluit David Willems. “Prime 
Video is dan de lounge. Ik kan er ontspannen wanneer 
ik daar nood aan heb.”

Een web rond de consument
Toch valt het op dat geen van de twee heren een ech-
te lofrede afsteken ter ere van de dienst. Het zal hen 
niet aanzetten om hun traditionele kabelabonnement 
op te zeggen. Cordcutters zijn het dus niet. Wanneer 
ik tien willekeurige Netflix-gebruikers uithoor over hun 
ervaring, zou die wel anders zijn, durf ik te wedden. 
Veel heeft natuurlijk te maken met het businessmo-
del achter Prime Video. Dat presenteert zich vooral als 
een leuk extraatje, the sherry on the cake. En zo zien 

BEDOELING IS DE ABONNEES VAN PRIME 
FIDELISEREN EN ZE TEGELIJK  
AANZETTEN OM MEER TE KOPEN OP  
HET E-COMMERCE PLATFORM.
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Deze duizelingwekkende kaap rondde de beurs-
waarde van Amazon vorig jaar, maar volgens be-
paalde experts zou het model niet op punt staan. 

Toch niet als je aandacht hebt voor sociale waarden, 
milieu en meanginfulness. In dat geval zou Amazon het 
helemaal bij het verkeerde eind hebben. Vanaf stap 1 en 
de manier waarop het platform de resellers integreert 
om ze beter te controleren. Het zal niemand verbazen 
dat zowel inzake search als wat de leveringen betreft, 
de producten die rechtstreeks op Amazon besteld wor-
den, altijd voorrang krijgen, ook al zijn ze duurder. 

En dan zijn er naast de moeizame relatie van de Ame-
rikaanse reus met zijn zogenaamde partners, de ar-
beidsomstandigheden in de dispatchingcentra. Aan 
consumentenzijde kunnen we niet naast het ontbre-
ken van een duurzaam verpakkingsbeleid kijken. Ama-
zon vervoert elk jaar vier tot vijf miljard pakjes over de 
hele wereld. In 2019 ondertekende het bedrijf welis-
waar een pact waarmee het zich verbindt meer ecolo-
gische en milieuvriendelijke praktijken te verdedigen, 
maar toch wordt de e-commerce reus regelmatig met 
de vinger gewezen door zijn praktijken die indruisen 
tegen elk verantwoord milieubeleid dat onder andere 
de vernietiging van onverkochte goederen predikt. Om 
nog maar te zwijgen van alle trajecten met terugge-
stuurde pakjes.

In het algemeen zou gemiddeld 8% van de pakjes te-
ruggestuurd worden; als het om kleren gaat, loopt dat 
percentage op tot 40%. Een groot deel daarvan wordt 
vernietigd. Van purpose gesproken. Amazon zou min-
der last hebben van deze wantoestanden, maar gaf in 
2018 toch toe een te grote proportie klanten te hebben 
die meer dan 10% terugsturen (Wall Street Journal). 
Volgens het BeCommerce-verslag is twee derde van 
de consumenten bereid om duurzame online aanko-
pen te doen, dus om langer op een pakje te wachten 
als ze meerdere producten tegelijk bestellen en de ar-
tikelen gegroepeerd kunnen worden. Meer dan de helft 
heeft niets tegen een langere leveringstermijn als dat 
het vervoer duurzamer maakt. Da’s niet slecht, maar 
te weinig. Volgens Pierre-Alexandre Billiet (CEO van 
Gondola) zit het fundamentele probleem bij de ‘kwan-
titatieve versoepeling’: “Bedrijven hebben te veel mak-
kelijk beschikbaar geld. Daarmee is de kostprijs van 
de verspilling onbelangrijk in vergelijking tot de gege-
nereerde businessresultaten.” Als je dan weet dat de 
gezinnen kampen met een gebrek aan middelen, be-

grijp je beter waar het onevenwicht optreedt. De totale 
kostprijs van de producten blijft identiek. De arbeids- 
en inkomstenketen heeft zich verplaatst. Naar elders.”

Jeff Bezos bleef niet bij de pakjes zitten (!), tegenover 
de opmars van de consumentenlobby’s. In februari 
kondigde hij de oprichting aan van een fonds dat de 
strijd zal aanbinden tegen de klimaatverandering. Dat 
gaat hij met zijn eigen centen financieren voor tien mil-
jard (iets minder dan 8% van zijn persoonlijke fortuin). 
Eind 2019 beloofde hij al dat Amazon zich zou inzet-
ten om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs 
met tien jaar voorsprong waar te maken. Tegen 2040 
zou de uitstootafdruk van Amazon neutraal moeten 
zijn – een termijn die twijfels rechtvaardigt. Al hele-
maal als je weet dat enkel de leveringen van de groep 
in 2017 19 miljoen ton CO² genereerden. Uiteraard is 
dat cijfer sindsdien nog gestegen, aangezien Amazon 
in 2018 enkel voor zijn Prime-divisie al meer dan vijf 
miljard pakjes leverde. Overigens, ook al besloot Be-
zos behoorlijk laat iets te doen aan zijn ecologische 
voetafdruk, dan nog was dat onder druk van zijn eigen 
troepen, onder impuls van een collectief dat zichzelf 
de Amazon-werknemers voor ecologische gerechtig-
heid noemt. Zij zijn van oordeel dat ze er moeten voor 
zorgen dat het economische model van hun werkgever 
niet bijdraagt tot de klimaatcrisis. In september vorig 
jaar trokken ze met 1700 de straat op, de avond voor 
de intentieverklaringen van de naar schatting rijkste 
man ter wereld. Maar de rijkste in wat?

Opinie: de 1000 MILJARD 
 van Jeff  
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De eerste lijnen in het succesverhaal van TBWA werden geschreven in 2003, 
toen Kris Govaerts de leiding nam over het bureau. Dat deed hij samen  
met Sylvie Dewaele (media arts director), Bert Denis (chief strategy officer) 

en François Daubresse (CD, die in 2016 vertrok). Het viertal was weggegaan bij  
Duval Guillaume dat in die tijd de ‘place-to-be’ was, om het stuur over te nemen  
van een schip dat zijn koers kwijt leek. Met Jan Macken, de toenmalige CD, stelde 
het nieuwe management zich een duidelijk doel: het beste bureau van het land  
worden. Niet alleen inzake awards business en talenten, maar op al die vlakken  
tegelijk. TBWA wilde met andere woorden veranderen in het beste bureau in zijn ge-
heel en het professioneelst mogelijke agency voor zijn klanten.

Show me the money
Drie jaar, drie kleine jaartjes. Zo lang (of zo kort) duurde het voor de vijfkoppige club 
haar doel bereikte. In 2006 herrees TBWA uit zijn as en won voor de eerste keer de 
titel van AOTY. Die eerste prestatie was vooral te danken aan een uitgesproken sta-
tement dat ook vandaag nog alle bewegingen van het ondertussen uit zijn voegen 
gebarsten bureau bepaalt: ‘Do not underestimate the power of strategy’, een para-
frase van de beroemde baseline van PlayStation en geruime tijd de garantie voor het 
creatieve succes van het netwerk. Kris Govaerts: “Een uitstekende strategie zonder 
een uitstekende creatie dient nergens toe. Creativiteit is eveneens onmisbaar, want 
het is het geslaagde huwelijk tussen beide specialismen dat zorgt voor campagnes 
die echt merken bouwen.” En die hun businesssuccessen maken. Ten bewijze, de 
53% extra passagiers die Brussels Airlines kon registreren van 2012 tot 2018. Of de 
stijgende inkomsten van Telenet (die verdubbelden in acht jaar samenwerking), van 
KBC (maal vier sinds 2012), van Lotus (maal 1,9) en van Delhaize (maal 2,8 sinds 
2017). “Ideeën creëren waarde. Dan heb ik het niet over reclame-ideeën, maar over 
echte merk-, design-, product- en platformideeën”, herhaalt Kris Govaerts. Zijn dis-
cours wordt bevestigd door de laatste Belgian Brand Reputation Index, waar zeven 
van de vijftien eerste merken beheerd worden door TBWA; naast diegene die we net 
opnoemden, zijn dat meer bepaald bpost en de Nationale Loterij.

Sinds 20 februari, de datum waarop TBWA voor de vierde keer 
verkozen werd tot Agency of the Year, wat een absoluut record 
is, zijn bureau en titel onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Meer dan een nieuwe krachttoer luidt deze vierde bekroning een 
ander tijdperk in: de opvolging van de topchefs die het eerste 
succesrecept op punt stelden, is verzekerd.
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Deze prestaties leverden TBWA niet alleen nog drie bij-
komende AOTY-titels op, in 2012, 2017 en 2019 om pre-
cies te zijn, maar ook de interesse van adverteerders die 
hun voordeel willen doen met dit succes ‘made in TBWA’.  
Vorig jaar verwelkomde het bureau aldus vier kleppers 
als AB Inbev dat het bureau koos om het vroeger luis-
terrijke blazoen van Stella op te poetsen, Chaudfontai-
ne dat TBWA onder de arm nam voor zijn herlancering,  
de NMBS voor een grondige afstofbeurt en BMW. Voor 
het automerk lieten de resultaten niet op zich wach-
ten: na amper zes maanden stootte de autoconstruc-
teur door tot de eerste plaats van meest verkochte 
nieuwe wagens in België.

Show me the talents
Het andere ingrediënt in het succes van TBWA hangt 
samen met de investeringen die het bureau doet in 
talent. Daardoor is het vandaag een van de drukst 
bevolkte bureaus van het land, met zomaar even 260 
medewerkers. En dat aantal blijft toenemen, zoals 
blijkt uit de aanwerving vorig jaar van een twintigtal 
nieuwkomers. Onder hen niet minder dan zeven senior 
profielen die op zich al de richting en visie van TBWA op 
korte en lange termijn illustreren. Het gaat om Willem 
Van Den Hoof (creative director/head of content), Lies-
beth Pyck (brand reputation director), Sophie Steyae-
rt (director of people), Wouter Vandenameele (data & 
performance director), Bart Maras (customer experi-
ence lead), Steve Brown (co-creation & innovation CD) 
en Wim Walraevens (digital transformation director). 

Hun senior statuut wordt nog versterkt door de almaar 
grotere rol die weggelegd wordt voor het tweedelijns-
management van wie wordt aangenomen dat ze het 
historische viertal zullen opvolgen. Dat zijn Nicolas 
De Bauw (managing director), Stephanie Vercruysse 
(strategic consulting director), Jeroen Bostoen (ECD),  
Mieke Vandewalle (managing director MAKE) en Sophie 
Steyaert. Tijdens de live presentatie voor de AOTY-jury 
legde Nicolas De Bauw onder andere uit dat de chal-
lenge er nu in bestaat nieuwe groeivectoren te iden-
tificeren, alsook de strategische en creatieve cultuur 
van de ‘disruption company’ uit te dragen buiten de 
communicatiedomeinen (zie kader). Als je weet dat de 
traditionele bureaus nu uitgedaagd worden door con-
sultants, specialisten, media en zelfs de klanten zelf 
met hun inhouse diensten. Daarom investeerde TBWA 
in diensten die verband houden met merkidentiteit, 
customer experience, reputatie en consulting. Tegelijk 
waakt het bureau erover de geïntegreerde aanpak die 
al deze specialismen overkoepelt te versterken.
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Show me the Beast
Op creatief vlak zette het bureau ook uitstekende 
prestaties neer. Het werd derde op de Creative Belgi-
um Awards en in onze Milky Way, het was het derde 
Belgische bureau op Eurobest en vierde in Cannes. En 
natuurlijk mogen we niet vergeten dat het de eerste 
plaats op de Effie Awards wegkaapte, iets wat adver-
teerders natuurlijk doet watertanden. Dat geldt ook 
voor de unieke titel van Effie Beast die het bureau 
dankt aan de regelmaat en innovatie waarvan TBWA 
de laatste drie decennia heeft blijk gegeven. 

Tot de creatieve wapenfeiten van TBWA in 2019 (die in 
feite ook strategische prestaties zijn, aangezien beide 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zoals we ge-
zien hebben) vermelden we om te beginnen ‘Freesty-
ler: the rebirth’, een juweeltje om de lancering van Yugo 
aan te kondigen (je weet wel, het nieuwe Telenet-pack 
voor millennials). De uitdaging was dubbel: een speci-
fiek universum, met eigen look&feel en tone of voice 
creëren die zich zouden onderscheiden van Wigo, het 

De traditionele bureaus worden uitgedaagd door consultants,  
specialisten, media en zelfs de klanten zelf, met hun inhouse diensten.

gezinsaanbod van Telenet. Anderzijds moest de cam-
pagne er eentje zijn die er niet als een campagne zou 
uitzien, om de doelgroep niet af te schrikken. TBWA 
slaagde meesterlijk in beide doelstellingen, door een 
videoclip uit het begin van de jaren 2000 die onder-
tussen een cultstatus heeft verworven aan te passen 
aan de huidige smaken en voorkeuren. We hebben het 
natuurlijk over de clip bij ‘Freestyler’, de wereldhit van 
de Finse hiphopgroep Bomfunk MC's.

Dan was er ‘Great beer travels’ dat in de finale stond 
voor de titel van Campaign of the Year (zie pagina 94): 
een OOH-campagne voor Stella Artois, zoals we er graag 
wat meer zouden zien, met affiches die een overzicht 
geven van twaalf jaar campagnes van het merk overal 
ter wereld. Tot slot vermelden we nog ‘Vindr’ voor KBC, 
een nieuw online platform en slim algoritme dat con-
troleert of er interessante interfaces zijn en dan on-
dernemers matcht, zodat ze kunnen dialogeren, van 
elkaar leren, enzovoort. Wie weet ontstaat er aldus een 
nieuwe samenwerking, een nieuw product of zelfs een 
nieuwe business? 
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Show me the sky
“We zijn almaar meer partners in de business van onze 
adverteerders”, voorspelde Kris Govaerts in maart 
2018. “Vroeger waren bureaus hun partners voor een 
klein gedeelte van hun problematiek, zoals communi-
catie en vervolgens digital. Vandaag gaat het ook om in-
novatie, product- en service development, packaging, 
design, resultaten, enzovoort. We zijn kortom hun 
sparring partners op alle niveaus. Niet alleen meer wat 
betreft reclame, maar ook strategische en business 
denkoefeningen. Zolang TBWA deze bevoorrechte part-
ner kan zijn, zullen we blijven groeien. Want de grens, 
de kritische omvang hangt niet af van de hoeveelheid 
new business die we binnenhalen, wel van het aantal 
talenten waarover we beschikken.” Maar dan moet je 
natuurlijk nog de kunst verstaan om ze te ontdekken!

Damien Lemaire

The Disruption Company
Het duurzame succes van TBWA heeft onder andere te maken met Disruption, de eigen methodologie van 
het bureau die zich toespits op ideeën:

“If you’re not disrupting, you’re conforming. If you’re conforming, you’re going unnoticed. We want our 
clients’ brands to be noticed, to have a role in people’s lives, to make all of the other brands in the category 
‘me too’. So we disrupt.

Disruption is our starting point and our guiding light. It isn’t a buzzword of the month. It’s a unique TBWA  
way of thinking. A proven, successful, collaborative business tool that helps us forge a unique path for the 
growth of our clients’ brands and businesses.

It's the art of asking unexpected questions in order to get to a place nobody else has discovered. Ask the 
same old questions, you get the same old answers. And old gets you nowhere.

The status quo is there to be upset. Let's upset it. Let's disrupt it.”

“EEN UITSTEKENDE STRATEGIE ZONDER UITSTEKENDE CREATIE 
HEEFT NIET VEEL NUT.”
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Voor wie vertrouwd is met MediaXperience, waar-
van de field dateert uit december 2015 en de 
publicatie uit mei 2016, zijn de sterke punten 

van de nieuwe RMB-studie al bekend: het gaat om een 
nationaal en single source onderzoek, met een activi-
teitendagboek dat opgedeeld is per kwartier. MXtend 
meet de mediaconsumptie op alle dragers, alle platfor-
men en alle mogelijke plaatsen. De steekproef is ruim: 
3.030 respondenten (16-64 jaar) werden door Kantar 
online bevraagd (CAWI). De field vond plaats in oktober 
en duurde de drie weken. 

“Het is een van de meest volledige crossmediale on-
derzoeken die in België gevoerd worden”, aldus Lynda 
Calonne, head of brand marketing bij RMB. Voor elk 
kwartier geven de respondenten aan waar ze waren, 
het type gebruikte media, het gebruikte device, het 
bezochte mediamerk en de consumptiewijze als dat 
relevant is – live/uitgesteld of gratis/betalend. De me-
diaconsumptie kan sterk variëren naargelang de da-
gen van de week, daarom werden de interviews even-
wichtig gespreid.”

54% van de wakkere tijd en meestal thuis

Terwijl MediaXperience het ecosysteem van de media 
vergeleek met een groot attractiepark, kiest RMB deze 
keer een ander prisma om te tonen hoe media onze 
kennis verrijken en doen dromen. Lynda Calonne: “De 
media evolueren snel en dat geldt ook voor de manier 
waarop we ze consumeren. De nieuwe vragenlijst is 
gebaseerd op die van MediaXperience, maar geen 
knip- en plakversie. We hebben hem aangepast aan de 
huidige mediasituatie. Maar vergelijkingen zijn perfect 
mogelijk.”

Eerste vaststelling: media mogen ons dan wel doen  
dromen, de consumptie ervan in haar geheel is amper 
geëvolueerd ten opzichte van eerdergenoemde studie. 
Ze betreft zowat alle Belgen (98%) die er elke dag bijna 
9u aan besteden (5' minder dan in 2016, wetende dat 
we 10’ meer slapen). Gemiddeld besteden we 54% van 
de tijd die we wakker zijn op een dag aan mediacon-
sumptie. Die doet zich vooral ’s avonds voor. Voor alle 
media samen is het piekmoment precies om 20u45. 

MXtend is de nieuwe single source crossmediale studie van RMB. Deze actualisering 
van MediaXperience, een onderzoek dat in 2017 bekroond werd op de AMMA, ana-
lyseert de consumptie van content media van de Belgen op een gemiddelde dag. 
Voornaamste vaststelling: of het nu gaat om video of audio, volgens de studie zijn de 
broadcasters bezig aan een geslaagde digitale transformatie. 

MXTEND bevestigt de doorbraak van radio 
en televisie op het internet

Terwijl 
MediaXperience  
het ecosysteem  
van de media 
vergeleek met een 
groot pretpark,  
toont MXtend zijn 
lezers en gebruikers 
als op een droomreis 
hoe content media 
onze kennis 
verrijken.
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“Op dat moment van de dag vermaakt of informeert 
75% van de Belgen zich met audio, video, pers, de so-
ciale netwerken of het internet”, aldus Lynda Calonne.

Ook een constante is het ‘home sweet kome’ gegeven: 
meer dan 70% van de mediaconsumptie gebeurt thuis, 
binnen het gezin. 

Als we kijken naar de devices, blijkt dat Belgen er ge-
middeld 3,6 per dag gebruiken voor hun mediacon-
sumptie. Ook dat cijfer is onveranderd ten opzichte 
van 2016. Wat wel evolueert, is het toenemende ge-
bruik van smart devices. Zo wordt de smartphone het 
tweede vaakst gebruikte device, na de klassieke tele-
visie. Ten tijde van MediaXperience stond hij pas op de 
vijfde plaats. Smart TV boekt een mooie vooruitgang en 
de smart speakers maken een voorzichtige entree, op 
bijna gelijke hoogte met de smart bracelets. Vandaag 
is het gebruik van de smartphone goed voor 15% van 
de dagelijkse mediaconsumptie (+81%) vs 13% voor de 
smart tv (+61%). 

reach van 64% en een ATPI van 165’, net voor websites 
(60% en 146’). Daarna volgen de sociale media (57% en 
117’), ver voor de pers (22% en 22’). 

Op een gemiddelde dag overheerst audio de consump-
tie van 4 tot 16u30 – grosso modo vanaf de vroege 
ochtend tot aan het einde van de werkdag, voor diege-
nen die zo vroeg naar huis mogen. Daarna neemt video 
de fakkel over. De consumptie van websites en de so-
ciale netwerken is minder afhankelijk van het moment 
van de dag.

In volume domineert video nog steeds, met een aan-
deel van 37%, voor audio (23%), websites (20%), de 
sociale media (16%) en de pers (4%). Inzake video en 
audio stellen we vast dat de televisiezenders en radio-
stations respectievelijk 24 en 15% van de globale medi-
atijd vertegenwoordigen. In vergelijking tot 2016 evolu-
eren video en audio van 68% naar 60%. Websites (+6%) 
en sociale media (+2%) gaan vooruit en vertegenwoor-
digen 36%. Die evolutie is niet verrassend, gezien het 
aantal nieuwe digitale spelers van de laatste jaren.

De doorbraak van tv op internet

“Ondanks alles wat je hoort, vervangt online video tele-
visie niet, verre van. Binnen video zijn het nog steeds 
de televisiezenders die het sterkste bereik halen, met 
een reach van 70%. Daarna volgen respectievelijk VOD 
met 26% en tv op internet met 24%”, aldus Anne De 
Kerchove. 

65% van het globale videovolume is gewijd aan offline 
televisie, live en uitgesteld samen. Online video als 
dusdanig is goed voor 28% van het geconsumeerde vo-
lume, versus 16% voor VOD en 12% voor tv op het inter-
net. Gedownloade bestanden (vooral films en series) 
vertegenwoordigen naar verluidt 6% van het dagelijks 
bekeken materiaal.

Opvallend is de opmars van televisie op internet: het 
volumeaandeel dat gewijd is aan de online videocon-
sumptie van de broadcasters is in drie jaar tijd geste-
gen van 1% naar 12%. Anne De Kerchove: “Dat wordt 
verklaard door de vrij recente verschijning van digitale 
platformen zoals Auvio, RTL Play, VTM Go... De digitale 
revolutie van deze broadcasters is geslaagd. Televi-
siezenders en online video samen vertegenwoordi-
gen met hun aanbod een aandeel van 77%, een lichte 
vooruitgang tegenover 2016. Belgen veranderen hun 
media consumptie geleidelijk, maar blijven zeer veel-
eisend betreffende het aanbod en concentreren zich 
vooral op premium content.”

Hoe is onze mediaconsumptie georganiseerd?

In vergelijking tot 2016 wordt video licht gepenali-
seerd. “Aangezien video vandaag nog meer dan gis-
teren alomtegenwoordig is op elk medium, was het 
echt moeilijk om alles onder en enkele pijler samen 
te brengen. In tegenstelling tot 2016 hebben we dus 
rekening gehouden met de eerste intentie van de me-
diaconsumptie: als we een video bekijken terwijl we 
naar een website surfen, telt die visie mee voor de 
websites. Als we daarentegen naar een streamingsite 
surfen om daar een video te kijken, wordt de visie toe-
gekend aan video”, aldus Anne De Kerchove, branding 
development expert bij RMB. Aldus bekeken spreekt vi-
deo 85% van de Belgen aan. Rekening houdend met te-
levisie, uiteraard. Gemiddeld besteedt elk individu 268’ 
per dag aan het kijken naar beelden, op alle devices, 
platformen en plaatsen samen. Audio volgt met een 
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VOD & Streaming: Netflix, YouTube... en de rest

Online video vertegenwoordigt 28% van het geconsu-
meerde videovolume, maar wat zijn de kenmerken? 
Bestaat er een verschil tussen de consumptie van VOD 
en die van internettelevisie? Globaal is het dagelijks 
bereik vergelijkbaar voor beide segmenten, met een 
reach van ongeveer 25%. Wat beide kijkwijzen funda-
menteel onderscheidt, is de consumptieduur: 42’ per 
dag voor VOD en 31’ voor internettelevisie.

Verder stellen we vast dat hoe langer de kijktijd is, hoe 
groter het scherm wordt. Het device dat het grootste 
volume vertegenwoordigt, is de laptop voor VOD en de 
smartphone voor internettelevisie. VOD heeft ook een 
jonger profiel dan internettelevisie. VOD en streaming 
worden, zoals iedereen weet, gedomineerd door grote 
globale spelers en MXtend schetst ook van hen een 
beeld. Zo leren we dat Netflix en YouTube respectieve-
lijk 51% en 20% van het verbruikte VOD-volume verte-
genwoordigen. Netflix overheerst ook in termen van 
reach: 16% vs 10% voor YouTube (wetende dat de video-
content van het platform in zijn niet-betalende versie 
met reclame 7% registreert).

De twee grote merken zetten hun voortgang voort. Dat 
blijkt uit het volume (+179%) en het bereik (+195%) 
van het almachtige Netflix. YouTube dat uitpakt met 
een stijging van 69% in reach en eentje van 53% in vo-
lume, heeft blijkbaar de drempel van de maturiteit nog 
niet bereikt.

Audio: broadcasters goed voor 79% van het volume

In audio, waar het aanbod elke dag wel nieuwe spe-
lers verwelkomt, domineert radio nog steeds (via FM/
AM, DAB/DAB+ of de kabel): 54% van de respondenten 
luistert elke dag (64% in de CIM-studie). Toch stellen 
we hier hetzelfde verschijnsel vast als in video: 16% 
luisert elke dag naar de radio via het internet, met de 
players van de broadcasters of andere audioplatfor-
men. 15% consumeert AOD via streamingdiensten en 
12% gedownloade muziek. 

De radio’s overheersen niet alleen in reach, ook hun 
luisterduur blijft aanzienlijk: 67% van de globale audio-
tijd wordt doorgebracht in de ether. Anne De Kerchove: 
“AOD en internetradio liggen dichtbij elkaar, ook al be-
houdt het aanbod van de broadcasters het leadership. 
Beide luisterwijzen vertegenwoordigen een marktaan-
deel van 10% en 12%, waarmee het aandeel van online 
audio 22% bedraagt.”

Tot slot vermelden we nog dat traditionele radio de lead 
neemt gedurende zowat de hele dag, behalve ’s nachts 
en ’s avonds: dan neemt online audio de fakkel over, 

net zoals gedownloade audio tijdens de uurschijf tus-
sen 22 en 24u.

Net zoals bij video scheert de online content van  
de broadcasters hoge toppen. Internetradio dat op  
de tweede plaats staat voor AOD ziet zijn volume stij-
gen van 6 naar 12%, waarmee het totale aandeel van 
de broadcasters op de radio stijgt tot 79% (versus 77% 
in 2016). 

De diversiteit van het aanbod zorgt niet voor een ex-
plosie van het aantal echt gebruikte devices, ook al is 
de versnippering groter dan bij video. Met een aandeel 
van 59% en in nauwe samenhang met de plaats van 
radio in het audiovolume, blijft het traditionele toe-
stel de favoriete uitrusting, ver voor de desktop of de 
laptop en de smartphone (elk 11%). Laatstgenoemde 
verdubbelt weliswaar zijn volumeaandeel. Net zoals 
online video is online audio gegroeid en vertegenwoor-
digt een volumeaandeel van 22% ten opzichte van de 
globale audioconsumptie. We kunnen ons, net zoals bij 
video, afvragen of er een verschil bestaat tussen AOD 
en internetradio. Volgens het onderzoek is hun dage-
lijks bereik vergelijkbaar: het bedraagt ongeveer 15%. 
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MediaXtend is one of the most complete             
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of major “content” media over a day in the life 
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• Video, audio, social media, websites & press
• Universe: 16-64 years old
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contact or send an email to sales@rmb.be.
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in contact komen met reclame”, aldus RMB. Deze gra-
tis versie van Spotify vertegenwoordigt 16% van het 
AOD-volume en slechts 2% van audio. Voor YouTube 
Music is de differentiaal tussen betalend en gratis mi-
niemer: 6,8% vs 6,3%. Het gratis aanbod vertegenwoor-
digt 22% van het AOD-volume en 2% van audio. MXtend 
buigt zich ook over podcasts, beschikbaar via alle onli-
ne audiokanalen. 5% van de Belgen luistert er dagelijks 
naar via AOD en internetradio, en 3% via downloads. Ze 
vertegenwoordigen 20% van de radioconsumptie op 
het internet en 18% van AOD. Ook al nemen alle pod-
casts samen amper 5% van het totale audiovolume 
voor hun rekening, toch omschrijft RMB ze als een 
trend om in het oog te houden. 

Facebook vertegenwoordigt 51% van het sociale 
mediavolume

In deze studie maakte RMB een onderscheid tussen 
de sociale media en de internetconsumptie, om ze te 
analyseren als een volwaardig medium, bestaande uit 
de sociale netwerken, communicatieplatformen/be-
richtendiensten, ontmoetingssites en blogs/forums. 
Eerste vaststelling: de sociale netwerken overheersen, 
met een reach van 54%, hoewel slechts 23% van de Bel-
gen op een gemiddelde dag gebruikmaakt van commu-
nicatieplatformen. Hoewel ze verminderen ten gunste 
van de platformen, nemen de sociale netwerken 71% 
van het globale volume voor hun rekening. De smart-
phone is het favoriete device voor de consumptie van 
de sociale media (met een volumeaandeel van 42%  
versus 38% voor de PC). 

Facebook blijft de onbetwiste leider met een reach van 
49%. Instagram dat tot dezelfde familie behoort, stoot 
door tot de tweede plaats (17%) en de rest van de spe-
lers schommelt rond 10%. In volume piekt Facebook 
op 72% van de sociale netwerken en 51% van de so-
ciale media. 27% van de Belgen consumeert dagelijks 
video via Facebook, dus iets meer dan de helft van de 
gebruikers. Deze activiteit vertegenwoordigt 30% van 
het globale volume van de sociale netwerken en 21% 
van de sociale media. Ondanks het gewicht dat Face-
book in de schaal legt, heeft het zijn toppunt bereikt 
en ziet het zijn bereik verouderen. Het verliest terrein 
ten voordele van Instagram (+170% inzake reach en 
+285% in volume, in drie jaar tijd). 

Bij de communicatieplatformen hebben Messenger en 
Whatsapp vergelijkbare dagelijkse bereikcijfers (res-
pectievelijk 14 en 13%), voor Snapchat (9%). Messenger 
overheerst in volume met 38% vs 29% voor Whatsapp. 
MXtend bevestigt dat Snapchat het videomerk bij uit-
stek is: 42% van zijn volume wordt daaraan besteed.

Wat vooral verschilt tussen beide luisterwijzen is het 
piekmoment van het bereik. AOD heeft meer fans in de 
namiddag (16u55), terwijl internetradio meer aanhan-
gers telt aan het einde van de ochtend (11u45). De ge-
middelde luisterduur bedraagt 16’ voor AOD en 12’ voor 
internetradio. De smartphone wordt meer gebruikt 
voor eerstgenoemde en de PC voor laastgenoemde. 
Net zoals VOD versus televisie, heeft AOD een jonger 
profiel dan internetradio.

AOD & Streaming: YouTube, Spotify... en de rest 

Elke dag luistert 7% van de 16-64-jarigen naar audio 
op YouTube Music en 6% op Spotify. Beide spelers zijn 
goed voor 60% van het streaming- en AOD-volume. 
Spotify is het eerste merk inzake volume (35%), met 
langere luistersessies dan op YouTube. MXTend beves-
tigt ook de versnippering van het AOD-aanbod: die is 
groter dan voor VOD, bestaande uit veel merken met 
een reach van 1%.

Spotify en YouTube Music bieden elk een betalende 
versie. Spotify heeft een globaal bereik van 6,4% op de 
door RMB geanalyseerde doelgroep; zijn gratis versie 
registreerde 3,5%. “Dat betekent dus dat slechts 55% 
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Websites: de doorbraak van uitgevers en broadcasters 

We zullen het niet nader hebben over het websiteluik 
van het MXtend-onderzoek dat dertien categorieën 
omvat. Daaruit blijkt dat search een belangrijk in-
stappunt blijft, met een reach van 23%, voor de pers- 
en nieuwssites (elk 18%). De sites van broadcasters 
scoren hetzelfde resultaat als die van de handelaars 
(14%). Inzake volume staan de radio- en tv-sites op 
de tweede plaats (10%), na search (15%) en voor de 
goksites (7%). De pc blijft het favoriete toestel om naar 
sites te surfen. De laptop heeft een aandeel van 42%, 
versus 30% voor de desktop. Mobile klokt af op 20%.

Nog even iets over multitasking, met andere woorden 
de consumptie van verschillende media of mediamer-
ken tegelijk. Het is iets wat 42% van de Belgen doet op 
een gemiddelde dag, net als in 2016. 

Toch vertegenwoordigt multitasking een groter volu-
meaandeel dan in 2016: 26% vs 22%. 

De meest voorkomende combinatie associeert video 
en de sociale netwerken, iets wat 18% van de Belgen 
doet. Het is een logisch duo, als je weet dat video de 

mediaconsumptie overheerst (37% van het globale 
mediavolume). De andere meest voorkomende vorm 
van multitasking groepeert sociale netwerken en in-
ternet (15%). Als we naar de uitrusting kijken, zijn te-
levisietoestel en pc de devices die het vaakst samen 
gebruikt worden.

Tot slot vermelden we deze beknopte (en per definitie 
onvolledige) kennismaking met MXtend dat het on-
derzoek, los van het basisluik over mediagebruik, nog 
twee andere pistes verkent die niet aan bod kwamen 
in MediaXperience. Enerzijds meet de studie het be-
reik van de voornaamste mediamerken die openstaan 
voor reclame na 7, 15 en 30 dagen. Dit luik maakt het 
mogelijk om dekkingsaccumulaties te berekenen en 
theoretische plannen op basis van meerdere gecom-
bineerde merken te evalueren. Anderzijds analyseert 
de studie attitudes ten opzichte van meerdere actuele 
onderwerpen (influencers, milieu, mobiliteit, voeding, 
enzovoort) en observeert ze gedrag (nieuwsperceptie, 
type gekochte merken,...) in diverse sectoren om het 
targetingpotentieel van de mediamerken te meten.  
De kans is groot dat je nog zult horen van deze studie.

Fred Bouchar
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Met DPG Media zetten we in op de duale trans-
formatie”, zegt Mieke Berendsen, business de-
velopment manager publishing bij DPG Media 

Advertising België. “We zijn en denken als een digitaal 
bedrijf, maar tegelijkertijd blijven we inzetten op onze 
core business. Vanuit die beide invalshoeken benade-
ren we de reclamebusiness meer en meer horizontaal 
doorheen de verticale zuilen. Dat strookt namelijk vol-
ledig met de manier waarop de consumenten vandaag 
de dag onze ‘content’ consumeren. Onze structuur is 
erop ingesteld om samen met de adverteerders de 
consumenten te bereiken met de juiste boodschap op 
het juiste platform op het juiste moment.

Dat leidt tot een transformatie van de structuur van de 
verkoopteams. Een verkoper moet ook een marketeer 
zijn en de problematiek van de adverteerder begrijpen 
om het juiste mediaplan te kunnen voorstellen, met 
een onderbouwde aanbeveling van de meest rele-
vante mediaoplossingen. “De samenwerking met de 
adverteerders en mediabureaus verloopt trouwens 
volgens die twee benaderingen”, vervolgt Berendsen. 
Voor mij is het belangrijkste dat we altijd onze objectie-
ven koppelen aan relevantie voor de consument. Soms 
moeten we hem horizontaal benaderen en soms ook 
‘unisolo’ via één sterk kanaal.”

Ook Mediahuis is van krantengigant getransformeerd 
tot een multimediale en internationale ‘premium pu-
blisher’ met een soortgelijke mix van kwaliteitsmedia, 
populaire media, lokale media en verschillende digitale 
dienstenplatformen “Diversificatie is een ‘must’ om de 
waaier van titels, platformen en ook businessmodel-
len nog uit te breiden waarbij de lezer steeds centraal 
staat”, verklaart Geert Desager, strategy director bij 
Mediahuis. “Onze recente participatie in Mather Econo-
mics, de expert in ‘subscriber yield management’ toont 
duidelijk onze focus op de interesses en de verwach-
tingen van de gebruikers van onze platformen. We 
verwachten immers dat het aandeel van de omzet uit 
de lezersmarkten op korte termijn fundamenteel meer 
zal stijgen dan de inkomsten uit advertenties. De ad-
verteerders benaderen steeds meer hun doelgroepen 
op de verschillende platformen via op maakt gemaakte 
acties, zoals blijkt de sterke omzetgroei van onze MH 
Brand Studio (zie ook pagina 77). Ook de inkomsten 
uit e-commerce liggen in stijgende lijn.” 

Het proces van digitale transformatie is zeker nog niet 
afgerond en vergt nog steeds ingrijpende veranderingen 
in de structuren en nieuwe profielen. Vooral data-analis-
ten en ‘developers’ zijn gegeerd bij de mediabedrijven. 
“Er moet immers gemeten worden met nieuwe stan-
daarden en benchmarks”, stelt Desager. Als een consu-
ment naar een video op zijn smartphone kijkt of een ar-
tikel leest op zijn tablet, leest hij in zijn beleving ook de 
krant. We zullen dat in onze industrie moeten vertalen 
naar een eengemaakt aanbod in de bereikcijfers.” 

In afwachting van de uniforme cijfers die het bereik 
van alle platformen voor alle mediamerken zouden 
weergeven, gebruikt men bij IPM vanuit een pragmati-
sche insteek de beschikbare cijfers van Facebook. “We 
zijn trots op de 1 miljoen fans op de Facebook-pagina’s 
van onze merken”, glimlacht Henry Visart, operational 
director bij IPM Advertising. “Maar daarop kunnen we 
onze strategische beslissingen inzake diversificatie 
natuurlijk niet baseren. We hebben de afgelopen maan-
den stappen gezet om onze activiteiten uit te breiden 
naar marktsegmenten die intensief gebruikmaken van 
digitale platformen met hoge intensiteit van traffic. Op 
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De laatste tijd zijn de reclameregies in ons land druk bezig hun aanbod en in-
komstenstromen te diversifiëren, zowel in horizontale als in verticale richting. We 
vroegen hen naar hun tactische plannen en hun verwachtingen van de impact van 
deze initiatieven. Dit is deel twee in ons dossier over deze diversificatiestrategieën.
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het gebied van horizontale diversificatie hebben we de 
overname van Immotransit afgerond door de maga-
zines samen te voegen binnen Logic-ImmoTransit.be 
met de ambitie een belangrijke speler te worden op de 
vastgoedmarkt, zowel voor makelaars als particuliere 
verkopers. Om een sterk merk te hebben in economie 
en financiën, hebben we eind vorig jaar La Libre Eco 
gelanceerd, met een gedrukte en een webversie. An-
dere soortgelijke horizontale uitbreidingen van onze 
activiteit als digitale uitgever zijn de lancering van de 
websites Gourmandiz en Belgian Running, in het kiel-
zog van de succesvolle introductie van LalibreAfrique.”

Maar het is op het niveau van de verticale diversifica-
tie dat IPM zich het meest ambitieus toont, gesteund 
door het succes van de laatste investeringen in exter-
ne activiteiten zoals Betfirst en de startup Seraphin, 
een online verzekeringsmakelaar. “Onze nieuwste 
aanwinsten zijn touroperators Continents Insolites 
en Préférence Travel, die het reisaanbod van La Libre 
in de ‘high-end’ reismarkt komen versterken”, vertelt 
Visart. “En we begeven ons nu ook op de energiemarkt 
met ‘Monsieur Energie’, die hyper concurrentiële prij-
zen aanbiedt via gegroepeerde energieaankopen. We 
converteren ons mediabereik naar de platformen voor 
e-commerce en diensten en omgekeerd.”

Partnerships & investeringen  
in nieuwe expertise
“Bij Rossel gaan innovatie en diversificatie meestal 
gepaard met samenwerkingsverbanden”, zegt Anne 
Delavarenne, general manager Rossel Advertising. 
“Natuurlijk blijven onze activiteiten als uitgever de 
kern van onze groep, ongeacht de platformen waarop 
we onze content distribueren. En onze merken doen 
het goed: ons gecumuleerd bereik is nog nooit zo 
hoog geweest. Voor Le Soir bijvoorbeeld, mikken we op 
100.000 abonnees in 2020.” 

Op basis van die core business van mediamerken ver-
strekt Rossel sinds enkele jaren het aanbod aan de ad-
verteerders door complementaire en gespecialiseerde 
diensten te ontwikkelen. Zo heeft de groep voor zijn 
aanbod inzake brand content, dat vandaag een belang-
rijk deel de inkomsten vertegenwoordigt, belangen ver-
worven in Newsmaster, een bedrijf dat gespecialiseerd 
is in de productie van content, Moovizz, een specialist in  
videoproductie en recentelijk Efluenz, een Belgische 
startup met een netwerk van meer dan 1500 influen-
cers in ons land. “Deze investeringen stellen ons nu 
in staat om innovatieve en professionele merkinhou-
delijke oplossingen aan te bieden”, gaat Delavarenne 
verder. “En die worden gewaardeerd door de merken. 

Onder meer Be tv, Delhaize, Paris XL, Kia en Karcher 
hebben hun vertrouwen geschonken. Deze partner-
ships stellen ons ook in staat om ‘content verticals’ op 
onze sites te ontwikkelen en zo nieuwe inkomsten aan 
te boren: SoSoir en Generation zijn daarvan de meest 
sprekende voorbeelden.”

Een andere prioritaire expansie ligt bij de uitzending 
van video’s. “We hebben een van Europa's grootste vi-
deoplatformen, Digiteka, overgenomen”, vertelt Delava-
renne trots. Bij Rossel is de diversificatie van de web-
platformen een permanente zorg. Cityplug en Becycled 
zijn aan het digitale aanbod van Rossel toegevoegd, 
waardoor met verrijkte data nieuwe doelgroepen kun-
nen worden bereikt. Rond het thema gezondheid werd 
het mediamerk Passion Santé – Gezondheid.be meer 
interactief gemaakt door de overname van Red Pharma. 
“Ongeveer zes maanden geleden lanceerden we Data 
SherloQ”, blikt Delavarenne terug. “We positioneren 
ons binnen de datamarkt met een aanbod van duide-
lijke en gegarandeerde marktsegmenten, waarvan we  
weten dat ze effectief toegevoegde waarde hebben. 
Een segment als ‘Green Addicts’ is naar mijn mening 
echt innovatief. Een ander goed voorbeeld is ons ‘Car 
Lovers’ segment.” 

Een vergelijkbare investering in de ontwikkeling van 
de dienstverlening op het gebied van data en targe-
ting, vinden we terug bij de Roularta Media Groep, ’s 
lands grootste uitgever van tijdschriften en gratis lo-
kale pers. Een dienst met de naam Target+ werd opge-
richt om dataverrijking te bieden aan de campagnes in 
termen van kwalitatieve profielen die worden afgelijnd 
op criteria op sociaal demografische en geografische 
profielen, interessedomeinen, aankoopintentie en ge-
dragsvariabelen. “We zetten volop in op data”, beaamt 
Philippe Belpaire, general manager Roularta Media. 
“Voor de inzameling van die data, voeren we zelfs 
proactieve onderzoeken uit op panels. De extra ken-
nis over de doelgroepen vormt een ontegensprekelij-
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ke extra troef voor onze Digital Hub en zelfs voor onze 
Brand Studio, die met al die insights kan excelleren in 
de co-creatie met de adverteerders.”

Gevraagd naar het meest sprekende voorbeeld van 
een campagne die alle diensten van de Roularta Media 
Groep heeft ingezet, citeert Belpaire de C&A campagne 
#MakingMemories, waarvoor de Brand Studio de idee-
en voor activatie doortrok tot de touchpoints buiten 
het Roularta netwerk en ook het materiaal op de win-
kelpunten uitwerkte. Bij de radio is de digitale transfor-
matie in een stroomversnelling geraakt. “Nog steeds 
kiest het merendeel van de luisteraars voor de live be-
leving van radio”, zegt Saskia Schatteman, CEO bij VAR. 
“Maar on-demand radio is een groeiend marktsegment 
waarin de VRT zijn aanbod ontwikkelt. We hebben het 
dan niet alleen over de herbeluisterfunctie binnen de 
VRT-apps, maar ook over Radio 1 Select, waardoor je 
alle straffe en boeiende fragmenten snel en eenvoudig 
kan beluisteren via de Radio 1-site of - app. Sinds de 
introductie in september 2019 zijn er via deze kana-
len meer dan 470.000 audiofragmenten beluisterd. Er 
is dus duidelijk een behoefte om radiofragmenten te 
beluisteren wanneer je dat zelf wil en deze innovaties 
worden nu bij de andere zenders doorgevoerd.”

Wie innoveren zegt binnen de audiomarkt, kan niet 
om podcasts heen. Radio 1 en Klara hebben een hele 
collectie uitgebouwd, met meer dan 100 episodes, 
waarvan ‘De Bourgondiërs’, met meer dan een half 
miljoen downloads, de succesvolste is. Ook de andere 
VRT-zenders zetten inmiddels in op podcasts. “Van-
daag beschikken we eindelijk over metingen van het 
aantal downloads en gestarte afleveringen, zowel op 
de eigen VRT-platformen als op andere podcastplarfor-
men zoals Spotify en i-Tunes”, gaat Schatteman verder. 
“Dat betekent dat we kunnen starten met het commer-
cialiseren van deze veelbelovende audioformat.” 

Het crossmediale denken over de grenzen van tv, ra-
dio en online heen, evolueert ook volop bij VRT. De ra-
dionetten bieden intussen een 360 gradenbenadering 
aan waarbij elk merk zijn gebruikers volgt doorheen de 
verschillende media. Daarbij vertrekt men steeds van-
uit een concept en een format om zo vervolgens te be-
palen welke de primaire drager zal worden. Denk maar 
aan de verschillende videoreeksen bij Studio Brussel 
waarbij er relevante content wordt gemaakt die goed 
scoort bij de doelgroep. Video is hier de primaire drager 
en krijgt een afgeleide op radio. “Wanneer we partner-
ships met adverteerders uitbouwen, kijken we naar 
de relevantie voor consument, zender en partner”, 
onderstreept Schatteman. “We proberen steeds verder 
te gaan dan louter het communicatieluik en ook inhou-
delijk naar de juiste match te zoeken. Hiervoor heb-
ben we het aantal bouwstenen binnen de VRT-winkel 
vergroot: radio en online en, bij uitbreiding, televisie. 
Alle ‘touchpoints’ worden in rekening genomen. Part-
ners kunnen hun billboard koppelen aan trailers van 
bijzondere acties en events. Dat kan gaan van muziek, 
sport, ecologie en technologietrends via business en 
startups tot reizen en lifestyle; allemaal leefwerelden 
die garant staan voor een unieke beleving en onverge-
telijke momenten.”

Data, altijd en overal
Via de samenwerking met digitale regie Pebble Media 
beschikt Var over aantal extra troeven die gaan van 
klassieke bannering en pre-rolls tot native advertising 
op de websites en apps van de VRT-merkenwebsites, 
dat alles in een brandsafe omgeving. “Om te kunnen 
beantwoorden aan de groeiende vraag naar data, inves-
teerde Var in de aankoop van Predicube”, gaat Schatte-
man verder. “Predicube staat voor Predicting Customer 
Behaviour en is een spin-off van onderzoeksbureau 
iMec en Universiteit Antwerpen. Het is een uniek IP- 
en data-analyseplatform dat adverteerders helpt om 
online campagnes te optimaliseren. Aan de hand van 
de profielen voorspellen de algoritmes van Predicube 
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in welke producten de bereikte consumenten geïnte-
resseerd zijn. Met die acquisitie versterken wij onze 
expertise en kunnen we online advertentieruimte ef-
fectiever inplannen.”

Klein of groot, de OOH-regies geloven sterk in bijko-
mende impact en trefzekerheid door toevoeging van 
digitale contactmogelijkheden. “Verder diversifiëren 
betekent voor ons vooral consolideren van de inno-
vaties die we invoerden in onze strategie rond de drie 
elementen ‘out of home, content & digital’”, benadrukt 
Kristof Van Goethem, managing director bij guidooh, 
“Het doel is en blijft diverse sterk contextueel afgeba-
kende doelgroepen impactvol en relevant te bereiken 
met proximiteitsmedia. De innovatie zit dus vooral in 
de vorm van overgang van ‘OOH’ naar ‘DOOH’ met de 
aanpak van twee formaten: 55 inch en 21 inch. De 55 
inch indoor wordt ingezet op strategische plekken in 
‘leisure’ netwerken, zoals fitnesscentra Hydrogen en 
Basic Fit, waar veel OTS kan gegenereerd worden. De  
21 inch affiches hangen op luchthavens met als doel  
de face to face affiches te digitaliseren, waardoor er 
meer creatieve mogelijkheden ontstaan. De combina-
tie van beide formaten moet uitgroeien tot een hybride 
digitale oplossing om actieve en veel reizende doel-
groepen te treffen in hun ‘leisure & education’ context.”

Ook JCDecaux heeft de afgelopen jaren sterk ingezet 
op zowel diversificatie als digitalisatie, door zijn brede 
traditionele aanbod aan straatmeubilair en ‘bilboards’ 
aan te vullen met nieuwe ‘environments’ zoals metro, 
tram en luchthavens en ‘retail touchpoints’ bij Carre-
four en in shoppingcentra. “Binnen elke businessunit 
wordt maximaal ingezet op digitaal”, vertelt Veerle 
Colin, marketing director bij JCDecaux Begium. “Het 
aanbod van ons retail netwerk is zelfs voor 100% digi-
taal. In de straten neemt DOOH ook een steeds groter 
aandeel voor zijn rekening, naargelang nieuwe publie-
ke tenders gelanceerd worden. Maar de belangrijkste 
innovatie voor onze markt is het optimale gebruik van 
data, die steeds meer een centrale plaats innemen bin-
nen OOH. Er is een duidelijke evolutie merkbaar naar 
het gebruik van steeds meer fijnmazige selecties van 
borden, gebaseerd op data, die het mogelijk maken om 
de contacten te kwalificeren en te kwantificeren en 
dus bijgevolg ook leiden tot een nauwkeurige prijsbe-
paling van de borden op basis van CPM.”

In OOH is de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in 
de ontwikkeling van tools om de gemoderniseerde 
netwerken te kunnen afstemmen op de noden van de 
adverteerders. “Door het sterk gediversifieerde aan-
bod evolueerden we naar een ‘one stop shop’ in OOH”, 
gaat Colin verder. “Dit vraagt een andere aanpak, die 
meer gericht is op het voorstellen van OOH plannen die 
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aansluiten bij de klantenbriefing. De tijd dat OOH en-
kel grote netwerken aan klanten voorstelde, is voorbij. 
Vandaag spelen we in op de vraag van klanten om nog 
steeds een groot bereik te genereren, wat zo eigen is 
aan OOH, maar dit zo efficiënt mogelijk te doen, door 
een combinatie van locaties, tijdstippen en dynami-
sche boodschappen. Zo moeten we nu onze teams 
klaarstomen voor het ‘programmatic’ tijdperk. Momen-
teel zijn we in testfase met VIOOH Programmatic. Het 
goed begrijpen van de mogelijkheden maar ook de 
beperkingen zijn hierbij essentieel. In de toekomst zal 
‘programmatic’ voornamelijk voor de ‘real time data 
triggered’ campagnes meerwaarde hebben”.

Naambekendheid ondersteunen 
en doelgroepen activeren
Alle regies die we vroegen naar de acceptatiegraad van 
al deze innovaties, zitten op dezelfde golflengte en 
antwoorden dat de adverteerders en mediastrategen 
positief reageren op de evoluties. Er is immers steeds 
meer vraag naar media-oplossingen die de naambe-
kendheid ondersteunen bij een breed publiek en tege-
lijk een bepaalde doelgroep wil activeren door lokaal 
en contextueel promotie te voeren. De mediabedrijven 
en regies beschikken nu niet alleen over de geschikte 
media maar ook over de tools en de data om alle tou-
chpoints optimaal te combineren. Laten we hopen dat 
de regies erin slagen de marketers te inspireren om 
optimaal gebruik te maken van alle troeven van onze 
lokale mediabedrijven, ten voordele van onze merken, 
maar zeker ook van de consumenten. 

Max B. Brouns
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Het nieuws werd op nogal wat gefronste wenk-
brauwen onthaald, vorige zomer. GMGroup, de 
structuur geleid door Dominique Tanaka die on-

der andere Newsmonkey en Goodbye uitgeeft, kondig-
de met veel trots aan dat de Belgische magazinepers 
er een papieren maandblad zou bijkrijgen. En zo ge-
schiedde: sinds 25 september 2019 ligt er elke maand 
een frisgedrukte Newsweek in de krantenwinkels. Het 
blad dat in 1930 opgericht werd in de Verenigde Sta-
ten, startte bij ons met een zevenkoppige redactie 
onder leiding van Famke Robberechts, onder andere 
ex-hoofdredactrice van Goed Gevoel. 

Naast de papieren versie van het maandblad dat on-
dertussen een oplage heeft van 34.000 exemplaren 
(waarvan er 6000 verspreid worden in Nederland), pu-
bliceert Newsweek om de paar weken een special over 
een bepaald historisch of actueel belangrijk thema. Zo 
was de eerste helemaal gewijd aan de maanlanding in 
1969 en bracht Newsweek ook al een extra nummer 

Vorig najaar verwelkomde de Belgische mediamarkt Newsweek, de Vlaamse versie 
van het gelijknamige Amerikaanse maandblad. De lancering van het printmagazine  
belichaamde de eerste stap in de expansiestrategie van BusinessGM, een divisie  
van GMGroup. Een voorbeeld van acute zinsverbijstering op een markt die als tanend 
wordt beschouwd of integendeel een slimme zet van de groep die tot dusver vooral 
online actief was?

over voeding. Los daarvan krijgen abonnees – zo’n 
9000 ondertussen - ook elke vrijdag een wekelijks  
digitaal nummer in hun mailbox. 

Het businessmodel is gebaseerd op de losse verkoop 
en de abonnementen enerzijds, en de reclame-inkom-
sten op basis van de gegarandeerde premium context 
voor adverteerders anderzijds. Xavier Verellen, ex-CCO 
van De Persgroep, maar vandaag director strategy van 
GMGroup en general manager van Newsweek, legt uit: 
“In tegenstelling tot wat tegenwoordig gebruikelijk is 
in de magazinepers, mikken we zeer sterk op de losse 
verkoop. We werken nauw samen met AMP voor onze 
distributie en we halen daar goede resultaten mee. We 
besteden ook veel aandacht aan de keuze van onze 
onderwerpen. Zo brengen we volgende maand een 
special rond Elon Musk. We zijn ervan overtuigd dat 
mensen zo’n materie willen lezen en bijhouden.” 

Hij verwijst in dat verband naar de toenemende behoefte 
aan inspiratie en duiding, iets waarvoor de magazine-
pers naar zijn mening nog steeds het best geschikte me-
dium is. “Er zijn nog nooit zoveel magazines geweest als 
vandaag, als je de bijlagen van de kranten meetelt.” Dat 
de betalende magazinepers het moeilijk heeft, ontkent 
hij niet. “Daarom investeren we ook in de ondersteuning 
van wat we doen. Via radio en in de shops. Als je niet doet 
waar je goed in bent, niet gelooft in wat je doet en je de 
middelen niet op tafel legt om je ambities waar te maken, 
gaat het fout.” Los daarvan breekt Verellen een stevige 
lans voor lef en noodzakelijk innovatietalent.

Pure player
Net vanuit die noodzaak om te innoveren breidt Busi-
nessGM zijn ‘business’ portefeuille ook uit met een 
aantal louter digitale nieuwsinitiatieven. Verellen en 
zijn groep baseren hun strategie op de vaststelling 
dat we in een nieuw paradigma zitten. “We zijn per-
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Merken spelen wat dat betreft een essentiële rol:  
“We zullen zijn of niet zijn aan de hand van onze mer-
ken, wij als media en al onze klanten. Merken hebben 
een DNA en daar moeten we op focussen”, aldus een 
enthousiaste Verellen. “We gaan dus niet alles door de 
influencers laten bepalen. Elk mediabedrijf moet meer 
dan ooit het DNA van zijn merk beheren. Natuurlijk mo-
gen we de digitale disruptie niet uit het oog verliezen.”

No legacy
Het andere recente digitale initiatief van GMGroup werd 
Business AM gedoopt en kreeg de vorm van een gratis 
business nieuwssite in beide landstalen. Die vertrok 
vanuit het al bestaande express.be en spitst zich toe 
op financieel-economisch nieuws, gebracht door een 
vijftienkoppige redactie onder leiding van hoofdredac-
teur Kim Evenepoel (ex-De Tijd) die ook een dagelijkse 
nieuwsbrief maakt. Aldus wil GMGroup het economi-
sche nieuws uit zijn niche halen. De groep koestert 
naar eigen zeggen niet de ambitie om de concurrentie 
aan te gaan met bestaande nieuwsbrands, maar wel 
om een nieuw ecosysteem met nieuwsproducten voor 
de early adopters te creëren. Dat positioneert zich als 
“een product voor de ‘25-55 high end readers (homo 
eclecticus) with a global perspective’ met content die 
zich buigt over lokale problematieken gezien door een 
Europese bril met een resoluut progressieve en ratio-
neel optimistische tone of voice.”

manent bezig met wat er binnen vijf jaar zal komen. 
Alle problemen en fenomenen vandaag zijn globaal. 
Tegelijk gaat het individu in tegen het alom heersende 
generalisme en hebben mensen behoefte aan meer 
focus.” Naast Newsweek pakte de groep daarom uit 
met twee louter digitale businessplatformen. Het eer-
ste werd in november onder de naam 8AM boven de 
doopvont gehouden. Het platform dat voorlopig enkel 
in het Nederlands bestaat (maar later ook in het Frans 
zal verschijnen), omvat een aantal gratis thematische 
newsletters waarvoor geïnteresseerden kunnen in-
schrijven. “Daarmee willen we terug naar de basics van 
de journalistiek, want de inhoud wordt samengesteld 
door beslagen journalisten”, aldus Xavier Verellen. “Be-
doeling is geen strijd te leveren om de aandacht van 
de lezers met clickbait, wel om bij elk nummer uit te 
pakken met kwaliteit die geleverd wordt door mensen 
van vlees en bloed, niet door algoritmen.” 

Het aanbod omvat uiteenlopende onderwerpen als 
Business (dagelijks), Wetstraat Insider (dagelijks, 
onder leiding van Wouter Verschelden), Wijn Insider 
(tweewekelijks, met Frank Van der Auwera), maar ook 
lichtere onderwerpen als Reizen (wekelijks, door de re-
dactie van Goodbye) en Gezondheid. In de pijplijn zit-
ten plannen voor toekomstige newsletters over tech-
nologie, de Gafa, mobiliteit en vastgoed, om er maar 
een paar te noemen. 

Precieze cijfers over de eerste resultaten zijn nog niet 
beschikbaar, maar volgens de uitgever boekt het con-
cept sinds zijn ontstaan een enorme organische groei. 
“Een newsletterplatform is echt een medium van deze 
tijd”, aldus Verellen, “zeker in deze tijden van GDPR en 
privacy.” Hij ziet het platform ook als een manier om 
weerwerk te bieden tegen de Gafa. “Voor hen is het 
enige wat telt het netwerkeffect, vanuit de vraag wat 
schaalbaar is en wat niet. Je kunt op lokaal niveau pro-
beren dat gegeven te beconcurreren door te consoli-
deren, een gemeenschappelijke database bouwen,.... 
Maar je kunt dat niet winnen. Als iedereen naar zee 
rijdt, is het dan ook beter om naar de Ardennen te gaan, 
zoals Van Thillo pleegde te zeggen.” Het komt er met 
andere woorden dus op aan van dingen te doen die de 
Gafa niet doen. “Het hele gedragsmarketingverhaal is 
te ver gegaan. Dat zal beteugeld worden, onder ande-
re ook door de EU. Verder moeten we ons positioneren 
buiten de transactionele logica, door te inspireren en 
een met kennis van zaken gecureerde boodschap te 
brengen. Ten derde moeten we sterk zijn in wat de 
Googles en Facebooks van deze wereld niet kunnen. 
Dat betekent werken met creatieve drive, maar ook lo-
kaal en service gedreven zijn in een context van sterke 
journalistiek die geloofwaardig aanwezig is.”

Newsweek mikt 
zeer sterk op de 
losse verkoop. 
Daarvoor werkt het 
onder andere nauw 
samen met AMP 
en besteedt het 
veel aandacht aan 
de keuze van de 
onderwerpen.
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Verellen die ooit mee aan de wieg van hln.be stond en 
dus niet aan zijn proefstuk toe is als het om digitale 
nieuwssites gaat, licht toe: “We zijn ervan overtuigd 
dat er naast de bestaande spelers op de markt plaats is 
voor een pure player inzake businessnieuws in België. 
We gaan geen vertaalslag maken van print naar onli-
ne. En het is niet omdat je de beste bent in het maken 
van magazines dat je dat ook bent online. Elk kanaal 
heeft zijn eigen logica. Die insteek heeft gevolgen voor 
de manieren waarop je naar nieuws kijkt, hoe je redac-
tiesysteem is opgebouwd en je de advertentiemarkt 
bedient. We focussen dus op het ritme en de eigenheid 
van 24/7 online.”

Op reclamevlak mikt BusinessGM daarvoor op de lan-
cering van twee nieuwe digitale formaten bovenop het 
standaardaanbod die een maximale merkaanwezig-
heid online mogelijk maken. “En ook op native adverti-
sing dat we binnenkort invoeren. Niet alleen omdat dat 
minder intrusief is, maar ook omdat we aldus adbloc-
kers kunnen omzeilen”, aldus Verellen. 

Om deze ambitieuze expansieplannen tot een goed 
einde te brengen zet GMBusiness in op de kracht van 
combinatie. Om te beginnen kapitaliseert de groep 
op de ervaring van een aantal zeer ervaren profielen, 
gemixt met de frisse blik van de digitale jongeren uit 
de GM-stal. Ook niet onbelangrijk is de optelsom van 
de start-up mentaliteit die de groep kenmerkt en de 
inbreng van sterke aandeelhouders (onder wie de fa-
milie Gheysens, nvdr) die de nodige stabiliteit garan-
deren. “Daardoor is onze manier van samenwerken 
niet beladen”, aldus Verellen. “Er is geen sprake van 
politiek, iedereen werkt mee op een voluntaristische 
manier. We hebben geen legacy en kunnen de dingen 
doen zoals we denken dat we ze nu moeten doen. Dat 
maakt ook onze snelheid mogelijk.”

Braintainment
En snel zijn ze, zoals bleek uit een van de opvallendste 
wapenfeiten die de groep achter Newsweek tot dusver 
op zijn actief heeft. We bedoelen natuurlijk het groot-
scheepse en vlekkeloos georganiseerde evenement in 
de Antwerpse Lotto Arena op 27 januari. In samenwer-
king met de VRT, de VUB en Stad Antwerpen nodigde 

de groep de razend populaire Israëlische historicus, 
filosoof en schrijver Yuval Harari uit voor een live con-
ferentie en Q&A over de toekomst van de Sapiens. Het 
event was een daverend succes: zowel de tickets voor 
het grote publiek als alle VIP-formules waren compleet 
uitverkocht. De reacties waren bovendien unaniem 
positief: al wie erbij was, bestempelde de ervaring als 
uniek en onvergetelijk. 

“Het is begonnen als een droom, want oorspronkelijk 
wilden we gewoon een launchevent voor Newsweek 
doen voor de advertentiemarkt. Maar Harari is de ver-
persoonlijking van moeilijke materie, op een begrijpelij-
ke manier gebracht zodat ze toegankelijk wordt voor zo-
veel mogelijk mensen. Dat is precies wat we doen met 
onze media. We bouwen ons magazine en onze media 
precies op basis van de premisses die hij beschrijft”, 
aldus Verellen, met onverholen trots. “Door die inhoude-
lijke convergentie was hij getriggerd en konden we hem 
overtuigen om naar hier te komen. Daarna is het heel 
snel gegaan en konden we in amper vier maanden het 
hele event op poten zetten. Dat is uiteraard mee gelukt 
dankzij de perfecte match met onze partners.”

Voor deze vorm van ‘brain-tainment’ is volgens Verellen 
nog toekomst weggelegd. “Het is ook een manier om 
globale kennis die vandaag essentieel is, toeganke-
lijk te maken via andere kanalen dan het blad, op een 
behapbare, maar ook betaalbare manier. “We vechten 
tegen het algoritmisch denken. Een computer had dit 
soort event niet voor elkaar gekregen, want de logica 
zegt niet dat een schrijver een concertzaal kan vul-
len, maar ik denk dat de mens extreem veel kan toe-
voegen.” Hij wil als mediabedrijf bovendien trouw zijn 
aan de dingen waarin het gelooft: eerlijke journalistiek 
waarbij duiding en filtering essentieel zijn en die niet 
gemaakt is door IT-mensen. “We zijn het jaar boven ver-
wachting gestart, maar we zijn zelfs dat succes aan het 
herdenken, helder en kritisch aan het analyseren welke 
puzzelstukken er waren, om te zien welke repliceerbaar 
zijn en welke niet. De vraag die we ons stellen is: waar 
kan ik de beste zijn? En ik denk dat we binnenkort een 
paar grote aankondigingen kunnen doen”, besluit hij. 

Griet Byl

Newsweek nodigde 
de populaire 

Israëlische 
historicus, filosoof 
en schrijver Yuval 

Harari uit voor een 
live conferentie en 

Q&A over  
de toekomst van  
de Sapiens in de 

Lotto Arena.  
Het event was een 

daverend succes.
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U bouwt merken. Dat doet u graag en goed. Maar gebruikt u écht alle kennis en tools die voorhanden zijn ? Via de UBA community krijgt 
u toegang tot een onuitputtelijke bron van inspiratie, expertise, evenementen en opleidingen. UBA telt vandaag 347 lidbedrijven 
die samen goed zijn voor het leeuwendeel van de media-investeringen in België. Geef uw netwerk een boost en haal meerwaarde uit 
interessante ontmoetingen en kruisbestuivingen. Surf naar ubabelgium.be.

Samen brengen we merken verder. Veel verder. 

UBA. Taking brands further. Much further.
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De nieuwe Pulsar-studie is al de derde met die 
naam. Ze werd in november en december vorig 
jaar online gevoerd door AQRate, meer bepaald 

bij 4.475 respondenten van 18 tot 70 jaar. Deze versie 
is echter meer dan een heruitvoering van de twee vori-
ge edities bij een nieuwe steekproef. “Pulsar C2C werd 
ontworpen om de targetingmogelijkheden en de kennis 
van de consumenten aanzienlijk uit te breiden”, vertelt 
Bernard Cools, chief intelligence officer bij Space. “Zo 
biedt onze tool onze connection planners de mogelijk-
heid de aanbevelingen voor communicatiestrategieën 
te optimaliseren, tot en met de evaluatie van de mo-
gelijke budgettoekenningen per communicatiekanaal.”

Bij de nieuwe troeven van Pulsar C2C valt natuurlijk 
het SoMe-luik op. Dat geeft een neutrale visie op de 
gebruiksfrequentie en de relatie tussen sociale net-
werken en merken in het hoofd van de consument. Het 
omvat ook een uitgebreid Direct-to-Consumer luik, om 
de waarde van negen communicatiekanalen als moge-
lijke linkleggers tussen merken en klanten te benut-

Space presenteerde onlangs de nieuwe editie van zijn Pulsar-tool. Die werd Pulsar C2C gedoopt, wat 
staat voor ‘Connection to Conversion’, en koestert nog grotere ambities op het vlak van geoptimali-
seerde targetingtactieken en touchpointcombinaties. Een gedetailleerde analyse van deze exclusieve 
tool van Space in al zijn nieuwe aspecten en de eerste nuttige besluiten voor de Belgische consumer 
insights of de prestaties van communicatiekanalen.

ten. Als je kijkt naar de vorige edities van Pulsar, merk 
je dat de touchpoints-aanpak geconcentreerd is op een 
totaal van 31 kanalen en vereenvoudigd tot drie com-
municatietaken. Dat maakt stevigere statistieken in de 
analyses mogelijk. Het gedeelte dat aan de consumen-
tenkennis gewijd is, werd uitgebreid: een sectorieel 
consumptiebeslissingsluik en een over de hulptools  
bij de aankoopbeslissing vervolledigen de bestaande 
vragen over de interessecentra.

“De grootste nieuwigheid van Pulsar C2C zit ontegen-
sprekelijk in de nieuwe exploitatievoorwaarden”, be-
nadrukt Bernard Cools. “Connect to convert is niet 
gewoon een slogan. We hebben een evaluatiemodule 
voor mogelijke scenario’s inzake budgettoekenning 
per communicatiekanaal ontwikkeld. Daarmee kun-
nen we onze klanten informeren over de voorspelba-
re efficiëntie van hun campagnes. Deze dynamische 
module kan zelfs worden aangepast aan de gegevens 
die voortvloeien uit enquêtes of opvolgingstools bij de 
adverteerder.”

PULSAR C2C: 
connecteren om te converteren
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bij de beoogde consumenten te schatten en een waar-
schijnlijke impact te bepalen, waarbij rekening gehou-
den wordt met de gemiddelde aandachtratio’s voor de 
geselecteerde touchpoints (of zelfs voor andere ge-
gevens uit extern onderzoek). “We zijn erin geslaagd 
onze tool zo dynamisch mogelijk te maken, waardoor 
adverteerders de gegevens in verband met de ROI van 
hun investeringen of hun studies in onze modellen 
kunnen invoeren.”

Zoom op de sociale media
“Ook het sociale medialuik is een exclusiviteit: we heb-
ben er een tiental geanalyseerd in drie delen: de ver-
klaarde gebruiksfrequentie, het type gebruik (passief 
of actief) en de waardering voor de merkaanwezigheid 
op elk van de netwerken”, aldus de CIO van Space. 

Uit de resultaten blijkt dat Facebook met stip het 
vaakst bezocht wordt, gevolgd door zijn neefjes Mes-
senger en WhatsApp. Twitter en LinkedIn hebben een 
beperkter bezoekersaantal, maar kloppen TikTok dat 
recenter en meer op pubers gericht is. Sommige so-
ciale netwerken zoals WhatsApp, Pinterest, Twitter of 
LinkedIn, hebben een gediversifieerder profiel, hoewel 
ze allemaal onderpresteren op de oudere generaties. 
LinkedIn onderscheidt zich duidelijk doordat het over-
presteert bij individuen met een hoger sociaal statuut 
of een hogere scholing. Uiteraard kan het profiel van de 
sociale netwerken op eender welk ander criterium ge-
analyseerd worden (consumptie, aankoopbeslissing, 
waardering voor de reclame).

Zwitsers mes voor media-
strategen
De exploitatiemogelijkheden van Pulsar C2C zijn uit-
gebreid: eender welk bevolkingssegment kan gede-
finieerd worden als doelgroep, zowel in sociodemo-
grafische termen als wat consumptiemodaliteiten of 
reclameattitudes betreft, en zelfs voor een combinatie 
van meerdere criteria. Zo kun je bijvoorbeeld de gemid-
delde penetratie van elk touchpoint combineren met 
de mate waarin ze in staat zijn acties te genereren bij 
de doelgroep. Of de index ten opzichte van een alge-
meen gemiddelde berekenen voor de prestaties van 
een touchpoint (zie het voorbeeld hierna). 

Het gedeelte betreffende het consumptiegedrag van 
Pulsar C2C informeert mediastrategen over verschil-
lende elementen die verband houden met aankoopbe-
slissingen. Daartoe stelde de vragenlijst de vraag: “In 
welke mate kunnen de volgende elementen uw aan-
koopbeslissingen beïnvloeden?” voor elf verschillen-
de bronnen. Zo kan de affiniteit tussen een hulpbron 
bij het nemen van een beslissing en de andere ken-
merken van de doelgroepen geanalyseerd worden.

Maar het gebruik van Pulsar C2C gaat nog verder. De 
exploitatie van de studie maakt het mogelijk om op 
basis van een doelgroep de contactpunten over te zet-
ten naar een module voor de evaluatie van potentiële 
prestaties. In deze volledig nieuwe module is het mo-
gelijk om aan elk touchpoint een investeringsscenario 
toe te kennen, de prestaties inzake netto contacten 

Deze grafiek 
illustreert de mate 
waarin de aandacht 
voor een merk 
gewekt kan worden 
én het vermogen 
om tot concrete 
actie te leiden. De 
afstand ten opzichte 
van de diagonaal 
maakt het mogelijk 
te beoordelen of een 
kanaal min of meer 
bias genereert, ofwel 
ter versterking van 
de naambekendheid 
van merken ofwel 
naar activering. 
Het formaat van 
de marker vertaalt 
de omvang van de 
penetratie van het 
communicatiekanaal 
bij de beoogde 
doelgroep.
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De sociale netwerken genereren natuurlijk ook (en 
vooral) interactiviteit. Pulsar boog zich over de ge-
dragingstypes van het bereik. Het onderzoek onder-
scheidt daarbij vier typische gedragingen: kijken naar 
wat mijn contacten gepost hebben, posts delen, com-
ments achterlaten of zelf content publiceren.

“We kunnen dus passief en actief gebruik van de so-
ciale media onderscheiden, wat zeer relevant is voor 
de gebruikstactieken voor deze platformen. Zo hebben 
we de actieve gedragingen (zoals delen, comments 
achterlaten en publiceren) gerefentieerd ten opzichte 
van de passieve. Dat maakt het mogelijk het viraliteit-
spotentieel van elk kanaal in te schatten. Op dat vlak 
onderscheidt Facebook zich, want bijna een passieve 
gebruiker op twee verklaart ook een van de actieve 
gedragingen. TikTok is proportioneel gezien sterker ge-
richt op delen, maar binnen een vrij beperkte gemeen-
schap. YouTube wordt gekenmerkt door de beperktste 
activiteitspercentages, wat het minder ‘sociale’ karak-
ter weergeeft van een kanaal dat je veel kunt bezoeken 
zonder je te identificeren en waar de motivaties van de 
gebruikers vaak gericht zijn op passief entertainment.”

Nieuwe informatie over  
Direct-to-Consumer media 
“We hebben de D2C-media zoals direct mail, e-mails, 
folders of andere specifiekere verzendingsvormen  
geanalyseerd met betrekking tot hun communicatie-

vermogen”, legt Bernard Cools uit. “We wilden het ver-
mogen van negen verschillende kanalen om een band 
te smeden of te onderhouden met de consument – wat 
we de ‘grow’ fase noemen – integreren. De vraag daar-
naar luidde: “Als ik een merk koop, vind ik het fijn dat 
het merk een relatie met mij opbouwt door me te blij-
ven informeren en/of me aanbiedingen, uitnodigingen 
te sturen en/of me toegang te geven tot privileges”. 
Pulsar biedt ook de mogelijkheid de kanalen te ana-
lyseren volgens de communicatiedoelgroepen van de 
merken. “Meestal is er veel consensus over de doel-
groepen heen voor D2C-media”, zegt Cools. “Als een 
kanaal gewaardeerd wordt, geldt dat in het algemeen 
en in grote mate voor iedereen. Sociale media zijn de 
kanalen waar de percepties het sterkst uiteenlopen, 
vooral op basis van de leeftijd van de respondenten.”

Geen massale vijandigheid  
ten opzichte van reclame
Een van de meest gewaardeerde analyses uit de  
Pulsar-studies betreft de meting van de algemene  
attitude ten opzichte van reclameboodschappen. “In 
tegenstelling tot wat je zou denken is reclamefobie 
niet de meest voorkomende reactie”, aldus een gerust-
stellende Cools. “De frequentste attitude – die 31% van 
de antwoorden vertegenwoordigt – is vooral akkoord 
met de volgende uitspraak: ‘Reclameboodschappen 
storen me niet, maar ik besteed er niet veel aandacht 
aan’. Een relatieve onverschilligheid dus.” 

Actieve gedragingen 
zoals delen, 

comments 
achterlaten en 

publiceren hebben 
een index ten 

opzichte van passief 
gedrag. Dat maakt 

het mogelijk  het 
viraliteitspotentieel 

van elk sociaal 
medium in  

te schatten.
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Interesse voor gepersonaliseerde reclame betreft on-
geveer 20% van de bevolking, maar lijkt de generaties 
wel te verdelen: hij wordt eerder positief onthaald door 
een jongere op vier, maar stoort oudere respondenten 
(45+). Ook reclameallergie zorgt voor een generatie-
kloof: ze komt vaak voor bij senioren en is veel beperk-
ter bij jongeren dan 25. De verklaarde houding ten op-
zichte van reclame is ook een goede indicator om de 
contactpunten te definiëren. 

Pulsar toont ondubbelzinnig dat er geen enkel kanaal 
bestaat om specifiek de ‘advertising avoiders’ te be-
reiken. Het bereik van bepaalde touchpoints verklaart 
ontvankelijker te zijn dan andere, maar het gaat vaak 
om relatief beperkt bereik, zoals voor de bioscoop of 
merkenmagazines. Er bestaat trouwens een zeer ne-
gatieve correlatie tussen de kracht van een touchpoint 
en de verklaarde aandacht voor reclame.

Enkele besluiten over  
de algemene trends
“We zijn nog steeds bezig met de resultaten uit de 
nieuwe Pulsar te ontdekken”, besluit Bernard Cools. 
“We hebben de indruk dat we een heus Zwitsers  
zakmes voor de dissectie van de connectie tussen 
consumenten en merken ontworpen hebben. Dat zal 
ons ertoe aanzetten nog grondiger te analyseren en de 
communicatiestrategieën te versterken. Ondersteund 
door een solide onderzoek en een dynamische tool 

zou deze nieuwe bron de relevantie van de aanbeve-
lingen bij Space moeten versterken. De vrij eenvoudige 
onderzoeksmethodes kunnen gerepliceerd worden in 
een ad hoc onderzoek voor een specifieke product-
sector volgens de wens van een adverteerder.”

Wat de algemene trends betreft, verwijst Cools eerst 
naar de bevestiging van de besluiten uit de vorige  
Pulsar-studies. De online kanalen zijn voor de overgro-
te meerderheid vooral geschikt voor activering, terwijl 
de offline media meestal meer aangewezen zijn om de 
naambekendheid van merken te stimuleren. 

Een van de factoren die deze kloof verklaren, heeft te 
maken met het duidelijke aandachtstekort dat de digi-
tale kanalen kenmerkt ten opzichte van de offline me-
dia. Over de analyses van de nieuwe luiken in de Pulsar 
C2C-tool benadrukt Cools de rijkdom van de exclusieve 
gegevens over het gedrag op de sociale media (via de 
aankoopbeslissingen, de interesses, het gebruik van 
deze sociale media of de communicatiekanalen in ver-
schillende stadia van de ‘consumer funnel’). 

“Onze eerste analyses van de gedragingen op de pas-
sief-actief as tonen dat Facebook de supermarkt van 
de sociale media blijft”, besluit Cools. “Dit platform is 
uitgegroeid tot het generieke merk dat als baken dient 
en waaraan alle andere digitale kanalen zich moeten 
aanpassen of zich van differentiëren.”

Max B. Brouns

De D2C-media van 
de meest tot de 
minst gewaardeerde.

Bernard Cools (Space): “De online kanalen zijn voor de overgrote meerderheid 
geschikt vooral geschikt voor activering, terwijl de offline media meestal meer 
aangewezen zijn om de naambekendheid van merken te stimuleren.”
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Sinds Jupiler begin 2019 besliste om na een korte 
pitch met enkele Belgische bureaus en het Neder-
landse uittredende bureau The Communication 

Company (TCC) in zee te gaan met BBDO, zien we regel-
matig maatschappelijk relevante campagnes voorbij-
komen, zoals we die voordien niet gewend waren van 
het merk. Denk maar aan ‘Pintje Sam?’, ‘Same Sport, 
Same Support’, ‘J’aime la Vie’, ‘Leeg, vuilbak, simpel!’ en  
‘Auto’s met liefde gebouwd, gebruik je met verstand.’

Vooraleer we daar dieper op ingaan, even een flash-
back. Het merk veranderde in 2016, na jarenlang met 
Famous en daarna FamousGrey te hebben gewerkt, 
van bureau en ging het over de grens zoeken. Wie-
den+Kennedy Amsterdam werd het lead agency voor 
België en Nederland, maar de samenwerking was 
geen lang leven beschoren. Het Nederlandse TCC dat 
de activaties voor Jupiler indertijd in goede banen 
leidde, nam de lead over en beheerde nog ruim twee 
jaar het creatieve budget van ons nationaal biermerk. 
‘Belgium’, de fel gemediatiseerde en met een Silver  
Effie bekroonde WK-campagne van Jupiler in 2018, 
was het laatste wapenfeit van TCC. BBDO heeft  
sinds begin vorig jaar dus het budget in handen. Josse 
Peremans: “De strategie is om met Jupiler veel meer 
een stem te hebben in het maatschappelijke debat  

Sinds Jupiler opnieuw met een Belgisch bureau samenwerkt, laat het zich opmerken 
met een vernieuwde brand purpose en campagneaanpak. Die impliceren een shift 
van de legendarische Mannen Weten Waarom lijn naar een meer aan de tijdsgeest 
aangepaste merkbelofte. Welke strategie zit erachter? We vroegen het aan Josse  
Peremans, marketing manager Jupiler, Stella Artois & Diekirch, en Arnaud Pitz, crea-
tief directeur bij BBDO. 

in België en dingen in beweging te brengen. Het was 
dus een logische stap voor ons om voor een Belgisch 
bureau te kiezen.” 

Belangrijk om te weten is dat Jupiler de marketing-
activiteiten in Nederland sinds begin vorig jaar aanzien-
lijk verminderde. De voorbije jaren was het Belgische 
merk bij onze noorderburen zeer actief in marketing en 
sponsoring, onder meer met het sponsorship van de 
tweede divisie in het Nederlandse voetbal. Het merk  
is er echter niet bijster populair. “Er is momenteel 
minder focus op Nederland. De strategie van AB InBev  
is om naast de global brands te investeren in local 
champions”, legt Josse Peremans uit. “Jupiler is in  
België afgetekend marktleider met een marktaandeel 
van 40% en binnen pils zelfs 70% qua volume. De roots 
van het merk liggen in België.”

Alcoholvrije pils, de driver  
in de markt
Dé trend in de pilscategorie is de dalende markt. De 
voorbije tien jaar ging de pilsmarkt er elk jaar 2% op 
achteruit. De reden is tweeledig: vroeger was er minder 
keuze in het hele biersegment en dat van de alcoholi-

Jupiler wil voortaan 
een progressieve 

houding aannemen 
inzake verschillende 

maatschappelijke 
thema’s. De nieuwe 

strategie werd 
afgetrapt met 
‘Pintje, Sam?’, 

een paginagrote 
advertentie in De 

Morgen en Het 
Laatste Nieuws, 

nadat Sarah Bettens 
van K’s Choice 

besloot om Sam 
Bettens te worden. 
Het merk wilde de 

artiest aldus een 
hart onder de riem 

steken en feliciteren 
met zijn beslissing.

JUPILER, nu de mannen 
niet meer weten waarom
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sche dranken en bovendien gingen de mensen meer 
op café. “Er is een explosie geweest van de speciaal-
bieren en craft bieren en binnen de totale drankenca-
tegorie is dat ook het geval”, legt Josse Peremans de 
daling uit. “Mensen drinken anders. Met Jupiler stijgen 
we wel in marktaandeel. We dalen dus minder sterk 
dan de rest en blijven soms zelfs stabiel. Dat komt 
door onze doorgedreven promotieaanpak en vooral 
door ons sterk merk.” 

Dat merk relevant houden is volgens de marketing 
manager de grootste uitdaging. “Pils is weinig differen-
tiërend op productniveau, dus we kunnen enkel door 
merkbouw het verschil maken. Anders tekenen we het 
doodvonnis van de branded pilscategorie en worden 
we een commodity. Kijk maar naar wat er in de melk-
categorie is gebeurd.” 

Alcoholvrij bier lijkt trouwens de stagnering en da-
ling in de markt van de gewone pils te gaan counte-
ren. AB InBev verwacht dat 20% van de bierverkopen 
wereldwijd tegen 2025 niet-alcoholisch zal zijn. De 
opkomst van non-alcoholische pils is ook in België te 
belangrijk om niet genoemd te worden, temeer omdat 
Jupiler deze categorie heruitvond met de lancering 
van Jupiler 0,0 eind 2016, een prestatie waarvoor het 
vorig jaar een Bronze Effie won. “Het betrof eigenlijk 
een herlancering van Jupiler NA. Die categorie was 
indertijd een dode categorie. Er was in ons land wei-
nig vraag naar alcoholvrij bier”, zegt Peremans. “We 
hebben toen beslist om er stevig in te investeren met 
een ander imago en een betere smaak. We geloofden 
erin omdat het in de buurlanden wel populair was. In 
Duitsland vertegenwoordigt alcoholvrije pils 8% van 
de totale pilsmarkt.” Jupiler was ten tijde van de lan-
cering, en uitgezonderd het veel kleinere Tourtel, na-
genoeg de enige speler met een relevante propositie 
in alcoholvrij bier. Het richt zich op bierdrinkers van 
18-60 jaar en de primaire doelgroep is 30+. Op drie 
jaar tijd vertegenwoordigt Jupiler 0,0 ongeveer 1,5% 
van de Belgische biermarkt. Jupiler 0,0 is volgens 
Josse Peremans momenteel het vierde grootste pils-
merk in België en is groter dan bijvoorbeeld Christal 
en Primus samen. “Het is een segment met toekomst 
en het is een trend die zich blijft doorzetten”, aldus  
Peremans. “In 2017 en 2018 was het de snelst groei-
ende fmcg-categorie binnen retail. Maes en Carlsberg  
waren snelle volgers en momenteel is het een markt 
met veel verschillende merken die hun kans wagen in 
het non-alcoholisch segment, zelfs met alcoholvrije 
varianten van speciaalbieren of dranken zoals gin. In 
2018 kwamen we met Leffe 0,0 en op enkele maanden 
tijd is dat de tweede grootste alcoholvrije variant in  
de markt. Kortom, we hebben in België het voortouw 

Josse Peremans: “We weten nu dat we op een andere manier  
campagne kunnen voeren dan pakweg vijf jaar geleden toen het merk  
nog uitermate mannelijk was.”

Een ander voorbeeld 
van een sociaal 
geïnspireerde 
campagne is de 
‘J’aime la vie’-actie 
voor Jupiler 0.0. Die 
sensibiliseert voor 
overmatig drinken in 
studentenkringen, 
op de tonen van 
het overbekende 
nummer dat voor 
de gelegenheid 
gebracht wordt door 
Arno en Triggerfinger.

genomen en onze rol als marktleider gespeeld.” 

Het nieuwe alternatief is dankzij zijn goeie prestaties 
ook een uitstekend vehikel voor het merk geworden 
om in zijn sponsordeals te gebruiken. Zoals geweten 
is Jupiler hoofdsponsor van de Belgische eerste klas-
se in het voetbal. Het debat gaat daarbij meer en meer 
over in welke mate het relevant is dat een alcoholmerk 
een sportcompetitie moet sponsoren. “We vinden  
dat ons bier mensen samenbrengt”, reageert Josse 
Peremans. “We zijn er niet voor de sporters; we zijn er 
voor de mensen die in het stadion zitten. We vinden 
dat een pint wel bij die sfeer past. We gebruiken Jupiler 
0,0 wel om verantwoord alcoholgebruik te promoten. 
We voerden bijvoorbeeld een actie waarbij Jupiler 0,0 
in alle voetbalstadions gratis was als de stand 0-0 
was. Daarnaast is alle billboarding van de Jupiler Pro 
League omgezet van Jupiler naar Jupiler 0,0; hetzelf-
de geldt voor alle visibiliteit in de stadions. Wat betreft 
ons ander groot sponsordomein, muziek, zijn we ook 
volop zichtbaar met Jupiler 0,0. Het gaat om keuze  
bieden. Als je een pint wil zonder alcohol, kan dat.”

Welke maatschappelijke rol?
Naast de overheersende trends in de twee categorieën 
waarin het actief is, staat Jupiler nog voor een andere 
uitdaging op merkniveau, namelijk kijken welke rol het 
merk in de maatschappij vandaag kan spelen. Daarvoor 
is BBDO sinds 2019 aan zet. “We zijn ervan overtuigd  
dat Jupiler zijn positie nog kan versterken door in te  
zetten op enerzijds creativiteit en anderzijds op zijn rol 
in de maatschappij”, verduidelijkt Arnaud Pitz. “We pro-
beren om bepaalde topics die momenteel trending zijn 
in de maatschappij te matchen met de merkcommu-
nicatie. We komen dus regelmatig met ideeën en niet 
per se met campagnes die het merk relevanter kunnen 
maken in het alledaagse leven van de mensen. Dat is 
een totaal andere benadering. Ik ben ervan overtuigd 
dat je met minder GRP’s dieper in het hart van mensen 
kan gaan.” 
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BBDO begon de samenwerking met een strategisch 
traject met als uitgangspunt hoe leef je anno 2020 nog 
met een baseline als ‘Mannen Weten Waarom’. “Die ba-
seline is al 50 jaar oud en is dus deel van het Belgisch 
meubilair”, legt Josse Peremans uit. “Het is de meest 
gekende slogan in België en heeft een zeer hoge mer-
kattributie, maar we zijn ons er zeer bewust van dat 
die baseline nu anders gepercipieerd wordt dan in de 
jaren zestig. We doen elk jaar een grootschalige brand 
audit onder consumenten en daaruit blijkt dat de slo-
gan in deze tijdsgeest toch vragen oproept bij een deel 
van de bevolking. Jupiler is een heel sterk merk dat 
minder onderhevig aan de tand des tijds is geweest, 
maar dat wel op het randje van oubollig riskeert te wor-
den gezien. Tot de start van onze samenwerking met 
BBDO hebben we meer geteerd op onze geschiedenis 
dan om echt vooruit te kijken. We proberen in dit stra-
tegisch traject een evolutie door te voeren met ons 
merk.” “Vandaag weten de mannen niet meer waarom”, 
voegt Arnaud Pitz toe. “Mannen zijn een beetje de weg 
kwijt de dag van vandaag. Welke rol moet hij spelen in 
zijn gezin en in zijn carrière? In welke mate kan hij zijn 
gevoelens tonen? Met wat mag er gelachen worden en 
met wat niet? Vroeger was de rol van de man veel meer 
afgelijnd. Ik maak er een karikatuur van, maar een  
macho zijn en een dikke auto hebben was toen genoeg.”

Progressieve kaart
Met andere woorden, Jupiler wil de progressieve kaart 
trekken in verschillende maatschappelijke thema’s 
en daar zagen we het voorbije jaar de eerste uitingen 
van. Het begon in mei met ‘Pintje Sam?’, een pagina-
grote advertentie in De Morgen en Het Laatste Nieuws 
naast het artikel over de geslachts- en naamverande-
ring van Sarah Bettens die besliste om voortaan als  
Sam Bettens door het leven te gaan. Jupiler postte de 
advertentie ook op Instagram met het onderschrift 

‘'Wat denkt ge, @sambettens?’. Het merk wilde meer 
bepaald Sam Bettens een hart onder de riem steken 
en feliciteren met zijn beslissing. De advertentie wek-
te uiteraard de obligate en verwachte kritiek op en AB 
InBev was er snel bij om met een reactie te komen: “We 
moedigen mannen aan om een standpunt in te nemen 
over relevante maatschappelijke onderwerpen zoals 
racisme, verantwoord drankgebruik of inclusie”, aldus 
de woordvoerder van het bedrijf. De maand erna was 
er alweer een full page krantenadvertentie van Jupi-
ler onder de titel ‘Same Sport, Same Support. Simpel!’.  
De advertentie was een ticket om een wedstrijd van  
de Red Flames (vrouwenvoetbal) bij te wonen. Doel 
was communiceren dat Jupiler voetbal ondersteunt, 
of het nu om mannen- of vrouwenvoetbal gaat. 

De volgende maatschappelijk geïnspireerde campag-
ne, deze keer van Jupiler 0,0, sensibiliseerde tegen 
een ander probleem, het overmatige alcoholgebruik in 
het studentenmilieu. In de spot die uitgezonden werd 
in de bioscopen, DOOH en social media zien we jonge-
ren feesten. Ondertussen horen we op de achtergrond 
het nummer J’aime La Vie van Sandra Kim, maar dan 
gezongen door Arno en met de muziek van Trigger-
finger. Daarna kruipt een van de jongeren achter het 
stuur en lijkt er iets onheilspellends te gaan gebeuren 
tot de kijker ontdekt dat de bestuurder heel de nacht 
Jupiler 0,0 heeft gedronken. 

Een maand later, in november vorig jaar, presenteerde 
het duo vervolgens ‘Leeg, vuilbak, simpel!’ om te sen-
sibiliseren tegen zwerfvuil. Ditmaal werden de consu-
menten aangespoord om hun lege blikjes in de vuilbak 
te gooien. Opvallend was dat de campagne in samen-
werking met Cara Pils (Colruyt Group) werd gevoerd. 
“Nadat BBDO het idee voorstelde, hebben we aan  
andere grote spelers uit de drankenindustrie zoals 
Coca-Cola en Alken-Maes voorgesteld om deze cam-
pagne samen te voeren, maar het is uiteindelijk de 
Colruyt Group geweest die er mee zijn schouders 
heeft ondergezet”, aldus Josse Peremans. “De groep 
draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Het feit dat 
we dit lanceerden met een concurrent, gaf natuurlijk 
stopping power aan het idee”, aldus nog Peremans. 
De campagne bestond uit verschillende fases. De eer-
ste fase was een affichage- en banneringcampagne 
met blikjes op de grond en de boodschap ‘Waarom?’. 
Er was ook een video waarin een blikje Cara en een 
blikje Jupiler in beeld komen, met de begeleidende 
boodschap ‘Leeg zijn alle blikjes hetzelfde. Vuilbak. 
Simpel.’. De tweede fase was evenementieel en be-
trof een transparante installatie, meer bepaald een 
gigantische vuilbak, waar tijdens een match van de 

Ter gelegenheid  
van het laatste 

Autosalon voerde 
Jupiler een nieuwe 

slogan in: ‘Auto’s 
met liefde gebouwd, 

gebruik je met 
verstand. Drink niet 

als je rijdt’. Aldus 
wilde de brouwer 

de autofabrikanten 
ondersteunen. 

Ondanks de vele 
inspanningen die 
geleverd worden, 

vallen er nog steeds 
te veel doden op 

onze wegen.

ARNAUD PITZ: “WE ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT JUPILER ZIJN POSITIE NOG KAN 
VERSTERKEN DOOR IN TE ZETTEN OP ENERZIJDS CREATIVITEIT EN ANDERZIJDS  
OP ZIJN ROL IN DE MAATSCHAPPIJ.”
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Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion 10.000 
weggegooide blikjes, het equivalent van 144 kg, in 
werden verzameld. De actie werd georkestreerd door 
The Oval Office. De boodschap ‘Leeg, vuilbak, Simpel’ 
prijkte ook prominent op de blikjes van Jupiler; na de 
actie kreeg ze een permanente plaats. De vierde fase 
was een intelligente actie op Twitter. Jupiler opende 
account @therealEmptyCan die posts van beken-
de Twitter gebruikers zoals die van Jean-Claude Van 
Damme, Didier Reynders en Donald Trump vervuilde 
met infantiele humor. Na iets meer dan 1.000 tweets 
verwijderde Twitter account. Opzet geslaagd. “Jupiler  
is samen met Coca-Cola het merk dat het meest ver-
kocht wordt in blik. De straten liggen vol met blikjes Ju-
piler”, aldus Arnaud Pitz. “We willen onze verantwoor-
delijkheid opnemen en zo vaak mogelijk deel uitmaken 
van de oplossing in plaats van het probleem en aldus 
met Jupiler wegen op het maatschappelijke debat. Dat 
is waarom we met dit idee kwamen.” 

De eerste campagne van dit jaar was daar ook een uiting 
van. Het merk voerde in de aanloop naar het Autosalon 
een originele ‘Don’t drink and drive’ campagne. Daar-
voor gebruikte Jupiler een herwerking van de gekende 
brouwersslogan die sinds 1992 standaard in alcoholre-
clame wordt gebruikt, de zogenaamde Arnolduscode. 
De spot van het biermerk zag eruit als een autocom-
mercial en werd afgesloten met de boodschap ‘Auto’s 
met liefde gebouwd, gebruik je met verstand. Drink niet 
als je rijdt.’ “We hebben met ons merk wel iets te zeg-
gen over verantwoord rijden”, legt Josse Peremans de 
beweegredenen van deze campagne uit. “Bij 80% van 
de dodelijke ongevallen zit er een man achter het stuur 
en bij 50% speelt alcohol een rol. We zijn geen merk  
dat een app maakt die de alcoholcontroles bundelt.  
We zijn een merk dat impact heeft en deze boodschap 
kan uitdragen naar een mannelijk publiek. We kunnen 
op een ander niveau met hen praten dan politici.”

Mannen weten waarom.  
Vuilbak. Simpel
De teneur in de BBDO-campagnes is duidelijk. Zowel 
met ‘Pintje Sam?’ (inclusie), ‘Same Sport, Same Sup-
port. Simpel’ (steunen van vrouwenvoetbal), ‘J’aime 
La Vie’ (verantwoord alcoholgebruik), ‘Leeg, vuilbak, 
simpel’ (strijden voor het milieu en tegen zwerfvuil), 
als het recente ‘Auto’s met liefde gebouwd, gebruik 
je met verstand.’ (verantwoord rijgedrag) wil Jupiler 
zich positioneren met progressieve en eigentijdse 
merkwaarden en aldus uitgroeien tot een pils voor 
de moderne man. “Het is niet zo dat we nu enkel nog 
maatschappelijke thema’s zullen gebruiken in onze 

campagnes”, zegt Josse Peremans. “Ons doel blijft net 
zoals vroeger om mensen te verenigen met onze cam-
pagnes. We weten nu dat we dat op een andere manier 
kunnen dan pakweg vijf jaar geleden toen het merk 
nog uitermate mannelijk was. Vandaag positioneren 
we ons als een mannelijk merk dat niet neerkijkt op 
iemand die anders is.” 

In welke mate de goede oude merkslogan ‘Mannen We-
ten Waarom’ nog een plaats zal hebben in deze stra-
tegie, is trouwens nog niet geweten. Verwacht wordt 
dat de slogan die de laatste jaren weinig werd gebruikt, 
stelselmatig zal worden vervangen. Aan BBDO om het 
de komende maanden creatief te verpakken, net zoals 
de volgende campagne van Jupiler die in april aanvat, 
meer bepaald de campagne voor het EK Voetbal. Als be-
sluit voor deze case is het relevant om te kijken of de 
nieuwe communicatieaanpak van Jupiler ook gestaafd 
wordt met daden uit het bedrijf. Woorden, maar ook 
daden dus. Om het anders te zeggen, een campagne 
over zwerfvuil is niet relevant als er geen inspannin-
gen worden geleverd vanuit het bedrijf voor een duur-
zamer productieproces of voor recyclage. Daar kan AB 
InBev alvast niet van beschuldigd worden, getuige zijn 
duurzaamheidsstrategie en investeringen op het vlak 
van herbruikbare bekers, recyclage, enz. 

Wat wel wringt, is de focus van Jupiler op verantwoord 
alcoholgebruik tijdens zijn campagnes enerzijds en 
anderzijds de promotieaanpak van de brouwer. On-
langs voerde AB InBev een occasionele 1+1 gratis 
actie voor een bak Jupiler van 33cl en er was ook al 
de zomeractie vorig jaar waarbij een pintje 5 cl meer 
bier bevatte. Josse Peremans: “We begrijpen de reac-
tie over de promotiecampagne met de bak, maar dat 
is voor ons een storm in een glas water. Promo’s zijn 
van alle tijden en zeker in een categorie als pils. Met 
die promotie die trouwens slechts één week heeft 
geduurd, wilden we consumenten aansporen om ons 
bier te stockeren en te kiezen voor ons product voor 
een langere periode. Als ik een wasmiddel koop dat 
een 1+1 actie doet, ga ik toch ook niet plots twee keer 
meer mijn kleren wassen, of wel?”

Bart Cattaert

Om het publiek te 
sensibiliseren voor 
de problematiek van 
zwerfvuil creëerde 
Jupiler de hashtag 
#therealEmptyCan, 
om de accounts 
van beroemdheden 
als Jean-Claude 
Van Damme, 
Didier Reynders 
en Donald Trump 
te overspoelen 
met kinderachtige 
grapjes. Na iets meer 
dan 1.000 tweets 
verwijderde Twitter 
het account. En 
dat was precies de 
bedoeling.
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De comeback van Kim Clijsters op de tenniscourts werd niet enkel sportief maandenlang minutieus  
voorbereid. Achter de schermen van de ‘Kimback’ kreeg ook het merk Kim Clijsters stevige fundamen-
ten. Onze redactie kreeg inzage in de gedocumenteerde marketingstrategie die de eerder introverte 
‘girl next door’ in haar derde carrière als internationaal topmerk op de kaart zet.

Kim Clijsters in 
augustus vorig jaar, 

bij haar toetreding 
tot de US Open 

Court of Champions, 
die de erfenis 

van de grootste 
kampioenen uit het 
tornooi viert, onder 

wie Arthur Ashe, 
Billie Jean King, 
Jimmy Connors, 

Martina Navratilova, 
Andre Agassi,  
Steffi Graf en  

Pete Sampras.

De doordachte terugkeer 
van het merk KIM CLIJSTERS

Let’s come back one more time. Met die woorden 
maakte Kim Clijsters in september 2019 bekend 
dat ze zich aan het voorbereiden was op een te-

rugkeer naar het professionele vrouwentennis. Nog 
voor Clijsters midden februari in Dubai haar eerste 
bal sloeg in een officiële tenniswedstrijd, waren over 
haar plannen al ettelijke liters inkt gevloeid. In de eer-
ste plaats over de sportieve mogelijkheden van haar 
tweede comeback, maar zeker ook over het merk Kim  
Clijsters. Experts van buiten haar entourage gingen 
in op de troeven van het merk, maar hoe de marke-
tingstrategie er echt uitzag bleef lang onduidelijk. We 
klopten aan bij Yf Brodala (onder andere ex-SBS, -VMMa 
en -Dallas) die binnen Team Kim instond voor de stra-
tegie achter de terugkeer van het merk Kim. Exclusief 
voor Media Marketing legde hij zijn plannen stap voor 
stap op tafel. 

15-0: een merkpositionering  
in tempore non suspecto
Brodala ontwikkelde in de voorbije jaren een metho-
de om ‘personal brands’ te analyseren. “Veel bekende 
mensen hebben tegenwoordig meer en meer nood 
aan een kader wanneer ze voor een nieuwe uitdaging 
komen te staan of wanneer ze bijvoorbeeld een vraag 
krijgen voor een partnership”, vertelt hij. “Past de cam-
pagne waarvoor ze gevraagd worden bij hen of bij hun 

merk? Hoe kan je dat correct inschatten? De metho-
de werd getest bij bekende acteurs en tennissters als 
Yanina Wickmayer en Elise Mertens. Samen met Kims 
zakelijke leiding (Bob Laes, Marijke Wouters en Her-
man Schepers) hebben we de aanpak aangescherpt 
en opnieuw toegepast.” 

Voor de bekendheden bleek het een confronterende 
maar efficiënte oefening te zijn. Het resultaat vertelde 
hun meer over de perceptie van hun persoonlijk merk. 
“Voor de deelnemers was het vaak wennen om zichzelf 
als merk te zien. De uitkomst gaf inzicht in hoe men-
sen hen zien en hoe ze dat met de juiste boodschap-
pen kunnen sturen.” Nog voor sprake was van een 
comeback, deed Yf Brodala de branding oefening voor 
het merk Kim Clijsters. Ook voor haar was de oefening 
confronterend, ondanks de vele jaren op de teller in 
het internationale toptennis. “Kim ziet zichzelf niet als 
een merk”, zegt Brodala. “Ze heeft het imago van girl 
next door, zeer down to earth, maar de oefening toon-
de aan dat dit geen façade is. Zo is Kim echt.” 

Brodala vult aan met de kenmerken van het merk Kim: 
voorzichtig, sympathiek, warm, open. Geen verrassen-
de kenmerken, maar als we de matrix te zien krijgen 
van haar merk, dan valt het introverte accent op. De 
analyse is gebaseerd op het Censydiam Need State  
diagram, waarbij acht personen uit de zeer dichte om-
geving van Clijsters haar beoordeelden. Ze omschre-
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ven sociale en individuele kenmerken, maar ook intro-
verte en extraverte eigenschappen. Hoe kan het dat 
de open en spontane Clijsters als eerder introvert naar 
voor komt? “Daar zie je het verschil tussen de speel-
ster Kim en de persoon Kim. De speelster is joviaal en 
open, maar als persoon is ze meer introvert. Het is be-
langrijk dat zo’n inzicht een plaats krijgt in de branding 
en de strategie. We hebben bijvoorbeeld op basis van 
het diagram geleerd dat Kim nood heeft aan routine 
en controle. Dat zijn zeer tastbare inzichten over een 
personal brand waarmee je de strategie verder kan 
vormen.”

30-0: van de positionering  
naar de merkwaarden
Op basis van de merkpositionering, volgde een analyse 
van de merkwaarden. Aan de hand van een pakket van 
ongeveer 500 mogelijke kernwaarden, legde de groep 
met acht intimi van Clijsters de meest passende waar-
den op tafel. “Dat levert verschillende meningen op, 
die je overigens ook in de publieke opinie terugvindt”, 
zegt Brodala. “Met die verschillen zijn we het gesprek 
aangegaan en hebben we uiteindelijk vier kernwaarden 
gedistilleerd.” Volgens de waardenoefening staat Kim 
Clijsters voor een warme welkom, optimisme, gezond 
verstand en integriteit. “Ondanks het feit dat ze in-
trovert is, heeft Kim voor iedereen een warm welkom 
klaar”, haalt Brodala er een discussiepunt uit. “Het zijn 
ook de waarden die bijdragen tot de brede populariteit 
van Kim. Een productmerk kan je nog enigszins af-
stemmen op die waarden, maar voor een persoonlijk 
merk is het belangrijk dat de persoon echt zo is. Bij 
Kim is dat het geval, de waarden doorstonden de test.” 

Het is verleidelijk om de waarden die Clijsters typeren 
als een open deur te zien. De vraag is echter vooral 
hoe ze voor het merk Kim Clijsters concreet toepas-
baar zijn. Hoe maak je er meer van dan een interes-
sante analyse? “De marketing achter de comeback is 
erop gericht om Kim te tonen zoals ze echt is”, legt Yf 
Brodala uit. “Om succesvol te zijn, moet Kim ook echt 
kunnen zijn wie ze is. Een set aan waarden is bij het 
nemen van beslissingen een zeer handig instrument 
om in te schatten wat je wel en niet moet doen. Neem 
gerust onze communicatie als voorbeeld. We houden 
de communicatie over haar comeback zeer rigide in 
eigen hand. We communiceren op de eigen kanalen 
en treden enkel naar buiten als we een genuanceerd 
verhaal kunnen vertellen, zoals in dit geval voor het 
marketingverhaal. Ook voor het beoordelen van moge-
lijke partnerships zijn de waarden essentieel: past een 
merk waarmee je in zee gaat bij deze waarden of niet? 
Dat is een van de basisvragen.” 

De analyse van het merk Kim Clijsters bouwde naast 
het vastleggen van de waarden nog enkele extra lagen 
in. Zo leidde de positionering van het merk Kim ook tot 
een duidelijk gedefinieerde tone-of-voice. Die bepaalt 
hoe Kim haar doelpubliek aanspreekt. Ook hier lever-
de de analyse vier belangrijke kenmerken op: speels, 
nieuwsgierig, betrouwbaar en respectvol. De toon doet 
ook dienst als praktische toets voor alle marketing-
communicatie onder het merk Kim Clijsters. Een laat-
ste laagje diept de mogelijke rollen van Kim Clijsters 
voor haar doelgroep uit: een motivator, iemand die 
zaken in beweging zet, een trouwe maar kieskeurige 
partner en een bruggenbouwer. 

“Het succes van 
deze comeback staat 
of valt niet met een 
Grand Slam. Dat ze 
op haar leeftijd, als 
moeder van drie op 
het veld staat en 
terug meespeelt,  
dat is de 
overwinning en  
dat kan ook anderen 
inspireren.”

“DE KENMERKEN VAN HET MERK KIM:  
VOORZICHTIGHEID, SYMPATHIE, 
VRIENDELIJKHEID EN EEN OPEN GEEST.”

45-0: Van een merk naar  
een strategie
In de rollen die we aantreffen onder het merk Kim 
Clijsters, vinden we niet het etiket ‘winnaar’ terug. Op-
merkelijk gezien de grinta waarmee Clijsters steevast 
de court opstapt. Het zegt iets over de intenties van 
Clijsters. Uiteraard wil ze sportieve successen boeken, 
maar dat is niet het enige waar het om draait. Ze wil 
met haar terugkeer ook inspireren. “Succesvol terug-
keren gaat niet om het winnen van een Grand Slam”, 
zegt Yf Brodala daarover. “Iedereen vraagt zich luidop 
af of een Grand Slam er nog in zit, maar daar valt of 
staat het succes van deze comeback niet mee. Dat ze 
op haar leeftijd, als moeder van drie op het veld staat 
en terug meespeelt, dat is de overwinning en dat kan 
ook anderen inspireren.”

Het is een voorzichtige instelling die zich verder ook 
vertaalt in het strategisch plan dat Yf Brodala toelicht. 
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Het productiehuis kreeg al in april de vraag of het be-
reid was om Clijsters te volgen. Ook de video waarmee 
Clijsters haar terugkeer aankondigde is van de hand 
van De Mensen. Hans Lovenich, programmahoofd bij De 
Mensen, gaf aan dat de documentaire een internationaal 
verhaal wordt dat niet enkel de interesse van de Belgi-
sche zenders zal opwekken. Kim Clijsters opent deuren 
en net daar zit een troef als je sterke content wil maken 
waarmee je je onderscheidt. “Tijdens de Grand Slam 
toernooien bijvoorbeeld willen we die invalshoek benut-
ten”, vertelt Yf Brodala. “We zullen dieper ingaan op wat 
achter de schermen van zo’n groot toernooi gebeurt. 
Kim wil een inkijk geven in die wereld. Dan hoef je niet 
meteen te denken in termen van documentaires. Ze zal 
via haar eigen kanalen een glimp bieden, op haar manier 
en volgens haar tempo. Dit werkt niet met een proactief 
content schema. We hebben een plan klaar liggen, maar 
delen zaken enkel als de opportuniteit er is, als ze het 
merk Kim ondersteunen en als ze iets bijdragen aan 
onze boodschap over de liefde voor het spel.”

Set & (de juiste) Match
Ook al is terugkeren op de courts het hoofddoel van 
Kim Clijsters, toch is het onvermijdelijk dat haar come-
back de vraag naar commerciële samenwerkingen doet 
toenemen. Om te oordelen of er een match, is bieden 
de merkpositionering, de waarden en de tone-of-voice  
houvast, maar het zijn niet de enige elementen. Om 
partnerships te toetsen, werkt Clijsters met een 
stappenplan dat helpt om kieskeurig maar correct de 
voorstellen in te schatten. “In een eerste kort gesprek 
toetsen we de waarden af, bekijken we de mogelijke 
rollen van Kim, of ze zichzelf kan zijn en of het om een 
samenwerking op lange termijn gaat. Korte termijn 
doen we niet”, aldus Brodala. “Pas in een tweede ge-
sprek gaat het over het probleem dat de partner met 
de hulp van Kim wil oplossen, de concrete invulling en 
het budget. Raken we daar uit, dan gaan we verder in 
op het creatieve idee en op de workload voor Kim. Val-
len alle puzzelstukken goed, dan spreken we van een 
echte match en gaan we voor een partnership.” 

De aanpak van de mogelijke partnerships is een com-
merciële uitloper van het marketingplan achter de 
Kimback, maar Brodala benadrukt dat het zeker niet 
de bedoeling is om zoveel mogelijk munt te slaan uit 
Kims terugkeer. “Het doel blijft terugkeren, inspireren 
en de liefde voor tennis uitdragen. Als je dat doet, dan 
komen die aanvragen en wij willen Kim vooral bescher-
men. Als ze mooie dingen kan doen met partners, dan 
graag. Maar het is niet bepalend voor het succes van 
de comeback.”

Wouter Temmerman

Het team van Clijsters stelde een roadmap  
op om de verschillende partnershipvoorstellen zorgvuldig  
en juist te kunnen vergelijken.”

Clijsters’ liefde voor het spelletje is de basis van die 
strategie. Door de passie duidelijk naar voor te schui-
ven in de marketing, wil Clijsters andere mensen inspi-
reren om terug te keren naar iets wat ze graag doen. 
“Dat ze haar eerste wedstrijden speelde in Dubai en 
niet zoals voorzien enkele weken later in Mexico hangt 
daarmee samen”, stipt Brodala aan. “Dat was geen 
commerciële keuze, maar een uiting van pure goes-
ting. Kim doet dit omdat ze van tennis houdt en omdat 
ze zich goed voelde om in Dubai te starten.” 

Pijler twee in de strategie speelt in op de onvoorspel-
baarheid van het traject van Clijsters. De strategie ziet 
het traject als een proces, dat stap voor stap vordert 
en geen duidelijke eindbestemming heeft. “Het zou 
gek zijn om een finaliteit te bepalen. Een zware bles-
sure kan abrupt een eind maken aan dit verhaal. Dat 
stukje strategie zag je al meteen bij de aankondiging 
van de terugkeer. Die benadrukte dat Kim stap voor 
stap zou werken, vroeg om haar de tijd te geven om 
eraan te werken. Later volgden filmpjes die iets toon-
den, kwam er een mediadag en ging Kim op haar eigen 
kanalen dieper in op de verschillende stappen.”

In die posts van Clijsters zelf waren ook veelvuldig 
verwijzingen naar andere helden terug te vinden. Gaat 
Caroline Wozniacki met tennispensioen, dan haalt Kim 
herinneringen op en omschrijft ze haar als een held. 
“Dat is inderdaad de derde pijler in onze strategie”, be-
aamt Brodala. “Kims comeback wil mensen inspireren 
om actie te ondernemen. Focussen op andere helden 
past daarbij en ook dat is een element dat heel sterk 
vanuit Kim zelf komt. We hoeven haar niet aan te zetten 
om daarover te posten en dat is belangrijk. Als je haar 
moet pushen, dan is je strategie niet geloofwaardig.”

Game: toon de echte emoties
Bij het toepassen van de merkstrategie ligt de klem-
toon sterk op de eigen kanalen. Te beginnen met een 
video die de comeback aankondigde en vervolgvideo’s 
die de fans op de hoogte hielden van de vorderingen. 
De video’s, de social media posts van Clijsters en 
events als een mediadag genereren bijzonder veel me-
dia-aandacht. Geen verrassing uiteraard, maar wel een 
uitdaging, want hoe kan je zelf nog originele content 
brengen? “Dat is inderdaad een aandachtspunt, iets 
waar we heel sterk op letten. Het is aan ons om op de 
eigen kanalen de echte emotie te laten zien. Tonen we 
haar reactie op Instagram na een wedstrijd, dan zal je 
daar terechtkunnen voor die echte emotie. Die invals-
hoek zal je ook terugvinden in de documentaire die 
we maken in samenwerking met het productiehuis De 
Mensen.” 
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                Uitdagingen
voor COMMUNICATIE 

rond E-COMMERCE
Auxipress voerde vanuit zijn expertise inzake de observatie en analyse van mediatrends gedurende  
dertien maanden een onderzoek rond e-commerce. Met behulp van de tool MediaTopiq registreerde en 
definieerde het algoritme meer dan 16.000 artikels dankzij een methodologie met vijf precisieniveaus. 
Het resultaat is een algemeen beeld van de e-commerce in België en de bijhorende communicatie- 
uitdagingen voor merken.

Belgen zijn almaar meer geconnecteerd en het 
aantal mobiele internauten ligt voortaan hoger 
dan het aantal desktopsurfers. Het aantal ge-

zinnen online blijft groeien: vandaag beschikt 93% 
van de bevolking over een internetverbinding (+0,5% 
ten opzichte van vorig jaar), onder wie 89% surft via 
smartphone, 84% via desktop en 52% via tablet. Maar 
hoewel het aantal Belgische surfers toeneemt, gaan 
ze wel beawuster om met hun online consumptie. Die 
trend wordt duidelijk weerspiegeld in het thema van 
de e-commerce, zoals blijkt uit de analyse door Media-
Topiq, de tool die ontwikkeld werd door Auxipress. Het 
onderzoek werd gevoerd op basis van een databank 
bestaande uit 16.000 artikels, afkomstig uit de Bel-

gische geschreven en online pers, gespreid over een 
periode van dertien maanden, van januari 2019 tot en 
met januari 2020. 

De databank hield rekening met alle artikels over ener-
zijds de maatschappelijke en economische trends, en 
anderzijds concepten in verband met e-commerce. De 
selectie van de artikels voor de databank die aanslui-
ten bij deze twee concepten, gebeurt door de seman-
tische confrontatie van een artikel met een thesaurus. 
De inhoud van de aldus tot data getransformeerde ar-
tikels wordt geanalyseerd door algoritmen die de ver-
schillende facetten van de communicatie-uitdagingen 
en hun correlaties aan het licht brengen.

Visual van de 
najaarscampagne 
2019 van Grey 
Londen voor Zalando, 
ter introductie  
van de baseline  
‘Free to be’.



70

Als we de Belgische mediacontext vergelijken met de 
specifieke mediacontext voor e-commerce (grafiek 1), 
dringt een eerste vaststelling zich op: het eerste the-
ma dat verband houdt met het onderwerp is dat van de 
consumptie, nauw verbonden met de prijs, koopkracht 
en publieke opinie.

E-commerce boomt immers: het biedt de cyberko-
pers de mogelijkheid om op eender welk uur voor een 
lagere prijs te consumeren. De jacht op promoties en 
zachte prijzen verloopt niet enkel meer via prijsver-
gelijkers voor vliegtuigtickets of kleren, maar betreft 
elke sector. In 2019 groeide bijvoorbeeld het segment 
van de online apotheken aanzienlijk in België. Tijdens 
de (pre)koopjesperiode of op dagen als Black Friday 
is er aan gelegenheden om je creditcard te plunderen 
geen gebrek. Volgens de Barometer van de informatie-
maatschappij (2019) van de FOD Economie kocht 67% 
van de surfers via het internet in 2018. Het gemak om 
je aankoop en je online betaling te doen via een app 
op je smartphone, voorspelt een groei die wellicht  

niet snel zal stilvallen. Deze thema’s worden sinds 
meer dan een jaar trouwens belangrijker in de media 
(grafieken 2 en 5). 

Bewust consumeren
E-commerce en al wat daarbij hoort is al jaren goed 
vertegenwoordigd en ingeburgerd. Toch leggen de ana-
listen van Auxipress de vinger op het feit dat de sec-
tor van de online aankopen op een kantelpunt in zijn 
ontwikkeling komt, tussen beter en meer consumeren. 
Grafiek 5 toont een gestegen visibiliteit in de media 
van thema’s die verbandhouden met tweedehands. 
Daarnaast dalen diegene die verbonden aan retail en 
winkelketens aanzienlijk vanuit communicatiestand-
punt.

Grégory Piet, business development manager bij  
Auxipress, die mee het onderzoek voerde, legt uit: 
“E-commerce verdeelt de publieke opinie en leidt tot 
twee duidelijk verschillende reacties. Enerzijds zijn er 
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de cyberconsumenten die blij zijn met de lagere prijs, 
de keuze en het gebruiksgemak van de grote platfor-
men, met thuislevering als kers op de taart. Anderzijds 
heb je het universum van de ecologie dat sinds novem-
ber 2018 aan een pijlsnelle opmars bezig is, met een 
impact op de e-commerce door een bewustwording op 
het vlak van leveringen, verpakkingen en de CO

²
-uit-

stoot in het algemeen.” Het debat was bijvoorbeeld 
duidelijk merkbaar in november 2019, ter gelegenheid 
van Black Friday dat in bepaalde bewustmakingscam-
pagnes omgedoopt werd tot Green Friday of Block Fri-
day. Dat verschijnsel is ook merkbaar via de groei van 
websites en apps die zich toeleggen op de verkoop van 
tweedehandsartikelen, zoals Vinted of 2dehands.be. 

Dit punt vertegenwoordigt een belangrijke uitdaging 
voor de visibiliteit van de merken, want consumenten 
willen steeds meer weten over de ecologische voe-
tafdruk van de bedrijven waarbij ze kopen. Lisa von 
Beust, marketing & communication planner bij Auxi-
press: “Aan het begin van het jaar merk je een stevig 
debat rond de leveringswijzen en de overdreven ver-
pakking van de artikelen. Het gratis terugsturen, wat 

tot dusver de norm was, wordt opnieuw in vraag ge-
steld. Dat geldt ook voor het vervoer van grote dozen 
gevuld met beschermend materiaal voor een piepklein 
artikel. Bedrijven die dit onderdeel van hun communi-
catie zappen, nemen risico’s.”

Big Data is watching you
Een andere belangrijke uitdaging die verband houdt 
met e-commerce, is die van de persoonlijke gegevens 
van de kopers. In de algemene themacontext staat het 
onderwerp op de vierde plaats, na de politieke kwes-
ties (reglementering), economische vragen (buiten-
landse handel, banken) en consumptie. Het item is 
nauw verbonden met onderwerpen als cybersecurity 
en personalisatie, vandaar dat het aan de basis ligt van 
een nieuw debat dat sinds vorig najaar steeds zicht-
baarder wordt (grafiek 3). 

“Doordat er online betaald wordt, is e-commerce al 
sinds zijn begindagen een gemakkelijk terrein voor 
fraude. De bijhorende oplichterijen zijn een populair 
onderwerp in de media”, aldus Grégory Piet. Daarbij 
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komt nog een problematiek die dateert uit de helft van 
2018: de bescherming van de persoonlijke gegevens.

Om hun diensten te verbeteren verzamelen online win-
kels gegevens over de aankopen die op hun websites 
gebeuren. Die gegevens worden gelukkig beschermd 
door een Europese wetgeving, maar het belet de cy-
berwinkeliers niet ze in te zetten voor reclamedoelein-
den. Hoewel het officieel verboden is deze data door te 
verkopen zonder voorafgaand akkoord van de consu-
ment, zijn ze toch veel waard.

Auxipress waarschuwt: “Het onderwerp van de per-
soonlijke gegevens hangt samen met de e-commerce 
en is een gevoelig punt in de merkcommunicatie hier-
over. Als er over een merk dat online verkoopt gespro-
ken wordt, kan dat bijna niet anders dan zich het on-
derwerp toe-eigenen, voor het publiek er opspringt.”

Groot merk of groot platform?
Als we kijken naar de filter van de merken die “het meest 
zichtbaar zijn met betrekking tot het e-commerce  
universum” (grafiek 4), krijgen we een andere rang-
schikking, waarbij grote volumes de hoofdrol spelen, 
met Amazon op kop inzake visibiliteit in de media,  
buiten de e-commerce context. Verder blijkt dat de  
Belgische spelers met uitzondering van 2dehands.be 
weinig vertegenwoordigd zijn. 

Als we kijken naar wie erin slaagde zijn visbiliteit het 
sterkst te doen groeien het afgelopen jaar (grafiek 4), 
stellen we ook de aanwezigheid van niet-endemische 
merken als Primark of Luik Airport vast. Eerstgenoem-
de is het enige dat erin slaagt voor zijn zichtbaarheid in 
de media te kapitaliseren op e-commerce, hoewel het 
niet online verkoopt. Je moet het maar doen!

Volgens Auxipress zou de aanwezigheid van Jumbo, 
Nike of H&M en Ikea bewijzen dat merken geleidelijk 
opnieuw de grote platformen inhalen, waardoor ze 
klanten opnieuw dichter kunnen benaderen en fideli-
seren. Zou de achillespees van de grote e-commerce 
platformen eindelijk gevonden zijn?

Virtuele munt voor virtuele  
handel?
Dan is er een laatste primordiale uitdaging voor de ko-
mende jaren: die van de cybervaluta, een universum 
dat intrinsiek verbonden is met dat van de e-com-
merce. Enerzijds zullen cybervaluta op e-commerce 
mikken om te bestaan. Anderzijds komt e-commerce 
los van de klassieke valuta om toenadering te zoeken 
tot de virtuele munten die nieuwe perspectieven ope-
nen op het vlak van cybersecurity, traceerbaarheid en 
betalingen. Beide onderwerpen verrijken elkaar dus. 
Dit nieuwe digitale universum dat gevormd en verrijkt 
wordt door de GAFAM, is een van de grote items waar-
mee merken en hun mediazichtbaarheid geconfron-
teerd zullen worden in 2020.

Bij wijze van besluit toont dit Auxipress-onderzoek 
opnieuw dat e-commerce nieuwe facetten en daarmee 
verbonden communicatiemogelijkheden blijft ten-
toonspreiden. De voordelige prijzen, de bereidheid om 
beter te consumeren en de ecologische bekommernis-
sen, data en de mogelijkheden die ze bieden aan wie 
ze goed zal weten in te zetten, zijn net als de merkfi-
delisering allemaal mogelijke communicatiehefbomen 
in verband met e-commerce die de merken kunnen 
benutten.

BL
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2019 dat Olivier De Raeymaeker als een historisch 
keerpunt bestempelt, zal voor Le Soir als een 
uitstekend jaar geboekstaafd blijven wat zijn le-

zerskring en de evolutie van zijn freemium model be-
treft. De krant telt vandaag 639.400 lezers (currency 
Total Brand, CIM 2018-2019) en verwelkomt elke dag 
gemiddeld meer dan 400.000 bezoekers op zijn digi-
tale platformen. Dat is een groei van 25%. In achttien 
maanden tijd verzesvoudigde Le Soir ook zijn aantal 
digitale abonnees: “Voor 2020 stevenen we af op de 
kaap van 100.000”, verklaarde de directeur van Le Soir 
onlangs in zijn eigen krant.

Reden genoeg dus voor een ontmoeting met Olivier De 
Raeymaeker om het te hebben over de digitale trans-
formatie die stilaan vruchten begint af te werpen. Dat 
geldt alvast voor de betalende contentstrategie die de 
krant van Rossel volgt.

Je zei onlangs in een interview dat het noodzakelijk 
is om de traditie en de gewoonte te betalen opnieuw 
op te bouwen. Kun je dat even toelichten?

De traditie zal erin bestaan het grote publiek opnieuw 
gevoelig te maken voor kwaliteitsnieuws. Heel wat 
spelers brengen kwaliteitsnieuws, maar door de so-
ciale netwerken is de grens tussen betrouwbare en 
onbetrouwbare content minder duidelijk; dat geldt ook 
voor het onderscheid tussen wat gecontroleerd en ge-
valideerd is en wat niet.

Onze aanpak past ook in een langer tijdsbestek. Te-
genwoordig consumeren mensen zeer snel informatie; 
velen zappen, lezen enkel de titels en laten het daarbij. 
Een geschreven persartikel – en zeker in een betalen-
de omgeving – is een vorm van content met een zeer 
sterke meerwaarde. Die bewustwording moet opnieuw 
gestimuleerd worden, door te herinneren aan de es-
sentiële rol van de geschreven pers in de perceptie 
van wat ons omringt en aanbelangt.

Hoe kun je die traditie heropbouwen? Via communi-
catie? Marketing?

Het is een geheel. Je hebt in de eerste plaats een re-
dactioneel project nodig dat het verschil maakt. Gedu-
rende lange tijd was de rol van Le Soir om als eerste 
met nieuws te komen. Dat is vandaag nog steeds zo, 
maar als we een bericht in de ochtendkrant publiceren, 
is dat vaak al de avond ervoor verschenen op LeSoir.
be en overgenomen door alle media. Het is nog steeds 
belangrijk om de eerste te zijn, maar het is geen onder-
scheidend kenmerk meer. De manier waarop nieuws 
behandeld wordt, is dat wel. Ons redactionele project 
moet veel meer gericht zijn op onderzoek, anticipatie, 
het aanreiken van oplossingen. 

Die visie begint bij het product, maar geldt ook voor de 
manier waarop het gecommercialiseerd wordt. Aan het 
begin van de jaren 2010, hanteerde Le Soir een aanpak 
die te sterk gericht was op promotie. Mensen namen 
een abonnement, omdat ze dan een televisie of een 
tablet kregen. Nu is een tablet natuurlijk interessant, 
omdat het de drager bij uitstek is om digitaal te lezen, 
maar een televisie, wijn of een fiets, dat staat allemaal 

OLIVIER DE RAEYMAEKER (Le Soir):   
“We zijn een industrie aan het heruitvinden”
Als vroegere marketeer in de telecomsector vervoegde Olivier De Raeymaeker in mei 
2016 de groep Rossel als algemeen directeur van Le Soir. In het interview dat hij ons 
toekende, verdedigt hij de zin van het freemium model en het belang dat Le Soir hecht 
aan de kwaliteit van de content. Ook data, de verdwijning van cookies van derden en 
de lopende digitale projecten komen aan bod in ons gesprek.
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toch wat ver van het product. We moeten Le Soir dank-
zij zijn inhoud verkopen. 

Het andere element is de marketing. Als merk blijft Le 
Soir nog steeds sterke waarden uitdragen – kwaliteit, 
ernst, veeleisendheid. Als we daar niet aan herinneren 
in onze communicatie en enkel steunen op promoties, 
verliezen we deze waarden uit het oog. We hebben 
het merk geherpositioneerd en vandaag verwijzen we 
zelfs in onze promoties naar de inhoud. Deze marke-
tingaanpak, waarbij de lezer in contact gebracht wordt 
met onze content, is essentieel.

We ontwikkelen een freemium model dat steek houdt. 
We proberen mensen mee te krijgen op LeSoir.be om 
hun het product te tonen en door hen te confronteren 
met de betalende content om zo een soort frustratie 
te creëren met de paywall, zodat ze zin krijgen om 
de stap te zetten. Er bestaan vele technieken, maar 
we proberen de lezers altijd aan te trekken via onder-
werpen waarvoor ze gevoelig zijn. Bovendien stellen 
we onze content ter beschikking van bepaalde lezers-
groepen aan de hand van verschillende partnerships; 
ze vormen een andere manier om onze content te ver-
spreiden.

van hun formules op te nemen. Voor Proximus is het 
een verrijking van het aanbod en een manier om zijn 
abonnees beter te behouden. Voor ons is het een ex-
tra distributiekanaal, dus op dat punt zijn beide deals 
vergelijkbaar.

Het zijn slimme, doelgerichte partnerships die ge-
kozen werden op basis van hun merkencoherentie.  
Dat is essentieel. Deze partnerships moeten eerlijk en 
evenwichtig zijn. In tegenstelling tot wat er met Google 
en Facebook gebeurt, geven we onze content niet weg 
zonder enige vergoeding. Maar hoe dan ook kan dit 
soort acties onze allereerste strategie niet vervangen 
en die is erop gericht onze content zelf te commercia-
liseren.

Dat brengt me terug bij het tweede deel van mijn 
vraag: hoe zit het met de gewoonte om te betalen?

Iedereen weet ondertussen dat de uitdaging erin be-
staat mensen te doen betalen voor kwaliteitscontent. 
Le Soir creëerde zijn website 24 jaar geleden. Alle uit-
gevers waren enthousiast over de komst van het in-
ternet; dat werd onthaald als een nieuw kanaal voor 
de verspreiding van content. Iedereen dacht toen dat 
het een fantastisch kanaal was, waarmee uitgevers 
lezers zouden kunnen bereiken die ze nog niet met 
de papieren kranten konden bereiken, door de content 
gratis weg te geven, in de hoop te kunnen leven van de 
reclameopbrengst die dat extra bereik zou opleveren. 
Vandaag ligt het voor de hand dat het reclamemodel 
niet volstaat om kwaliteitsredacties te financieren. Ik 
refereer vaak naar Evan Williams, de medeoprichter 
van Twitter die het contentplatform Medium oprichtte. 
Volgens hem bestaat er geen gratis model voor kwali-
teitscontent. Als een van de oprichters van Twitter tot 
die conclusie komt en stelt dat mensen opnieuw moe-
ten leren betalen, zorgt dat voor weerklank. 

Het goede nieuws is dat onze digitale basis van beta-
lende lezers groeit. En we zijn niet de enige. Onze Eu-
ropese collega’s van het uitwisselingsplatform LENA 
- Le Figaro, La Repubblica, Die Welt, El Pais en andere 
– zien stilaan allemaal hun aantal digitale abonnees 
toenemen. Dat doet meer dan de historische papieren 
abonnementen compenseren.

Welke projecten zijn lopende voor de producten van  
Le Soir?

De eerste prioriteit blijft de verdere evolutie van ons 
redactionele project. We hebben dat vorig jaar mate-
rieel vormgegeven met een nieuwe maquette van de 
papieren krant. Bedoeling was de drager beter te laten 
aansluiten bij het product. Momenteel werken we aan 
de nieuwe generatie van Le Soir+, zowel de website 

Op dat vlak hebben jullie een partnerschap gesloten 
met Belfius en Proximus dat zich richt tot studen-
ten in hun master en ook eentje met Proximus voor  
een deel van hun abonnementenbestand. Gaan jullie 
verder op die ingeslagen weg?

Dat zijn twee heel verschillende en toch vergelijkbare 
partnerships. Verschillend omdat de benadering en de 
doelgroep niet dezelfde zijn. Het Master-aanbod is een 
co-marketing actie van Belfius, Proximus en Le Soir. 
Doelstelling: samen een doelgroep van 42.000 mas-
terstudenten met een groot potentieel bereiken, op  
een sleutelmoment in hun leven, als de behoefte aan 
kwaliteitsnieuws zich laat gevoelen. Deze studenten 
krijgen twee jaar een gratis abonnement op Le Soir.  
Belfius en Proximus steunen ons hierbij. Het is een  
ander kanaal voor de distributie van content en het 
draagt bij tot ons streven om de zojuist aangehaalde 
traditie op te bouwen.

Het andere partnerschap met Proximus kadert in 
dienst strategie als service agregator. Op basis van die 
strategie hebben ze besloten om Le Soir in een aantal 

“VOOR DE VERDWIJNING VAN COOKIES  
EEN KANS KAN ZIJN, BLIJFT HET EERST TOCH 
NOG EEN UITDAGING.”
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als de apps. Kwalitatief onderzoek door Wide toont dat 
deze platformen eerder goed werken, maar we merken 
dat we ze vloeiender, eenvoudiger moeten maken. We 
zien dat we een nog kwalitatievere beleving die men-
sen nog meer doet terugkomen, moeten creëren. Dat 
is ons belangrijkste project.

In werkelijkheid houdt de historische perslezer zeer 
veel van wat we in de sector de ‘chemin de fer’ noe-
men. Lezers worden graag blootgesteld aan opeenvol-
gende inhoud, met content die hij verwacht en andere 
die voor verrassing zorgt. Het komt erop aan de meer-
waarde van die papieren indeling zo goed mogelijk 
over te zetten naar digital.

We werken ook aan onze cultuurbijlage. MAD is een 
centraal product met een dienstverlenende en voor-
schrijvende rol. Die kracht moeten we naar digital ver-
talen en vervolgens zien hoe we het papieren product 
kunnen herdefiniëren om het te verjongen en beter te 
beantwoorden aan de verwachtingen van de lezers.

Génération Le Soir zal ook evolueren.

Génération Le Soir is een content platform dat mikt op 
de jonge volwassenen van GenY. Het werkt vrij goed, 
we krijgen goede reacties. Het platform dient ook om 
een context te creëren voor adverteerders die deze 
doelgroep willen bereiken. We hebben besloten dat we 
Génération wat dichter bij Le Soir gaan brengen. Daar-
om hebben we het geherintegreerd op LeSoir.be. Dat is 
een eerste etappe, we moeten nog aan de look & feel 
schaven, maar het is de bedoeling zijn redactionele 
specificiteit te behouden en hem tegelijk meer in het re-
dactionele project van Le Soir te integreren. Génération 
richt zich immers rechtstreeks tot onze toekomstige 
lezers en het stond te ver van de kern van ons project.

Het project zou tegen het einde van dit trimester rond 
moeten zijn en we mikken op het begin van het nieu-
we schooljaar voor MAD. Voor de digitale projecten heb-
ben we nog geen vaste datum, maar ze zouden dit jaar 
in elk geval af moeten zijn.

Jullie hebben met IPM samengewerkt aan het podcast- 
aanbod. Wanneer gaan jullie die van jullie lanceren?

We hebben geen datum geprikt, maar ook die lancering 
staat voor dit jaar gepland, zodra we helemaal klaar 
zijn.

En op het vlak van video?

Video is een echte prioriteit, op verschillende vlak-
ken. We hebben een partnerschap met de RTBF en 
RTL, we integreren steeds vaker hun videocapsules 
als illustratie bij onze content. Dat beantwoordt aan 

de verwachtingen van onze lezers, zeker in de gratis 
omgeving. In het betalende gedeelte moet video dif-
ferentiërend zijn. Dan denk ik aan een format die we 
graag hebben: het Tac-o-Tac interview, waarin we een 
gast heel snel laten reageren op een reeks woorden 
of vragen. We testen er nog andere uit, zoals de long 
form. Bij de hervormingen waaraan we onze digitale 
producten onderwerpen, willen we deze grote forma-
ten beter ensceneren door hun multimedia-aspect nog 
te versterken.

Iets anders. Frankrijk introduceerde onlangs de 
PassMedia, een gemeenschappelijke log-in die mo-
menteel gedeeld wordt door zes uitgevers. Wat vind 
jij daarvan?

Deze uitgevers willen ‘convenience’ creëren. Maar de 
echte vraag is: waarom zou je opnieuw moeten inlog-
gen? Waar het op aankomt, is dat we beter het gebruik 
van de surfers kennen in een gratis omgeving, en het 
surfgedrag op meerdere platformen. Deze kennis is 
belangrijk voor gepersonaliseerde marketingstrate-
gieën, om de gratis surfers naar het betalende gedeel-
te te brengen. En natuurlijk ook vanuit reclameoog-
punt. We hebben tools die ons inzicht verschaffen in 
de gewoonten van onze lezers, maar in een multiplat-
form visie kunnen we ze niet identificeren. Weten hoe 
iemand een bepaald platform gebruikt, maakt het mo-
gelijk om een beeld te krijgen van de lezer, waardoor 
je interessante reclameoplossingen kunt aanbieden. 
Dat is belangrijk in een context waarin first party data 
meer waarde zullen verwerven.

Kortom, het is een dossier dat we opvolgen. Rossel is 
trouwens mee in het project gestapt met 20 Minutes. 
Vergeet niet dat we al een vergelijkbaar initiatief had-
den in België; dat kwam wellicht te vroeg en het stond 
niet op punt, maar het was precies hetzelfde concept.

“Het komt erop aan de meerwaarde van de papieren indeling zo goed mogelijk over 
te zetten naar digital. Nog meer aantrekkingskracht en honger te creëren.”



76

wijzen dat Le Soir een zeer betrokken gemeenschap 
van 639.500 lezers vertegenwoordigt.

Le Soir staat bekend als een referentiemedium, maar 
een groot deel van de marketingbeslissers komen in 
hun privéleven niet in contact met Le Soir. We moe-
ten ons dus ook tot die community richten, hun de 
waarden die Le Soir uitdraagt toelichten. Doen we het 
minder goed met onze communicatie dan de Vlaam-
se groepen? Misschien, maar er is in elk geval de wil 
en de noodzaak om veel meer te doen om over de ge-
schreven pers en Le Soir te praten met alle spelers in 
de communicatiesector.

Een laatste, iets persoonlijkere vraag. Wat heb je 
ontdekt in de mediawereld die je ontegensprekelijk 
boeit?

Ik ben er altijd erg gevoelig voor geweest. Het lezen 
van de pers is iets dat me altijd heeft geraakt. Maar 
sinds ik naast de redactie sta, heb ik fundamenteel 
gepassioneerde mensen ontdekt. Mensen die hun vak 
doorleven vanuit hun buik, met indrukwekkend veel in-
tellectuele en professionele veeleisendheid en enorm 
veel engagement. Ik heb een vak ontdekt dat volop 
transformeert. Het model is al 20 jaar aan het verande-
ren en de teams hebben deze veranderingen met een 
zekere behendigheid omarmd, ook met vragen, omdat 
we het model voortdurend opnieuw moeten uitvinden. 
We zijn niet bezig met het optimaliseren van een pro-
duct, maar het in vraag stellen van een hele sector, en 
dat is wat me boeit. Het is niet evident, niemand heeft 
het magische recept gevonden, we zijn er nog steeds 
naar op zoek, maar het is opwindend. 

Interview door Fred Bouchar

Je had het al over first party data. Google schat dat 
de verdwijning van cookies van derden uit de brow-
sers voor de uitgevers een potentieel verlies van 
meer dan 50% zou kunnen betekenen. Anderen zien 
het einde van diezelfde cookies van derden als een 
kans. Wat denk jij hierover? En van de Privacy Sand-
box van Google?

De Privacy Sandbox is technologisch interessant, maar 
ook gevaarlijk, want het maakt de afhankelijkheid  
van Google nog groter. Uiteindelijk zouden we allemaal 
veel meer ons eigen databeheer zelf in handen moeten 
hebben.

Voor de verdwijning van cookies een kans kan zijn, 
blijft het eerst toch nog een uitdaging: de first party 
data verzamelen, geconnecteerd surfgedrag creë-
ren. Sommige spelers zoals Auvio doen dat al heel 
goed. Vandaag kun je op onze sites surfen zonder je 
te identificeren; morgen zullen we daar verandering 
moeten in brengen, om onze eigen data te genereren 
en interessante reclameoplossingen te kunnen blijven 
aanbieden. We hebben een DMP waarmee we kunnen 
targeten en zeer goede tools om de gewoonten van de 
surfers te observeren. Dat wordt de gelegenheid om 
onze gegevens nog meer te verrijken, een kans die ver-
andert in een noodzaak, daar zijn we ons van bewust.

Verder is er een groot verschil met wat Google doet, 
een waardevol verschil: wij mikken niet op individuen, 
maar op groepen van individuen. 

Vind je als marketeer niet dat de Franstalige pers 
kampt met een tekort aan imago bij de lezers en ad-
verteerders? Als je de reclamecultuur bij de uitge-
vers in beide landsgedeelten vergelijkt, is er op het 
eerste gezicht een wereld van verschil.

Ik denk dat verschillende elementen een rol spelen. 
Om te beginnen heb je in Vlaanderen een sterkere 
leescultuur van de geschreven pers dan in Franstalig 
België. Maar je hebt gelijk. We moeten samen een po-
sitionerings- en communicatieoefening doen van onze 
merken en producten. Vastberadener en disruptiever. 
Voor Le Soir evolueren we in de juiste richting, maar we 
kunnen meer en beter doen.

Wat de B2B communicatie betreft, een van mijn uitda-
gingen dit jaar is de creatieve bureaus, mediabureaus 
en adverteerders opnieuw uitleggen waar Le Soir voor 
staat. Vandaag werken in de bureaus heel wat jonge 
mensen van jonger dan 30 die niet noodzakelijk met 
een krant zijn opgegroeid. Aan hen moeten we op-
nieuw uitleggen wat dat is, de geschreven pers. Eraan 
herinneren dat het niet gewoon een papieren krant is, 
maar een geheel van multimediale oplossingen. Erop 

“We moeten bureaus en adverteerders opnieuw uitleggen wat dat is,  
de geschreven pers. Eraan herinneren dat het niet gewoon een papieren krant is, 
maar een geheel van multimediale oplossingen.”
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Kun je ons bij wijze van inleiding eerst kort vertellen 
hoe de MH Brand Studio is ontstaan?

Binnenkort vieren we onze tweede verjaardag als af-
zonderlijke businessunit: de kick-off van Brand Studio 
vond plaats in mei 2018. We zijn ontstaan uit Content 
Connections, die in het zog van onze sales en hun 
klanten oplossingen uitwerkte in branded content en 
custom publishing. Daar werd al prima werk geleverd 
dat geregeld in de prijzen viel. Maar omdat de vraag 
enerzijds toenam en anderzijds een groeiende stra-
tegische rol speelde, kregen we van Gert Ysebaert de 
opdracht een kleine structuur in het leven te roepen 
die uitsluitend gericht zou zijn op branded content En 
nog dichter bij de markt zou staan, met oplossingen 
binnen native advertising.

Bij de opstart kwam Dirk Vandekerckhove ons vervoe-
gen; hij kan bogen op een enorme redactionele en me-
diaervaring. Onder zijn leiding als content strategist 
hebben we de native studio van Mediahuis opgericht. 
Vandaag bestaat het team uit een twaalftal vaste men-
sen, onder wie veel doorgewinterde redacteurs die  

weten hoe ze door de bril van onze doelgroepen moe-
ten kijken. Zij worden ondersteund door een aanzien-
lijk aantal freelancers met elk hun eigen specialismen,  
verspreid over onze vestigingen in Groot-Bijgaarden, 
Hasselt en Antwerpen.

Waaruit bestaat jullie missie precies?

Je hebt veel definities voor native advertising, niet-
waar? De breedste term is wellicht die van branded 
content, waaronder de traditionele publireportages 
vallen. We houden niet echt van de term ‘branded jour-
nalism’, omdat we die als contradictorisch beschou-
wen, zeker in een huis als het onze, waar nieuwsmer-
ken worden uitgegeven en er per definitie een Chinese 
muur is tussen de redacties en de commerciële afde-
lingen. Wat dat betreft, zijn we altijd transparant over 
de aard en de herkomst van de boodschap: we maken 
systematisch duidelijk wie de afzender is en wie het 
laatste woord heeft over de inhoud. 

Objectiviteit, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid 
zijn immers essentieel voor zowel de lezers van je 
media als voor je adverteerders. Als je die niet in alle 

Native is hot, dat is algemeen bekend. Omdat deze vorm van content marketing in de hui-
dige mediacontext is uitgegroeid tot een volwaardige stiel die je best aan specialisten 
overlaat, creëerde Mediahuis in 2018 zijn eigen MH Brand Studio. Die staat ten dienste 
van de adverteerders die willen gebruikmaken van alle newsbrands binnen de groep. 
Hans De Loore die de unit onder zijn vleugels heeft, legt uit hoe dat in zijn werk gaat.

HANS DE LOORE (MH Brand Studio):   
“Wij zijn content engineers”

Hans De Loore: 
“De inbreng van 
onze data-aanpak 
is essentieel. 
We hebben met 
onze newsbrands 
vier miljoen 
geregistreerde 
gebruikers van wie 
er drie miljoen elke 
maand inloggen.”
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transparantie nastreeft en respecteert, is dat schade-
lijk voor alle betrokkenen. 

Maar om op je vraag te antwoorden, de MH Brand Studio  
werkt creatieve concepten in een verhalende vorm uit 
die een meerwaarde bieden voor de lezers van onze 
newsbrands en die ten dienste staan van de commu-
nicatiedoelstellingen van een brand.

Hoe is de Brand Studio gestructureerd? 

Om te beginnen werken we met strategen, een produc-
tieteam en een cel voor audience development. Native 
is geen fire&forget aanpak hier: de geproduceerde 
content wordt aangejaagd via alle kanalen binnen de 
Mediahuis-groep, dankzij een huwelijk tussen data 
en technologie waarbij ook een stevige dosis creati-
viteit komt kijken om de content aan te passen en de 
audiences bij te sturen waar nodig. Onze storytellers 
werken nauw samen met de datastudio die perma-
nent feedback geeft over wat werkt en wat niet werkt. 
Mijn collega, Slaven Mandic, commercieel directeur bij 
Mediahuis Nederland, kwam af met de term Content 
Engineer: mensen met een passie voor content, maar 
gedreven door data. Dat zijn de content marketeers die 
wij nodig hebben vandaag.

Verder hebben we ook een pitchcel opgericht: dat is 
een unit die creatieve briefings van adverteerders 
ontvangt en daarvoor per case een pitchteam samen-
stelt en met een creatief concept terugkeert naar de 
adverteerder. Idealiter werken we daarvoor samen met 
de creatieve bureaus van onze klanten die hun DNA 
het best kennen. De MH Brand Studio bedenkt vervol-
gens verhalen in alle mogelijke vormen (tekst, video, 
audio,...) die aansluiten bij zowel het dna van de titel 
waarin we ze brengen als bij de lezer tot wie ze zich 
richten. Daar zit precies de kracht van een interne 
brandstudio, omdat je de expertise in huis hebt om de 
verhalen naar het beoogde doelpubliek te brengen en 

je kunt zorgen voor aansluiting tussen beide, zodat het 
verhaal resoneert. Dan maak je een naadloze ervaring 
mogelijk voor lezer en gebruiker, wat de adverteerder 
ten goede komt.

Mediahuis is niet de enige uitgever met zo’n specifieke  
cel voor native advertising. Wat maakt jullie aanpak 
specifiek?

Er zijn verschillende elementen die onze structuur 
kenmerken. Iedereen kan vandaag wel een bureau 
vinden dat goede content kan maken: het is een com-
modity geworden. De kunst is erin de goede content te 
laten aansluiten bij het dna van de titel, met de juiste 
usability die de flow volgt van het medium waarin de 
content verspreid wordt, de tone of voice en de inte-
ressesfeer. Als die drie elementen kloppen, heb je te 
maken met goede native advertising. Dat is een stiel 
en het zijn drie voorwaarden waarvoor je met je voe-
ten bij Mediahuis moet staan om ze goed te kunnen 
waarmaken. 

Verder is ook de inbreng van onze data-aanpak essen-
tieel. We hebben met onze newsbrands vier miljoen 
geregistreerde gebruikers van wie er drie miljoen elke 
maand aanloggen. Daardoor beschikken we over veel 
first party data, wat bijna een essentiële voorwaarde 
is in deze tijden van GDPR en kunnen we onze bood-
schappen beter targeten om te beantwoorden aan de 
noden van onze doelgroepen.

Mediahuis is een internationale groep. Werken jul-
lie met jullie Brand Studio ook voor de buitenlandse  
collega’s?

Elke uitgeverij in de verschillende landen waar we ac-
tief zijn, heeft zijn eigen native studio. Die werken fan-
tastisch goed op hun eigen markt, maar door de eis om 
verweven te zijn met het natuurlijke DNA van de lokale 
titels en de taal van de lezer kan je dit moeilijk centraal 
uitrollen. Maar we inspireren elkaar wel. 

Axa wilde zijn 
aanbod voor lokale 

besturen extra in de 
verf zetten. Daartoe 

sloegen MH Brand 
Studio en de redactie 

van Het Nieuwsblad 
de handen in elkaar 
voor ‘De Plezantste 

Gemeente’.  
De actie leverde 

meer dan 23.000 
page views op.
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Jullie hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten. 
Zijn er projecten waar je meer bepaald trots op bent?

Er zijn er zoveel. Maar als ik er enkele moet uitpikken, 
laat ik dan beginnen met een case die we met Het 
Nieuwsblad gevoerd hebben voor Axa. Als een van de 
grootste banken-verzekeraars van het land, wilde Axa 
haar aanbod voor lokale besturen extra in de verf zet-
ten, een terrein dat tot dan toe overheerst werd door 
een andere verzekeraar. Nochtans kunnen stads- en 
gemeentebesturen met een verzekeringsportefeuille 
bij AXA heel wat uitsparen. 

Om die boodschap bij het juiste doelpubliek te laten 
landen, sloegen MH Brand Studio en de redactie van 
Het Nieuwsblad – onze regionale kampioen - de han-
den in elkaar. Samen rolden ze ‘De Plezantste Ge-
meente’ uit, een trofee die elke burgemeester wel op 
zijn palmares wil. Concreet brachten we een jaar lang 
een reeks onderzoeken en verhalen in kaart waar het 
goed vertoeven is in Vlaanderen, met een sterke focus 
op buurtwerking en verenigingsleven. Ondersteund 
door een groots slotevenement in de Zuiderkroon in 
Antwerpen konden we zo de aandacht van de lokale 
besturen trekken. Die konden op hun beurt via een 
aangepaste contentcampagne kennismaken met het 
verzekeringsaanbod van AXA. De actie leverde meer 
dan 23.000 page views op en vandaag weerklinkt de 
leuze ‘Met de plezantste steun van AXA’ in de krant, op 
radio en televisie. Axa profileert zich voortaan dus als 
de verzekeraar met een hart voor de lokale buurt. Het 
was een grootscheeps en intensief project, maar zo 
gaan we er meer doen.

Ook voor De Standaard hebben jullie al omvangrijke 
native samenwerkingen uitgewerkt.

Dat klopt. Toen De Standaard begin 2019 een redacti-
oneel project rond een groep startende beleggers op-
zette, was dat voor beleg-het-zelf specialist Bolero een 
prima kapstok om zijn boodschap rond eenvoudig en 
instapvriendelijk beleggen te brengen. Het merk wilde 
zich nog sterker profileren als de beste en meest be-
trouwbare partner voor mensen die zelf hun beleggin-
gen beheren. Native was voor hen het perfecte kanaal 
om de rijke content bestaande uit blogs, onderzoeken 
en tests in te zetten en zo de bezorgheden bij de doel-
groep weg te nemen.

We bouwden een always-on campagne op twee assen. 
Bij elke editie van De Beleggingsclub waarover ik het 
had, verscheen een heldere, contextuele infografiek 
die aansloot bij het maandthema van de redactione-
le rubriek. De infografiek nodigde de lezer uit verder 
te lezen in het native dossier – de tweede as van de 

campagne. Hier werd elke maand een duidend artikel 
gebracht, plus elk kwartaal een specifiek dossier. 

Wat voor resultaten leverde deze actie op?

Concreet genereerde ze 30.000 clicks en 37.000 pa-
geviews. Maar veel belangrijker, de wisselwerking met 
de redactionele rubriek positioneerde Bolero als de be-
trouwbare adviseur van wie met beleggen wil starten. 
En vanuit hun permanente aanwezigheid op al onze 
kanalen, scoorden de online artikels ook beduidend 
beter dan onze benchmark voor financiële content.

Wat zit er voor de komende maanden in de pijplijn?

Momenteel werken we aan een groot project met Me-
lanie Deziel die native advertising zijn adelbrieven gaf 
met haar werk over Women Inmates voor de NY Times, 
een dossier dat ze in 2014 maakte voor de start van 
Netflix-reeks Orange is the new Black. 

In 2018 mochten we haar al een keer verwelkomen. 
Toen heeft ze ons een aantal principes meegegeven 
die we tot op vandaag nog steeds hanteren. Een daar-
van is de ‘TRUTH’ principe, een acroniem dat staat 
voor ‘Teach’ (je boodschap moet het leven van je le-
zer verrijken), ‘Reputable’ (ze moet de reputatie van 
je merk verstevigen en ervoor zorgen dat je integriteit 
en expertise uitstraalt), Unique (spreekt voor zich, om 
eruit te springen in de dagelijkse stroom van nieuws 
en informatie), Tension (je moet geen drama verko-
pen, maar er mag een aantal problemen aangekaart 
worden) en tot slot Human (je verhaal moet altijd een 
menselijk element bevatten).

Op 2 april komt ze terug om haar nieuwe boek te presen-
teren. In ‘The Content Fuel Framework’ reikt ze een tool-
box aan om storytellers te helpen nog betere verhalen te 
maken. We zijn proactief bezig met in dat verband een 
aantal pitches te maken voor een tiental adverteerders.

Hoe zie jij de toekomst van native advertising evo-
lueren?

Wat onze eigen structuur betreft, is de oprichting 
van de MH Brand Studio alvast een goede beslissing  
geweest: we hebben veel adverteerders en merken 
kunnen overtuigen om hun content te verpakken in 
aangepaste native communicatie. In het algemeen 
denk ik zeker dat er nog ruimte is voor groei. Men-
sen consumeren veel content en willen altijd bijleren.  
Bovendien werkt de onstuitbare opmars van digi-
tal en mobile deze consumptie nog in de hand. Dat  
zijn trouwens ideale kanalen om native advertising in 
te passen.

Interview door Griet Byl
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Niettegenstaande zijn carrière bij de grootste Bel-
gische reclamebureaus verliep, is Gert Pauwels  
eerder een kind van de eerste interactieve bu-

reaus in ons land. Na directeursfuncties bij Leo Burnett  
en Darwin BBDO aan de commerciële kant startte  
Pauwels in 2000 Atmosphere, een digitaal bureau 
dat na enkele fusies met bureaus uit de BBDO-groep 
uitgroeide tot Proximity BBDO. Daar was Pauwels CEO 
en chief creative officer. Op het hoogtepunt van het 
bureau werkten er 130 werknemers. In 2010 ruilt hij 
het Omnicom-bureau voor een ander Omnicom-merk, 
TBWA. Daar was hij achtereenvolgens head of digital én 
creative director online en brand activation. De voorbije  
4,5 jaar kwam daar ook een internationale rol bij, meer 
bepaald als head of digital voor TBWA West-Europa  
en voor pitches voor digitale projecten. En sinds janu-
ari leidt hij dus Accenture Interactive BeLux als ma-
naging director. Dat omvat momenteel het overgeno-
men Kunstmaan Accenture Interactive, waarvan de 
100 mede werkers werken in de kantoren van Leuven,  
Antwerpen en het recente nieuwe gebouw van Accen-
ture in Gare Maritime (Tour&Taxis). Daarnaast werkt 

Sinds de intrede van Accenture Interactive in ons land zijn er nog maar weinig spraakmakende transfers 
gebeurd van de ene naar de andere kant. De overstap van Gert Pauwels van TBWA naar Accenture 
Interactive is de uitzondering. Sinds begin dit jaar is Pauwels er Managing Director BeLux. Een gesprek 
over – hoe kan het anders – de verschillen tussen de reclamebureaus en de consultants.

GERT PAUWELS: “De wereld waar ik vandaan  
kom, zal niet mijn grootste concurrent worden”

Pauwels inhoudelijk op projecten van adverteerders in 
vier landen: België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. 

Je had een managementfunctie bij het grootste en 
meest rendabele Belgische reclamebureau. Waarom 
heb je de overstap gemaakt?

Ik zat goed bij TBWA, maar toen Accenture Interactive 
me voorstelde om te Belux-afdeling te leiden, heb ik 
niet lang getwijfeld. Simpelweg omdat ik denk dat groe-
pen als Accenture Interactive de strijd gaan winnen. De 
uitdagingen waar we vandaag voor staan, zullen moei-
lijker opgelost kunnen worden door de big advertising 
groepen. Er is een gebrek aan innovatievermogen, 
kracht tot verandering en het organisatorische model 
van de reclamegroepen heeft beperkingen, vooral op 
internationaal vlak. Ik volg David Droga volledig als die 
zegt ‘I need to paint on a bigger canvas’ (Droga5 werd 
vorig jaar overgenomen door Accenture Interactive, 
nvdr.). Het schilderij is te beperkt geworden. Ik werk 
al 26 jaar in de reclame. Ik voel al heel lang die nood. 
Reclamegroepen voegen ook interactiviteit en produc-
tie toe aan hun scope, maar het blijft daarbij. Dat zit bij 
Accenture Interactive allemaal veel steviger ingebed 
in de organisatie. Daarnaast zijn er de evoluties zoals 
data, AI, service design, ontwikkeling van nieuwe pro-
ducten en diensten, enz. Dat zijn allemaal zaken waar 
creativiteit even belangrijk bij is als storytelling. Er 
wordt veel over die zaken gepraat en ze worden soms 
ook ingevuld in de reclamewereld, maar in het alge-
meen worden ze er stiefmoederlijk behandeld. 

David Droga antwoordde dit op de vraag waarom hij 
verkocht aan Accenture en niet aan de WPP’s van 
deze wereld: ‘With what Accenture can do with their 
data, skillset and their reach I just felt that they can 
do things that we cannot do.’

De grote reclamegroepen zijn groot genoeg, maar de 
investeringen in technologie, data en AI zijn ongeëven-
aard bij Accenture. Wereldwijd werken er 540.000 
mensen voor Accenture en dit allemaal onder één P&L.  
Dat betekent dat er veel meer bereidheid tot samen-
werking is. Accenture Interactive is momenteel het 
grootste digitale netwerk ter wereld en globaal gezien 
het vierde grootste bureau. 
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Wat schort er aan het organisatorische model van de 
Omnicoms en WPP’s van deze wereld?

Ze blijven zich geografisch organiseren. Bij bureaus als 
TBWA Belgium of BBDO Belgium zijn 80% tot 90% van 
de klanten Belgische bedrijven. De bureaus pakken er 
ook graag mee uit, want dat bevestigt de eigen presta-
ties en de ondernemersspirit. De mensen die verant-
woordelijk zijn voor Europa in het hele netwerk, zijn 
met een handvol. In feite zijn de bureaus heel lichte, 
supranationale organisaties. Dat werkt allemaal zeer 
goed, tot je serieus wil investeren in zaken zoals AI, 
enz. Ik wilde een paar jaar geleden eens praten met 
een gespecialiseerd bedrijf over een mogelijke over-
name. Toen werkte er 30 man. Toen we beslist hadden 
om te gaan praten, waren ze met 80 man en toen we 
aan tafel zaten met 110 man. Dat bedrijf was veel te 
groot geworden om dat op een Benelux-schaal te orga-
niseren. Het moet dus internationaal gebeuren en dat 
gebeurt veel te weinig. En als het gebeurt, weet men 
niet hoe men het in de structuur moet integreren. In 
se organiseren de reclamebureaus zich op dezelfde 
manier als in de Mad Men-periode. Dat blijven dezelfde 
basisstructuren om te komen tot hun product. En de 
oplossing is bijna altijd storytelling. 

De laatste jaren hebben de reclame- en mediagroe-
pen hun scope toch gevoelig uitgebreid?

Accenture heeft in januari zijn operationeel model ver-
anderd. Het vindt zichzelf op zeer regelmatige basis 
opnieuw compleet uit om relevant te blijven. De recla-
mewereld heb ik in de twintig jaar dat ik er werkte nooit 
zijn operationeel model weten veranderen. Er worden 
stukjes aan toegevoegd en er wordt wat geschoven in 
de structuur, maar het is niet ingrijpend. Wek vandaag 
David Ogilvy, Leo Burnett en Bill Bernbach tot leven en 
zet hen in een reclamebureau. Ze zullen er zich niet 
volledig vervreemd voelen. Ze zullen door de gangen 
kunnen wandelen en min of meer begrijpen wat er 
gebeurt. Ze zullen niet vatten dat er al eens een app 
wordt ontwikkeld, maar hoe dat gebeurt en voor welke 
doelstellingen zullen ze begrijpen. Als je een consul-
tant van Arthur Andersen uit de jaren ’50 laat verrijzen 
en in dezelfde structuur zet nu, zal die zich op een an-
dere planeet wanen. 

De intrede van Accenture Interactive in Kunstmaan 
is volgens de geruchten niet vlekkeloos verlopen. De 
oprichters zijn er ook niet meer aan de slag. In welke 
mate had dit te maken met het cultuurverschil?

Dat was voor mijn tijd, dus daar kan ik weinig over ver-
tellen. De ambitie nu, die overigens al ingezet was voor 
mijn komst, is wederzijdse bereidheid om die verstren-

geling te maken. Ik begrijp trouwens de perceptie die 
er heerst over Accenture, maar het wordt een karika-
tuur. Dit is een zeer dynamische en creatieve omge-
ving. Ik kom hier minder mensen in kostuums tegen 
dan in mijn vorige job, wel slimme mensen die bereid 
zijn om openheid te tonen. 

Wat gebeurt er met de naam Kunstmaan?

Het bureau heet nu Kunstmaan Accenture Interactive, 
maar Droga 5 Accenture Interactive is bezig aan een 
branding oefening voor alle Accenture Interactive ac-
quisities. In september zal die naar alle waarschijnlijk-
heid afgerond zijn. 

In welke mate is een land als België belangrijk in het 
Accenture Interactive netwerk?

We zijn een excellence center in het netwerk van Accen-
ture Interactive, gespecialiseerd in een aantal domei-
nen zoals blockchain en het maken van platformen. We 
beogen om het consultancy model in de bureauwereld 
te brengen. Er komen dus vaak mensen uit andere bu-
reaus van het netwerk om te helpen en andersom ook. 
In de reclamewereld was dat ook soms het geval, maar 
dat was meer een ruileconomie van profielen. Het is 
moeilijk om dat bij te houden, dus in de praktijk gebeur-
de dat uiteindelijk veel minder. Nogmaals, als je één P&L 
hebt, is de bereidheid tot samenwerken veel groter.

“Wek vandaag David Ogilvy, Leo Burnett en Bill Bernbach tot leven en zet hen  
in een reclamebureau. Ze zullen er zich niet volledig vervreemd voelen.”

In hoeverre is Accenture Interactive beter geplaatst 
om de merkdoelstellingen van een adverteerder op 
te lossen?

We kijken hier op een veel globalere manier naar de 
totale human brand experience. We kijken holistisch 
naar een probleemstelling en oplossing. Het zijn speci-
alisten die naar hetzelfde probleem kijken, maar van-
uit een andere invalshoek: vanuit product en service 
design, vanuit platformontwikkeling, vanuit de impli-
caties op de rest van het bedrijf en ook vanuit bran-
ding, brand purpose en uitvoeren van de campagne. 
Kortom, vanuit eender welk touchpoint waar de klant 
in contact mee komt. Wat belangrijk is in deze aanpak, 
al die zaken komen in tijd niet na elkaar. In de recla-
mewereld wordt er eerst nagedacht over de branding, 
de brand purpose en storytelling. Als dat er allemaal 

“DE RESULTATEN VAN ONZE AANPAK VOOR 
BOLERO? 200% EXTRA TRANSACTIES,  
400% MEER KLANTEN EN EEN STIJGING  
MET 533% VAN DE BEHEERDE ACTIVA.”
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ligt, wordt er gekeken of er nog zaken op een andere 
manier kunnen gedeclineerd worden. Bij grotere uitda-
gingen kunnen we overigens nog rekenen op de kracht 
van de hele consultancy groep. Als ik een Salesforce, 
Adobe of marketing automation specialist nodig heb, 
is dat geen probleem, want alleen al in de Benelux heb-
ben we daar specialistenteams voor. Verder hebben we 
ook merkstrategen en is er de strategy en consultancy 
afdeling waar mensen veel dieper nadenken over een 
probleem dan over enkel die brand purpose. Zo kunnen 
we bijvoorbeeld kijken wat de implicaties zijn van een 
digitale transformatie op het hele bedrijf. 

Kan je een voorbeeld geven?

Ik geef je een fictief voorbeeld van een hamburgerke-
ten. De totale brand experience bij ons gaat over hoe de 
loyalty app in elkaar steekt, de glimlach van de mede-
werkers, de tafelbediening, de interactieve schermen, 
de kwaliteit van het voedsel. Elk van die aspecten is 
gelijkwaardig in die keten. Je kan een brand purpose 
zo vaak opblazen als je wil, maar als de persoon achter 
de kassa met een lang gezicht komt werken, gaat de 
consument naar buiten met dat beeld van het merk.

De reclamebureaus komen daar niet toe?

Uit een enquête van Bain & Company blijkt dat 80% van 
de CEO’s denkt dat hun bedrijf een geweldige customer 
experience biedt. Slechts 8% van de consumenten gaat 
daarmee akkoord. Je kan dan wel de beste zijn in het 
maken van een grappig of ontroerend filmpje, maar 
als de realiteit verschillend is van het beeld dat wordt 
geschetst, ben je er niets mee. Ik heb de indruk dat 
in de reclamewereld de focus nog altijd grotendeels 
op het maken van dat filmpje ligt. Ze vertalen dat wat 
mij betreft verkeerdelijk naar creativiteit. Ze hebben 
wel gelijk dat creativiteit de bestaansreden is van de 
reclamebureaus. Ik vind echter dat iemand die een 
nieuwe service of product ontwikkelt en daar diep over 
nadenkt, even creatief is als een tekstschrijver, song-
writer of iemand die met bewegende beelden bezig is. 
Waze is een geweldig product. Dat product is dermate 
creatief gemaakt dat je er geen handleiding voor nodig 
hebt. In de reclamewereld komen ze er niet toe om zul-
ke zaken te ontwikkelen.

Hoeveel producten en diensten heb je tijdens je carri-
ère in de reclame kunnen bedenken en ontwikkelen?

Een paar, maar dan meestal in een campagnecontext. 
Vaak hadden die producten of diensten een levensduur 
die gelijkliep met die van een lange campagne. Dat is 
het verschil met onze positionering. We proberen om 
human brand experiences te maken die het leven van 
mensen beter, leuker, gemakkelijker en comfortabeler 

te maken. Dat betreft zaken waarvoor er geen con-
stante campagne push nodig is om ze te gebruiken. Al-
les wat we maken, moet een inherent voordeel bieden 
aan gebruikers. 

Heb je daar een voorbeeld van?

We werken op verschillende projecten, maar die mag ik 
niet delen. Bolero, het online beleggingsplatform van 
KBC Securities is gekend, maar wel een goed voorbeeld 
van onze holistische aanpak. We zijn daar al bijna tien 
jaar op aan het werken. Het stukje communicatie in 
heel dat verhaal bestaat uit slechts 20%. Voor die klant 
doen we research; we bouwen apps en webplatformen, 
services, zorgen voor de communicatie en de content, 
daar zit performance marketing in, enz. Recent lan-
ceerden we Matti, een smart bot gebaseerd is op AI 
die consumenten met raad en daad bijstaat zoals een 
mens zou doen. Dat product is leefbaar en geen cam-
pagnetool. Het resultaat van de hele Bolero-aanpak is 
200% meer transacties, 400% meer klanten, een stij-
ging van 533% wat betreft assets under management. 
Dat zijn zaken die CEO Johan Thijs graag hoort. Het 
platform is al drie keer op rij tot broker platform van 
het jaar gekozen en we wonnen er al verschillende Ef-
fies mee. De Cannes Lions interesseren ons, maar het 
podium waar we het liefst staan, is dat van de Effie.

Kom je hier dan meer in contact met CEO’s dan in de 
reclamewereld?

We zitten vaker dan in de reclamewereld samen met 
de volledige C-suite van een bedrijf. Ik ben hier nog 
maar enkele weken en ik heb al in verschillende work-
shops gezeten met de volledige C-suite. Als het daar 
beslist wordt, is het ook in kannen en kruiken. 

Ik hoorde onlangs de marketingdirecteur van KBC 
zeggen dat de bankier op termijn wil uitgroeien tot 
de WeChat van België. Digitale transformatie is het 
modewoord. Zijn de mogelijkheden om dit te berei-
ken hier groter?

Volgens mij bedoelt hij dat hij zijn businessmodel wil 
veranderen, andere kanalen wil aanboren met dien-
sten die min of meer te maken hebben met finance. 
Als KBC dat echt wil doen, heeft dat niet alleen maar 
implicaties op de klanten, maar ook op de organisa-
tie. Ik zou niet weten hoe de reclamewereld zo een 
uitdaging kan aanpakken. De mensen die daarvoor 
nodig zijn, werken niet in de reclame. De case van o.a. 
Marmelade, een digitale verzekeraar in de UK, vind ik 
interessant. Dat is een totale disruptie van die markt. 
Het analyseert dankzij een black box in de auto het 
rijgedrag van de bestuurder en kan je aldus een ver-
zekering aanbieden op basis van je rijgedrag en niet 

“De leercurve om in Accenture Interactive meer creativiteit te injecteren,  
zal korter zijn dan de leercurve die de reclamewereld moet doorlopen.”
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op basis van algemene statistieken die zeggen dat een 
bestuurder van een rode sportwagen een grotere kans 
op een ongeval heeft. Zoiets is niet alleen technolo-
gisch disruptief, maar ook op businessvlak. Je trekt 
namelijk de chauffeurs aan die geen angst hebben om 
zich te laten monitoren. Diegenen die dat wel hebben, 
blijven bij de concurrentie. Dat soort veranderingen 
zijn veel intensiever en intrusiever voor een bedrijf dan 
wat een reclamebureau nog maar vermoedt. 

Binnen een paar jaar zullen de digitale transforma-
tietrajecten ook wel achter de rug zijn. Is een positio-
nering zoals die van Accenture Interactive wel future 
proof?

De transformaties die we nu meemaken, zullen wel er-
gens stoppen, maar innovatie stopt nooit. Er zal een 
volgende golf van technologie komen die even ingrij-
pend zal zijn op businessmodellen. Als binnen een 
tiental jaar de autonome auto werkelijkheid wordt, zal 
dat een invloed hebben op real estate, ruimtelijke or-
dening en in nagenoeg alle sectoren. Een bedrijf als 
Accenture heeft goeie kaarten om daarin een rol te 
spelen, al is het maar omdat het om de vijf jaar zijn 
operationele model in vraag stelt. 

Heb je de recente ‘We Are Transformers’ nota van de 
ACC gelezen, waarin wordt gesteld dat het verschil 
tussen communicatiebureaus en de consultants 
creativiteit is?

Ik stel voor om die stelling eens naar het Engels te 
vertalen en ze door te sturen naar David Droga. Zo een 
boude bewering bekt lekker, maar dat maakt ze nog 
niet correct. Ik begrijp wel dat ze hun domein willen 
claimen, maar ze vullen creativiteit te eng in. Creati-
viteit is zoals koken: de kracht van het verbinden van 
het gekende naar iets onbekends. Iedereen kent wel 
enkele van de ingrediënten momenteel, maar ik denk 
dat we hier meer ingrediënten en specerijen ter be-
schikking hebben. Dat wil nog niet zeggen dat ik me-
teen de beste soep kan maken, maar ik denk wel dat 
als je ze niet hebt, je geen goeie soep kan maken. De 
leercurve om in Accenture Interactive meer creativiteit 
te injecteren – iets dat nodig is – zal korter zijn dan 
de leercurve die de reclamewereld moet doorlopen. Ze 
hebben op het vlak van consultancy, technologie en 
organisatie een behoorlijke achterstand. 

Wat ga je doen om meer creativiteit in huis te halen?

Het zal af en toe wel gebeuren, maar denk nu niet dat 
we heel de reclamewereld gaan leeghalen. Een pro-
ductontwikkelaar of muzikant kan hier evengoed ge-
dijen. Accenture Interactive rekruteert in Sint Lukas, 
maar we kijken evengoed naar scholen waarin pro-

ductontwikkelaars en technologische profielen afstu-
deren, naast de businessscholen. De talent pool wordt 
alleen maar groter, maar de gemene deler is verstand 
en creativiteit. 

De tech spelers vissen in dezelfde vijver. Wie wint die 
war on talent?

Iedereen heeft op een ander vlak bepaalde stappen 
te zetten, maar kijk naar de GAFA en hun investment  
power en hun inventiviteit, de rijkdom van data die 
Amazon bezit, de investeringen die spelers als Ama-
zon, Apple en Alibaba doen in topcontent. Wie dat soort  
entertainment en storytelling kan maken, kan ook 
een reclamespot maken. De volgende jaren zullen er 
dus drie honden zijn die vechten om hetzelfde been. 
Ik denk niet dat de wereld waar ik vandaan kom mijn 
grootste vijand wordt. 

Wat vind je van de nieuwe modellen in het Belgisch  
bureaulandschap: Intracto, &KOO, Duval Union, enz.?

Intracto groeit heel snel. Ik dacht altijd dat het een  
productiebureau was, maar ik zie dat ze nu Prophets 
hebben geïntegreerd in hun model. Verder geloof ik in 
een gemeenschappelijk belang en doelstellingen. Ik 
geloof minder in modellen waar bedrijfjes onderling 
zeggen dat ze samenwerken en gemeenschappelij-
ke doelen hebben, maar het niet formaliseren in een 
structuur en de aandelen delen. Put your money where 
your mouth is!

Slotvraag, je staat bekend als iemand met een uitge-
sproken mening. In hoeverre kan je jezelf zijn bij een 
bedrijf als Accenture?

Er zijn wat meer spelregels hier aangezien het zo een 
groot en globaal bedrijf is, maar niemand zal hier vra-
gen om je persoonlijkheid of hoe je denkt te verande-
ren. Mijn vaststelling tot nu toe is dat ‘anders zijn’ en 
een uitgesproken mening hebben hier juist enthou-
siast onthaald wordt. Daar zit dus weinig verschil ten 
opzichte van mijn oude wereld...

Interview door Bart Cattaert
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De uitnodiging ging uit van de chief growth officer 
van Ogilvy Social.Lab, Christophe Crasselts. 
Hij stelde ons begin dit jaar voor om een debat 

tussen experts bij te wonen, samen met zijn collega 
Matthieu De Moor (head of media), Svooike Demunter 
(business development manager, Pebble Media) en 
David Cyngiser (head of digital luxe, L’Oréal Benelux). 
Het idee? Een lijst opstellen van de tien belangrijkste 
sociale mediatrends voor 2020. 

De democratisering van AI
Artificiële intelligentie staat al jaren bovenaan in de 
trendrapporten en is meer en meer toegankelijk voor 
merken, ook op de sociale media. Uit de Markets and 
markets 2019-studie blijkt dat de ‘AI for social media’ 
markt in 2018 633 miljoen dollar vertegenwoordigde 
en in 2023 zou stijgen tot 2,2 miljard dollar. Volgens 
dezelfde studie zal 80% van de merken in 2020 
chatbots gebruiken om met de consument te 
communiceren. AI op sociale media staat dus op het 

Lange tijd werden de sociale media belichaamd door Facebook alleen. Vandaag is dat wel even anders.  
Het Chinese TikTok verspreidt zich even snel als het Coronavirus, de live van Twitch is ook buiten  
de gamers community ingeburgerd, Twitter doet het weer beter en influencers laten van zich horen. 
Tegelijk krijgen diezelfde sociale netwerken veel kritiek, onder andere vanwege hun vatbaarheid  
voor fake news en privacy issues. Hoe kunnen merken in deze onstandvastige context hun sociale 
mediastrategieën aanpassen? Dat is de vraag die we probeerden te beantwoorden met dit dossier in 
samenwerking met Ogilvy Social.Lab.

punt om mainstream te worden, maar is volgens het 
trendrapport van OSL tegelijkertijd kwetsbaar op 
gebruikersniveau: “De opkomst van deep fake heeft 
al een invloed op de timeline feeds en conversaties 
tussen gebruikers. De uitdaging voor merken is dus om 
de enorme hoop data waarop ze zitten, te identificeren 
vooraleer ze te gebruiken.” Toch zijn er ook kansen 
aan verbonden: het gebruik van AI op sociale media 
kan disruptief zijn, PR-waarde en commerciële impact 
creëren. David Cyngiser ziet een grote opportuniteit 
in chatbots voor de customer care. “Het gaat om een 
goeie klantenervaring. We streven ernaar om alle 
vragen, contacten, opmerkingen die we krijgen van 
consumenten via de sociale media en de verschillende 
touchpoints te beantwoorden. Chatbots worden daarbij 
essentieel.” Svooike Demunter raadt in dat opzicht aan 
om na te denken wat de meest aangename stem is 
voor je consument. “Er zijn studies die definiëren of je 
stem die van een man of een vrouw moet zijn”, aldus 
Demunter. “Klopt”, zegt Cyngiser. “Met de opkomst 
van sociale media zijn merken gaan nadenken over 
hun persoonlijkheid en hun stem.” “De systemen zijn 
nog niet 100% functioneel, maar AI wordt ook in de 
werking van bureaus en adverteerders geïntegreerd”, 
besluit Matthieu De Moor. “We gebruikten onlangs 
een tool waarbij we learnings krijgen op basis van 
AI. Het systeem screent alle posts op verschillende 
parameters zoals foto’s, kleuren, typografie, call 
to action, bereik, enz. om daarna die creaties te 
optimaliseren.” Het bureau haalt als voorbeeld een 
case aan van de bank Chase met het AI-bedrijf Persado, 
dat machine learning gebruikt om marketeers te 
helpen bij hun digital en social media creaties. Persado 
creëerde via zijn tools advertenties voor de bankier. 
Wat bleek? De advertenties ontwikkeld door Persado 
presteerden beter dan de digitale advertenties die door 
mensen geschreven waren, met een hoger percentage 
clicks. Wat betreft deepfake cases geeft het bureau de 

Dankzij de deepfake 
van Synthesia 

voor de creatie van 
content, vertelt David 

Beckham in negen 
talen over malaria 

in de virale video 
‘Malaria must die’.

Tien sociale mediatrends 
VOOR 2020 
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‘Malaria Must Die’ campagne met David Beckham. Via 
deep fake technologie bracht de gewezen voetballer 
de boodschap in negen talen. 

Deel de controle, krijg  
de aandacht
2020 wordt volgens OSL het jaar waarin merken 
zich in hun social media strategieën verder kunnen 
differentiëren via ‘experience’ en ‘immersion’. Daarbij 
denkt het bureau voornamelijk aan AR en kwalitatieve 
interactieve ervaringen. De voorbije jaren waren filters 
en 360° views populair, maar 2020 brengt een tweede 
golf van ‘immersive content’. Matthieu De Moor: “We 
moeten nu nog meer met de consument interageren 
om onderscheidend te zijn.” Het volgende cijfer 
onderstreept deze gedachte. Een Facebook-gebruiker 
die door zijn tijdslijn scrolt, beweegt elke 1,9” met zijn 
vinger (in mobile), versus 2,4” in desktop. “Merken 
moeten dus mogelijkheden geven aan de consument 
om zelf een speler te worden in het verhaal”, aldus De 
Moor. Tinder Swipe Night is daar een mooi voorbeeld 
van. Het betreft een in-app interactieve serie waarbij 
de gebruiker in een avontuur terechtkomt en een 
aantal morele keuzes moet maken. Aan de hand van 
die keuzes kan zij of hij beter gematcht worden aan 
zijn of haar toekomstige wederhelft. “Het engagement 
is zoveel hoger naarmate de ervaring voor de 
gebruiker persoonlijker is”, zegt Svooike Demunter. 
“Bij Spotify bieden we zo een ervaring door de functie 
‘collaborative playlists’ waarbij gebruikers hun 
favoriete song kunnen toevoegen aan een bestaande 
playlist. Zo krijg je nieuwe playlists en krijgt de 
gebruiker een aandeel in de hele ervaring.” Andere 
voorbeelden van platformen die de controle over 
het scenario aan de gebruiker laten, zijn de YouTube 
Interactive Shows zoals Heist. Ook Netflix deed vorig 
jaar mee aan deze nieuwe vorm van interactieve 
storytelling met Black Mirror: Bandersnatch en You 
Vs. Wild als meest in het oog springende voorbeelden. 
Daarnaast is er de trend van het democratiseren van 
augmented reality toepassingen. Facebook’s Spark 

AR opende eind 2019 een AR-platform waarbij de 
community een AR-ervaring kan designen en bouwen. 
Door samen te werken met content creators kunnen 
merken nieuwe manieren vinden om de connectie te 
krijgen met gebruikers. Daarbovenop test Facebook 
AR-advertenties in de tijdslijn van gebruikers. “Je ziet 
die toepassingen meer en meer”, zegt De Moor. “Bijna 
elke influencer creëert momenteel zijn eigen filter.” 
“In de beauty sector zijn AR-toepassingen om lipstick, 
oogschaduw, enz. uit te proberen bijna een commodity 
geworden”, bevestigt Cyngiser. Een laatste voorbeeld 
is Facebook Horizon dat nu nog in een beta-versie zit.

Including, niet intruding
Deze trend past in de huidige hang naar authenticiteit 
en hechte en gesloten communities en subculturen. 
Voorbeelden zijn de gesloten Facebook en Whatsapp 
groepen, Reddit of Finstas (Instagram accounts 
voorbehouden voor echte vrienden). Adverteerders 
proberen ook zulke groepen te creëren waarbij 
fans kunnen samenkomen in een niet-commerciële 
omgeving. Volgens OSL is deze ‘including without 
intruding’ strategie van merken wel een moeilijke 
evenwichtsoefening. 2020 wordt volgens het bureau 
het jaar waarin merken zich kunnen onderscheiden 
door social micro communities te combineren 

De interactieve 
‘in-app’ serie Tinder 
Swipe Night neemt 
de gebruiker mee 
naar een interactief 
avontuur waar hij 
morele beslissingen 
moet nemen. Zijn 
keuzes maken 
betere matches met 
potentiële partners 
mogelijk.

Agent Provocateur 
helpt vrouwen en 
koppels bij hun 
lingerieaankopen 
binnen de groep 
Ménage à 3 op 
WhatsApp.



86

met ervaringen uit het echte leven. Legio zijn de 
voorbeelden van merken die de mainstream platformen 
gebruikten zonder voor de massa te gaan. Denk maar 
aan Lego dat een groep van volwassenen in een Reddit-
groep wist te verzamelen of de lingerieretailer Agent 
Provocateur die vrouwen en koppels begeleidt bij hun 
lingerie-aankopen in de Whatsapp groep Menage à 
trois. Verder zag je veel merken die nichegroepen 
creëerden op Facebook of zich linkten aan bestaande 
groepen. “Ik begrijp deze move van merken, aangezien 
het organische bereik van pagina’s en profielen op 
Facebook miniem is en groepen meer aandacht krijgen 
in het algoritme van Facebook”, aldus Cyngiser. “Het 
is ook een nieuwe manier om aan de verwachtingen 
van de consument te voldoen. Merken gebruiken hun 
social media niet alleen maar om over hun lanceringen 
en andere commerciële activiteiten te communiceren, 
maar posten ook zaken die gebaseerd zijn op hun 
waarden en geven informatie en advies voor hun 
community. Soms gaat het erom je te positioneren 
als leider op een bepaald domein. Bij L’Oréal doen 
we dat ook, met ons platform voor make-up experts, 
influencers en shoppers. Het merk moet niet per se 
deelnemen aan de discussies, maar wel een kader en 
platform creëren”, aldus nog Cyngiser.

Oren als de nieuwe standaard
Kijk verder dan de eyeballs, de oren van de consument 
zijn alsmaar belangrijker geworden in digital en social 
media. Dat is volgens OSL een groot aandachtspunt voor 
2020. Daarnaast ziet OSL een toename van (branded) 
podcasts in 2020. Uit het Spotify for Brands 2019 on-
derzoek bleek dat het aantal maandelijkse Spotify ge-
bruikers die bewust naar podcasts luisteren met 175% 
gestegen is in 2019; in België vertegenwoordigen pod-
castluisteraars 16% van het totale aantal streamers. 
Verder zullen relatief nieuwe audio-ervaringen zoals 
ASMR meer opduiken in de newsfeeds, om een tegen-
gewicht te bieden aan statische en video content. “Mer-
ken moeten nadenken over wat ze kunnen doen met 

audio, aangezien het nieuwe momenten kunnen zijn 
om te connecteren met hun publiek”, aldus Svooike  
Demunter. Podcasts ziet ze als een grote opportuniteit 
voor merken, aangezien het een goeie manier is om 
je boodschap native over te brengen. Internationaal 
maakten grote merken zoals Mastercard (Fortune 
Favors the Bold) en McDonald's (The Sauce) er al ge-
bruik van; in België zijn er nog niet zoveel voorbeelden. 
“Vele merken beginnen het te ontdekken”, pareert De-
munter. “We werken momenteel aan een paar branded 
podcasts op Spotify met adverteerdeers uit de financi-
ele sector. Die zullen gaan over entrepreneurship. Vorig 
jaar voerden we ook een succesvolle branded podcast 
met Delhaize naar aanleiding van hun campagne Max 
en de tovergroentjes.” Ook grote contentbedrijven be-
ginnen de format te ontdekken. In november lanceer-
de Netflix naar aanleiding van hun serie Daybreak ‘The 
Only Podcast Left’, een fictieve audio versie van de 
serie; HBO maakte een podcast voor zijn succesreeks 
Chernobyl en CBS Studios deed het voor Star Trek. Als 
afsluiter geven we nog de ASMR-spot van Burger King 
mee. “Die trend om ASMR te gebruiken voor reclame-
doeleinden speelt al enkele jaren”, zegt David Cyngi-
ser. “Denk maar aan de 25’ spot van Ogilvy voor Ikea uit 
2017. “Met Spotify bieden we iets soortgelijks aan met 
3D-audio”, aldus nog Demunter. 

Doe je gordel om en voeg toe  
aan je winkelwagen
De voorbije jaren voegden de social media platformen 
shopping ervaringen toe aan hun diensten. Dit jaar 
zullen daarin grote stappen voorwaarts worden 
gezet. Influencers zullen product check-outs kunnen 
toevoegen aan hun Instagram posts; Pinterest pins 
worden shoppable en Snapchat, YouTube en Facebook 
investeren volop in AR en gamification tools om 
consumenten aan te sporen tot aankoop. “Meer en meer 
merken integreren social in hun verkoopstrategie”, legt 
Matthieu De Moor uit. “Dit jaar zal dit nog verder gaan, 

Mastercard  
is een van  
de merken  

die massaal 
in podcasts 

geïnvesteerd  
hebben.
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zeker wat betreft interactiviteit. “Het is veel makkelijker 
geworden voor consumenten om rechtstreeks te 
kopen op de sociale media, zonder omgeleid te worden 
buiten de platformen. Verder zijn er ook meer en meer 
functies voor adverteerders om het aankoopproces 
te faciliteren.” Zo is er Facebook Pay, een veilige, 
makkelijke en consistente betaalervaring voor alle 
platformen van Facebook (Facebook, Messenger, 
Instagram en WhatsApp). Instagram lanceerde vorig 
jaar de mogelijkheid om producten aan te kopen via 
de Stories. Momenteel laat Instagram influencers toe 
om producten op de foto’s te taggen en rechtstreeks 
te verkopen. Merken vinden ook interactieve manieren 
om conversie te creëren op Instagram en Snapchat, 
zonder dat de consument de app hoeft te verlaten. 
Zo introduceerde Adidas de eerste shoppable game 
op Snapchat, waarbij een paar baseball schoenen kon 
gekocht worden. Het tequilamerk Patron zorgde voor 
een primeur op Instagram door het eerste alcoholmerk 
te zijn waar je een fles tequila kon aankopen door 
te swipen op de advertentie. “Facebook en andere 
platformen schuiven op in de richting van het We Chat 
model”, zegt Christophe Crasselts. “Alles centraliseren 
in één platform en vermijden dat de consument het 
platform verlaat. Er zijn natuurlijk beperkingen in 
Europa, zoals de GDPR.” “Ik ben niet overtuigd dat we 
naar een We Chat model gaan”, reageert David Cyngiser. 
“In Europa en de VS zijn we toch terughoudender op 
het vlak van data.” Matthieu De Moor besluit deze trend 
met een voorspelling: “De volgende jaren zullen we 
zien dat iedereen een verkoper wordt, zowel merken, 
influencers als jij en ik.”

Ga de arena binnen
Deze trend gaat over alles wat met gaming te maken 
heeft zoals e-sports, Fifa & League of Legends 
tornooien die via social gespeeld worden. Na een 
significante groei vorig jaar zal het totale e-sport 
bereik volgens Newzoo Global Market Esports Report 
2019 dit jaar met 14% groeien. Het zal bestaan uit 
300 miljoen occasionele kijkers en 250 miljoen heavy 
users. Rekening houdend met de verwachte groei in 
Europa, adviseert OSL merken om te investeren in 
social gaming en e-sports, maar enkel indien ze waarde 
kunnen toevoegen en de kijk- en game-ervaring 
kunnen versterken. Ogilvy Social.Lab verwacht dit 
jaar een toename in merkpartnerships, sponsoring en 
programmatic display op gaming streaming platformen 
en kanalen. 59% van de wereldwijde omzet in e-sports 
komt volgens het Newzoo rapport uit sponsorship 
en advertising. Een van de grootste opportuniteiten 
voor merken om dit specifieke publiek te bereiken is 
door in-game advertising. Anzu.io en Bidstack zijn 

Adidas bedacht  
de eerste shoppable 
game op Snapchat 
om baseball 
schoenen te 
verkopen.

Nike gebruikte  
het videogame  
NBA 2K20 om  
zijn nieuwe sneakers 
te lanceren.

platformen die door hun hyper targeting capaciteiten 
merken kunnen helpen om gepersonaliseerde 
reclame te plaatsen in e-games, meer bepaald 
dankzij programmatic advertising. “Die zaken worden 
onderdeel van de programmatic inventory”, bevestigt 
Cyngiser. “We zullen onze reclame overal kunnen 
plaatsen. De volgende stap is hoe we programmatic 
kunnen aankopen voor Netflix en Amazon Prime.” 
“Facebook Horizon en andere virtuele omgevingen die 
gecreëerd worden, zullen ook vol met reclame staan”, 
voegt De Moor toe. Een merk als Nike ging zelfs nog 
verder. Het gebruikte de game NK 2K20 om zijn nieuwe 
sneakers te introduceren. Tijdens de game konden 
gamers de exclusieve sneakers ontgrendelen en 
kopen. “Het omgekeerde bestaat ook”, weet Cyngiser. 
“Als je Nike Sneakers koopt, krijg je elementen die je 
vooruithelpen in de game. Zulke zaken zijn geniaal en 
uitermate relevant voor de consument.”

Influencers in 2020
Social influencer marketing groeide exponentieel 
in 2019. De totale influencer marketingindustrie 
zou volgens het Influence Marketing 2020 rapport 
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verkopen. Het ging daarvoor een partnership aan met 
de social commerce app Storr waarmee iedereen in 
drie clicks een e-shop kan openen op sociale media. 
Voor elk verkocht product krijgen de social verkopers 
een commissie van 6%. Trend twee wordt omschreven 
als confluence marketing, een samenvoeging van 
content en influencers. Het gaat om een nieuw 
soort partnership tussen adverteerders, bureaus 
en influencers. Bij confluence marketing is het de 
influencer die content creëert die daarna wordt 
aangeboden aan het merk en gebruikt wordt. “Bij 
klassieke influencers samenwerkingen is het het merk 
dat richtlijnen, beperkingen en voorwaarden geeft voor 
content; bij confluence marketing wordt die relatie 
omgedraaid”, zegt De Moor. “Bij samenwerkingen met 
influencers gebruiken we zeker in de beautysector 
de product seeding techniek (producten gratis geven 
aan influencers in ruil voor exposure, nvdr.), maar ik 
vind dit een beetje achterhaald en het publiek en de 
influencers zijn dit beu”, aldus Cyngiser. “Bij L’Oréal 
willen we van dat model afstappen en meer focussen 
op langetermijnsamenwerkingen.” De laatste grote 
trend zijn de virtuele influencers gecreëerd door 
merken en bureaus zoals Lil Miquela en Colonel 
Sanders. De computer generated modellen zijn 
vooral op Instagram populair. Een recente studie van 
HypeAuditor gaf aan dat de ‘engagement rate’ van 
virtuele influencers twee tot drie keer zo hoog lag 
als de gemiddelde engagement rate op Instagram. 
Volgens de deelnemers speelt het succes van micro-
influencers ook nog altijd in bepaalde sectoren. 

De comeback van brand building
De voorbije jaren zijn marketeers te veel bezig geweest 
met kortetermijnactivaties, impressies, clicks en 
video views op de sociale media; weinigen hebben 
geïnvesteerd in echte merkopbouw. Dit jaar verwacht 
OSL een shift van de grote merken en dus investeringen 
in hun brand equity en merkbetrokkenheid op sociale 
media. “De meeste merken hebben door de opkomst van 
social media en digital vooral geïnvesteerd in conversie 
en performance marketing”, zegt Matthieu De Moor. 
“Dat heeft een impact gehad op hoe consumenten die 
merken percipiëren.” Uit onderzoek van Ogilvy blijkt 
dat 82% van de merken niet investeert in het merk 
voor de drie termijnen (korte, middellange en lange). 
Bedrijven die dit wel doen, hebben 40% meer kans om 
hun omzet, winst en aandelen te vergroten. Simon 
Peel, global media director bij Adidas, omschrijft het 
als ‘short-termism’. “We probeerden om de sales zeer 
snel te laten groeien, maar focusten op de verkeerde 
parameters en op efficiënte in plaats van effectiviteit. 
Het gevolg was een overinvestering in digital.” Adidas 

Net zoals Colonel 
Sanders van KFC zijn 

virtuele influencers 
enorm populair op 

Instagram.

Cosmeticamerk 
Glossier investeerde 

vooral in snackable 
content op 

Instagram, maar 
veranderde het 

geweer van schouder 
in 2019 met ‘Feeling 

like Glossier’

10 miljard dollar waard zijn in 2020 (tegenover 2 
miljard in 2017). Die groei bracht ook uitdagingen 
met zich mee: een gebrek aan authenticiteit, 
fraude, onnauwkeurigheid, reclamemoeheid, enz. 
OSL ziet het verder groeien in 2020, maar zegt dat 
consumenten meer nuance, transparantie, creativiteit 
en relevantie verwachten van de influencers en de 
merken waarmee ze samenwerken. Een eerste trend 
ziet OSL in influencers die uitgroeien tot verkopers. 
Vorig jaar lanceerde Adidas de Creators Club waar ze 
consumenten toegang verleenden tot producten die 
nog niet op de markt waren, exclusieve events en 
gelimiteerde edities. Het merk gaat dit jaar nog verder 
en geeft leden de kans om Adidas producten zelf te 
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introduceerde daarop een nieuw framework waarin 
emotionele merkcampagnes centraal staan, met vier 
grote imagocampagnes per jaar. Tegelijkertijd voert 
het meer functionele campagnes. Een ander voorbeeld 
is het beautymerk Glossier. Dat investeerde in het 
verleden vooral in snackable Instagram content, maar 
veranderde in 2019 het geweer van schouder door met 
de meer traditionele campagne ‘Feeling like Glossier’ 
te komen. Die was minder gefocust op de producten, 
en meer op de merkwaarden, maar blijft tegelijkertijd 
trouw aan de social media roots van het merk.

Post-purpose activisme
Social media hebben de conversaties rond globale 
maatschappelijke problemen doen toenemen en 
merken ertoe aangespoord om zich te positioneren 
rond zaken als milieu, ongelijkheid, diversiteit, enz. 
Volgens OSL verwachten consumenten nu van merken 
om zich nog meer uit te spreken in hun campagnes en 
hun woorden om te zetten in daden. “Merken worden 
van kop tot teen geanalyseerd door de consument”, 
zegt David Cyngiser. “Het gaat niet meer over wat je 
zegt, maar over wat je doet en welke mening je hebt. 
Het beste voorbeeld blijf Nike dat positie innam met 
zijn campagne met Colin Kaepernick. Er zijn risico’s aan 
verbonden, maar consumenten verwachten dat wel. 
Dankzij sociale media zijn merken immers persona 
geworden. Branding moet daarom gaan over welke 
waarden mijn merk heeft.” “Het is een risico, maar een 
dat moet genomen worden”, zegt Svooike Demunter. 
“Zulke zaken zijn conversation starters.” Adidas heeft 
het met zijn Infinite Play-campagne volgens Ogilvy 
Social.Lab goed begrepen. Het gaf een incentive aan 
zijn klanten om zijn gebruikte kleding terug te brengen 
voor recyclage in ruil voor cadeaubonnen. Daarnaast 
was er Instagram dat met de functie Restrict 
pestgedrag wilde tegengaan op zijn platform. En Dove 
voerde een campagne in Mexico op Instagram Stories. 
Na de spot werden gebruikers aangespoord om naar 
boven te swipen en 1 dollar aan UN Women of het Dove 
Self-Esteem Project te schenken. 

Meet de Alphas
Gen Z is nog aan het puberen en daar klopt de volgende 
generatie al aan de deur: Gen Alpha, geboren na 2010. 
Ze zijn zo uniek dat merken grondig moeten nadenken 
over hun communicatie naar hun toekomstige klanten. 
Dat betekent de nieuwe platformen kennen, de nieuwe 
codes, het nieuwe aankoopgedrag en de nieuwe soort 
conversaties. Unieke storytelling en interactieve erva-
ringen zijn daarbij sleutelelementen. In 2025 zal Gen 
Alpha met 2 miljard zijn en vormt ze de rijkste, meest 

opgeleide en technologisch meest geletterde gene-
ratie. Deze consumenten zijn op zeer jonge leeftijd 
in contact gekomen met technologie. Dat is waarom  
Spotify bijvoorbeeld een speciale Kids app met aan-
gepaste playlists introduceert, meer bepaald Disney 
soundtracks voor de allerjongsten en popmuziek van 
Bruno Mars en co voor de iets ouderen. TikTok blijft het 
meest aangewezen platform om kinderen en tieners 
te bereiken aangezien 6-18-jarigen 80% van het aantal 
TikTok gebruikers vertegenwoordigen. Influencers zijn 
net als voor Gen Z normaal voor Gen Alpha, zowel als 
kijker als content creator. De 8-jarige Ryan van Ryan’s 
ToysReview haalde al 22 miljoen dollar uit de filmpjes 
waarin hij speelgoed reviewt; Charli (10) en Ashley  
(7) van Charli’s Crafty Kitchen hebben 1 miljoen abon-
nees op hun YouTube-kanaal over het bereiden van 
cupcakes en likstokken; de vierjarige tweeling Mila en 
Emma Stauffer tot slot heeft 4 miljoen volgers op hun 
Instagram account die wordt beheerd door hun tech-
nologisch geletterde millennial moeder. 

Bart Cattaert

Branding moet gaan 
over de waarden die 
merken verdedigen.

Op zijn achtste 
verdiende Ryan  
al 22 miljoen dollar 
met de video’s 
waarin hij zijn 
mening geeft over 
zijn speelgoed.
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De PR Managers die door de de reclamebureaus 
in dienst zijn genomen om de rentabiliteit van 
het bureau te vergroten, zijn net zoals de case 

films essentieel geworden in de werking van een bu-
reau. Nog niet in die mate dat er een boek aan wordt 
gewijd, zoals Peter Ampe heeft gedaan voor de case 
films met ‘From cold case to gold case’, maar materie 
genoeg voor een artikel. “Door mijn opleiding ben ik 
altijd geïnteresseerd in de journalistieke waarde van 
ideeën”, legt de chief creative officer van FamousGrey 
uit. “Toen ik begon bij DDB in 2013 was een van mijn 
eerste beslissingen daarom om een pr-verantwoorde-
lijke voor de creatie te benoemen. Dat had onmiddellijk 
resultaat, met een zeer positief effect op de ideeën en 
concepten.”

Eind 2017 gaat Peter Ampe naar FamousGrey waar hij 
die beslissing niet moet doorvoeren, aangezien PR 
al in het DNA van het bureau vervat zit. “Famous Re-
lations is een aparte entiteit binnen het bedrijf en dat 

Sinds enkele jaren heeft de PR Manager in een reclamebureau meer en meer aan 
belang gewonnen. De bureaus en de creatieven in de eerste plaats worden ook 
alsmaar meer verleid door de toegevoegde waarde van deze functie. 

PR MANAGER  
in de bureaus, de ontbrekende schakel?

gegeven maakt de afdeling zeer interessant. Ze heeft 
haar eigen expertise en eigen klanten en wanneer ze 
dus voor de creatie van FamousGrey werkt, gaat ze een 
stapje verder dan de rest en versterkt ze de strategie 
van het merk.”

Een keuze en een investering
Als voorbeeld geven we ‘Volts by Volvo (lees ook op de 
volgende pagina’s), bekroond als Campagne van het 
Jaar 2019 door Media Marketing. “Vandaag is iedereen 
op zoek naar bereik en publiek, vaak via earned media 
en dus PR. Voor mij is niet zozeer het bereik dat belang-
rijk is, maar wel de geloofwaardigheid van het idee. Dat 
impliceert dat het idee zijn plaats moet vinden in de 
maatschappij en om dat te doen is PR zeer efficiënt. 
In het geval van deze campagne die een contract voor 
groene energie biedt aan alle eigenaars van elektri-
sche auto's, van het merk Volvo of niet, heeft PR een 
essentiële rol gespeeld in de ontwikkeling van het con-
cept en in de resultaten. De experts van Famous Rela-
tions zaten sinds de voorbereiding van de campagne 
mee aan tafel met de klant. Als je niet de reflex hebt 
om de pr-experts te betrekken, mis je niet enkel een 
schitterende megafoon voor je ideeën, maar ook soci-
ale relevantie. Anders geformuleerd, zonder PR zal de 
impact altijd kleiner zijn.”

mortierbrigade liet zich ook onlangs verleiden door deze 
expertise, en meer bepaald door Anne-Cécile Collignon 
(ex-Famous Relations) aan te werven. Collignon ver-
voegde in april vorig jaar de rangen van het bureau. “De 
rekrutering van een PR Directrice was een doordachte 
keuze en investering”, zegt Evert Vermeire, managing 
director & partner bij mortierbrigade. “Onze prioriteit is 
altijd de grootst mogelijke impact hebben op alles wat 
onze klanten doen en dit op alle touchpoints. In deze 
tijden is PR een integraal onderdeel van dit proces.  
Anne-Cécile is niet alleen maar verantwoordelijk voor 
de relaties met de pers voor bepaalde klanten, maar 
ook voor pr-activatie van campagnes en de public rela-
tions van het bureau.”

Bewaker van de tempel
“PR stelt bureaus in staat om de impact van een cam-
pagne te versterken”, bevestigt Anne-Cécile Collignon. 

Kenn Van Lijsebeth 
(TBWA):  

“De belangrijkste rol 
van een PR Manager 

is om de grens 
tussen reclame en 

realiteit te doen 
vervagen.”
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“Dankzij PR vertrekt een campagne uit het strikte  
kader van de reclame en geef je ze een nieuwe di-
mensie. Door ze weerklank te geven bij journalisten 
en influencers, die zoals we weten beiden een grote 
invloed hebben bij consumenten, wint de campagne 
aan bereik en geloofwaardigheid. We weten allemaal 
dat geloofwaardigheid vandaag van levensbelang is 
in de merkopbouw.” “De vele communicatiekanalen en 
de aanwezigheid van talloze bureaus op de markt ver-
plichten die laatste om constant op zoek te gaan naar 
nieuwe manieren om meer visibiliteit te genereren 
voor hun klanten, maar ook voor zichzelf. Dit door hun 
werk en hun bedrijfscultuur in de verf te zetten”, zegt 
Lieselot Moerkerke, PR & communication manager bij 
Wunderman Thompson. “Om dit te doen is PR onmis-
baar. We merken bijvoorbeeld dat potentiële talenten 
ons volgen en een groot belang hechten aan alles wat 
er over het bureau gezegd wordt op de sociale media 
en in de vakpers. Hoe meer je opvalt, hoe sneller en 
spontaner ze aan je zullen denken in de zoektocht 
naar een nieuwe professionele uitdaging. Adverteer-
ders, klanten en prospecten zoeken voornamelijk naar 
partners die hen begrijpen, hen helpen om hun busi-

ness te vergroten en hun voortbestaan verzekeren.  
In deze context is de rol van PR in een reclamebureau 
om het bureau te onderscheiden van de concurrentie. 
Hetgeen we doen via de fundamenten: het geleverde 
werk van het bureau, maar ook door duidelijk en regel-
matig te communiceren naar de markt over de dien-
sten en specifieke modellen van het bureau om aldus 
het best mogelijke aanbod te hebben.”

“We helpen de reclame-industrie om communicatie 
vanuit een andere bril te bekijken, het is te zeggen 
vanuit de bril van de consumenten en de klanten. Dit 
in een wereld waarin push reclame alsmaar minder 
aanvaard wordt en waar je je moet concentreren op 
het bieden van relevantie”, aldus Kathy Van Looy, ma-
naging director van Famous Relations.

IJzeren vuist en fluwelen  
handschoen
Over welke kwaliteiten moet een goede PR Manager 
beschikken om aan al die behoeftes te voldoen. “Een 

Peter Ampe (FamousGrey): “Door niet de reflex hebben  
om een pr-expert te betrekken bij de campagne mis je een fantastische 
megafoon voor je ideeën.”

Anne-Cécile Collignon 
(mortierbrigade): 
“Dankzij PR geef je  
je campagne een 
nieuwe dimensie.”



92

PR Manager moet vooral kunnen multitasken, zegt 
Anne-Cécile Collignon. “Hij moet op alle fronten tege-
lijkertijd dekking bieden en kunnen switchen tussen 
alle vaardigheden die eigen zijn aan de functie. In 
mijn geval ben ik alleen voor deze job in het bureau; 
mijn functie is zowel strategisch als operationeel. Je 
moet zowel een pr-plan kunnen opstellen en het aan 
de klant presenteren, een persbericht schrijven als de 
contactenlijst updaten en uitbreiden. En last but not 
least, je moet niet bang zijn om je gewicht in de schaal 
te werpen, om de dingen vooruit te laten gaan of om je 
mening te geven, zelfs als die tegen de stroom ingaat. 
Niet alle campagnes hebben pr-potentieel. Soms moet 
je nee durven zeggen.”

Een PR Manager moet goed in de gaten houden wat 
er in het bureau gebeurt”, vervolledigt Lieselot Moer-
kerke. “Hij moet kunnen aanvoelen wat interessant is 
om te publiceren in de pers of op de sociale media. De 
voornaamste kwaliteit van een PR Manager is dus om 

voldoende afstand te bewaren om aldus een helikop-
terzicht te hebben over alles wat er gebeurt binnen 
een bureau. Hij moet alles zo goed mogelijk kunnen 
structuren om zo de visibiliteit die elk project verdient 
of vraagt te beheren.” Voorts is empathisch vermogen 
voor mensen en de wereld in het algemeen, en marke-
ting en reclame in het bijzonder, uiteraard zeer belang-
rijk, net zoals een goed ontwikkeld reactievermogen: 
“Een PR Manager moet onophoudelijk op zijn hoede 
zijn om aldus altijd snel een antwoord of oplossing te 
vinden voor elke situatie die zich aandient, of die nu 
onverwacht is of niet. Dat vraagt soms om de prioritei-
ten opnieuw te bepalen”, voegt Lieselot Moerkerke toe.

Reclame versus realiteit
Kenn Van Lijsebeth legde op zijn zachtst gezegd een 
interessant parcours af, eentje dat bewijst dat de 
grens tussen journalistiek, PR en creatie vervaagt. 
Na een creatieve stage bij DDB Brussel vervoegde hij 
in 2014 Het Laatste Nieuws als journalist. Daar bleef 
hij ongeveer vijftien maanden vooraleer terug te keren 
naar zijn eerste liefde, ditmaal als PR/Copywriter – de 
beruchte nieuwe functie waarover Peter Ampe het had 
in de intro van dit artikel. Vandaag werkt Kenn Van Lij-
sebeth bij TBWA. “Een pr-expert moet zich interesse-
ren in alles en ook op de hoogte blijven van de actuali-
teit”, adviseert hij. “Voor mij is zijn belangrijkste rol om 
de grens tussen reclame en realiteit te doen vervagen. 
Vandaag moeten creatieven verder kijken dan het klas-
sieke scenario en vooral op zoek gaan naar sterke ver-
halen die de interesse van de consumenten wekken.”

“ENKEL EEN PR MANAGER 
WEET HOE JE EEN CAMPAGNE 
DIE GEVOERD WORDT BUITEN 
DE TRADITIONELE MEDIA KAN 
LATEN OPVALLEN.”

Kathy Van Looy  
(Famous Relations):  

“We helpen de 
reclame-industrie 
om communicatie 

doorheen een 
andere bril te 

bekijken, in een 
wereld waarin push 

reclame alsmaar 
minder aanvaard 

wordt en waar je je 
moet concentreren 

op het bieden van 
relevantie.”

Anneleen Coppens, PR Account Manager bij Ogilvy  
Social.Lab, is dezelfde mening toegedaan: “De belang-
rijkste rol van een pr-verantwoordelijke is om interes-
sante content te identificeren, content waaraan ande-
ren niet gedacht hebben. Daarna moet je een manier 
vinden om dat in de actualiteit te integreren door het 
juiste verhaal op het juiste moment te vertellen.”

Bij het lezen van de getuigenissen van de pr-experts, 
kunnen we ons de vraag stellen of de bureaus die niet 
in PR geïnvesteerd hebben – en zo zijn er vele – niet 
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enigszins benadeeld zijn tegenover de bureaus die wel 
de sprong gewaagd hebben. “Ik denk van wel”, zegt 
Anneleen Coppens. “We zijn er ons van bewust dat 
de kwantiteit aan content die we kunnen verspreiden 
enorm is: new bizz, de huidige campagnes, awards, 
events, nieuwe medewerkers, enz. Het feit dat er zo 
veel mogelijke content voorhanden is, impliceert vaak 
dat de pers vaak niet op de hoogte is van wat er ge-
beurt. Daarom is het noodzakelijk dat een persoon 
of een team aanwezig is om de relatie met de pers te 
garanderen. Als deze relatie niet bestaat, zal er niets 
verschijnen over je bureau of je klanten.”

Kenn Van Lijsebeth: “De impact van PR zal nog toene-
men. De expertise wint alsmaar aan belang binnen de 
reclamebureaus. Dat zien we vooral bij de internationa-
le creatieve competities waar onze bureaus zich meer 
en meer onderscheiden, niet alleen maar met slimme 
activaties, maar ook met campagnes waar PR een 
grote rol in speelt. Ondanks de bescheiden budgetten 
waarover we beschikken, kunnen we ons toch meten 
met de case films van grote internationale bureaus. 
Onze lokale aanpak die uitstekende resultaten gene-
reert, valt vaak in de smaak bij de jury’s.”

“De investeringen in PR zullen nog toenemen”, besluit 
Lieselot Moerkerke. “PR geeft een extra boost aan de 
zichtbaarheid van een bureau en aan het werk voor 
zijn klanten. Dat duwtje in de rug levert alleen maar 
voordelen op, zowel intern als extern.” “Ik merk soms 
dat bepaalde campagnes niet de aandacht krijgen  
die ze verdienen omdat er geen of weinig aandacht is 
besteed aan het pr-gedeelte”, zegt Anne-Cécile Collig-
non. “Dat is jammer, want de bureaus die intern geen 
pr-profiel in dienst hebben of die niet met een pr- 
bureau samenwerken, missen vaak de mogelijkheden 
die hun campagnes nog impactvoller zouden kunnen 
gemaakt hebben.”

Beste koop
Beseffen de bureaus dit wel voldoende? We stelden de 
vraag aan David Grünewald, CEO van Mirum. “De con-
tent strategieën die we aanraden aan bepaalde klan-
ten, passen we niet altijd toe op onszelf... Ik bewonder 
dus de bureaus die erin slagen om PR op een professi-
onele manier en via de rekrutering van gespecialiseer-
de profielen in de werking van hun bureau te integre-
ren. De vraagt is of er een echte ROI is en of dit echt 
invloed heeft. Ik denk dat het antwoord op deze vraag 
wat betreft imago positief is. Op het vlak van new bizz 
en leads ben ik minder overtuigd van de meerwaarde.”

En wat met de creatieven die niet het ‘geluk’ hebben 
om zich te laten bijstaan door een PR Manager in hun 

bureau? Voelen ze zich benadeeld in hun werk? “Ik ge-
loof dat een PR Manager in een communicatiebureau in 
deze tijden onmisbaar is”, aldus Gregory Verheyleweg-
hen van BBDO. “Daar zijn verschillende redenen voor 
die te maken hebben met hoe onze maatschappij en 
ons vak evolueert: hoe we met actualiteit omgaan, de 
nieuwe communicatievormen, de sociale media... En 
dan vergeet ik nog de consument die ‘consument-ac-
teur’ is geworden. Dat zijn allemaal zaken die het 
belang van pr-expertise binnen een reclamebureau 
onderstrepen. Enkel een PR Manager weet hoe je een 
campagne die buiten de traditionele media wordt ge-
voerd, kan laten opvallen; hoe je de juiste influencer 
kiest die een merkambassadeur of het gezicht van de 
campagne wordt; hoe je een crisis op de sociale media 
in de kiem smoort; hoe je earned media genereert; hoe 
je via het opstellen van een persbericht een journalist 
kan overtuigen om een artikel te wijden aan je cam-
pagne; hoe je een goedgevuld adressenboekje moet 
gebruiken”, zegt Verheyleweghen.

“Als creatief wil ik eenvoudigweg met dezelfde wapens 
kunnen strijden als andere bureaus. Ik ben ervan over-
tuigd dat zonder een PR Manager aan boord het succes 
van een campagne minder hoog ligt of in ieder geval 
niet optimaal is. En ik preek niet alleen maar voor mijn 
parochie. Iedereen heeft erbij te winnen: de klanten, 
het bureau en de creatieven”, besluit Gregory Ver-
heyleweghen.

Damien Lemaire

Lieselot Moerkerke 
(Wunderman  
Thompson):  
“De vermenig-
vuldiging van de 
communicatie-
kanalen en de 
aanwezigheid van 
talloze bureaus op 
de markt verplichten 
die laatste om 
constant op zoek  
te gaan naar nieuwe 
manieren om 
meer visibiliteit te 
genereren voor hun 
klanten, maar ook 
voor zichzelf.”
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Volvo streeft ernaar om het milieu te beschermen. Tegen 2025 wil de autoconstructeur dat al zijn 
industriële processen volledig klimaatneutraal zijn. Dat leidde in ons land al tot het gebruik van 
windenergie, zonnepanelen en de installatie van een ondergronds warmtenet, waardoor de CO

2
-

consumptie van de fabriek in Gent aanzienlijk beperkt kon worden. Het project ‘Volts by Volvo’, 
ontwikkeld door FamousGrey voor de Zweedse autofabrikant, kadert in deze ambitie. 

COTY 2019: ‘VOLTS BY VOLVO’ 
tekent een contract van onbepaalde duur

Zoals een studie bij 1.000 Belgen uitgevoerd door 
iVox en in opdracht van Volvo aantoonde, doet 
90% van de Belgen die met een elektrische of 

hybride wagen rijden dat vooral om ecologische rede-
nen. “Uit de studie bleek tegelijkertijd ook dat de helft 
van deze bestuurders aangeeft niet te weten waar de 
elektriciteit die ze gebruiken om hun auto op te laden 
vandaan komt”, vervolledigt de marketing campaign 
manager van Volvo Car Belux, Lolita Swanet. “Dat komt 
er uiteindelijk op neer dat een hybride of elektrische 
wagen – die gemaakt zijn om de CO

2
-emissie te kun-

nen verminderen – in de praktijk vaak wordt opgela-
den met elektriciteit die werd geproduceerd door een 
kerncentrale of elders, en dus met niet groene elektri-
citeit...” Zoek de fout!

Om een einde te maken aan deze paradox en erover te 
waken dat zijn elektrische voertuigen op een milieu-
vriendelijke manier opladen, kwam Volvo op het idee 
om alle Belgen – of ze nu in een Volvo rijden of niet – 

‘Volts by Volvo’ 
was een van de 

25 finalisten in de 
Innovation Lions en 
werd ook bekroond 

op onder andere 
Eurobest en Epica. 

De campagne 
maakte vorig jaar 

ook deel uit van 
de lijst ‘25 Most 
Contagious’ van  

het gelijknamige 
Britse magazine. 

een groen energiecontract voor uitsluitend in België 
geproduceerde wind- en zonne-energie voor te stellen. 
Het promotionele aanbod werd Volts by Volvo gedoopt 
en werd gecommercialiseerd in samenwerking met 
energieleverancier Eneco. Het betreft een korting van 
15% gedurende drie jaar op het contract ‘Zon en Wind 
Plus’ van de energieleverancier. 

Lolita Swanet: “Voor Eneco was het een ‘no-brainer’ 
om mee te werken aan dit project. Dit bedrijf deelt 
dezelfde waarden als Volvo op het vlak van milieu en 
zoekt voortdurend naar manieren om de planeet be-
ter te beschermen. Het was trouwens ook Eneco dat 
15.000 zonnepanelen op het dak van onze fabriek in 
Gent heeft geïnstalleerd. Last but not least, we zijn ook 
partners voor andere projecten, zoals de Eneco Clean 
Beach Cup. Dat is een event op de eerste zondag van 
de lente waarbij Eneco pleit voor minder plastic en 
andere troep op de stranden door een grote strand-
schoonmaak te organiseren.”
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Het Autosalon als versterker
De kick-off van de campagne werd gegeven door Wim 
Maes, de CEO van Volvo Cars Belgium in eigen persoon. 
Dat deed hij tijdens de persconferentie van Volvo op 
het Autosalon in Brussel waar de autoconstructeur 
zijn eerste volledige gamma hybride wagens voorstel-
de. “Naast de persconferentie en een stevig pr-luik van 
Famous Relations dat het initiatief met de nodige cij-
fers illustreerde, werd het Volts by Volvo communica-
tieplatform ook doorgetrokken naar andere kanalen”, 
preciseert de CCO van FamousGrey, Peter Ampe. “Aan 
de hand van een slim digitaal communicatieplan en de 
nodige retargeting, werd de campagne ook geactiveerd 
via de sociale media van Volvo. Dat moest zoveel mo-
gelijk Belgen in staat stellen om op een voordelige ma-
nier over te schakelen naar groene energie.” Als we de 
resultaten die gedeeld werden door FamousGrey mo-
gen geloven, bereikte deze campagne, waarmee Volvo  
zich kon transformeren in een groene energieleveran-
cier, zowat 7,5 miljoen Belgen. 25% van de getargete 
bestuurders bezocht VoltsbyVolvo.be en meer dan  
70% van de ondervraagde personen gaf aan het ein-
de van de campagne aan hun elektriciteitscontract te  
willen herzien nadat ze in contact gekomen waren met 
de campagne...

“Tijdens de twaalf dagen van de campagne registreer-
den we 504 contacten op onze website”, aldus Peter 
Ampe. “Dat is een conversion rate van 3,9% die volgens 
onze partner Eneco twintig keer hoger ligt dan bij een 
klassieke campagne voor een energieleverancier. Op 
het vlak van PR leverde de campagne 87 artikels in de 
pers op, ofwel 622.000 euro aan mediawaarde. Last 
but not least, ‘Volts by Volvo’ had een meer dan positief 

effect op het vlak van het merkimago. Volvo is net na 
Tesla maar voor Audi het automerk dat het vaakst ge-
associeerd wordt met een ecologisch bewustzijn. Dat 
is een krachttoer aangezien Volvo tot voor kort enkel 
zogenaamde ‘hybride’ modellen verkocht, in tegenstel-
ling tot de hierboven vermelde concurrenten.”

In de autosector wordt vaak over transformatie ge-
praat, en met deze campagne toonde Volvo zijn ambi-
tie om zich concreet te engageren voor een meer ver-
antwoorde en duurzamere economie. “En vooral door 
zoveel mogelijk mensen ervan te laten genieten”, be-
sluit Lolita Swanet. “Volvo deelde altijd al zijn innova-
ties, of ze nu technologisch waren of met iets anders 
te maken hadden, om zo de veiligheid en welzijn van 
iedereen te waarborgen, en nu ook die van de planeet.”
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COTY 2019: DE FINALISTEN 

‘GREAT BEER TRAVELS’ 
(TBWA/Stella Artois)
‘Great beer travels’ is een imagocampagne in OOH voor Stella Artois (AB InBev), zo eentje die we graag 
vaker zouden willen zien. Ze is het werk van TBWA. Om het wereldwijde succes van de beroemde pils 
die sinds 1366 in Leuven wordt gebrouwen in de verf te zetten, ontwikkelde het bureau een reeks 
affiches die campagnes voor Stella Artois uit alle uithoeken van de wereld toonde. TBWA vertrok van 
de analyse van de mediaplannen in de landen waar Stella Artois adverteerde in de voorbije jaren en 
contacteerde vervolgens de lokale bureaus die aan de basis lagen van de affichagecampagne. Als de 
campagne nog liep werd een foto gemaakt van de affiche en dit op een plaats die typisch was voor de 
stad in kwestie, om aldus herkenbaar te zijn voor iedereen. Als de campagne beëindigd was, werd een 
identieke affiche gereproduceerd en werd de originele locatie waar de poster ophing gesimuleerd in 
de foto. Het bureau nam dus foto’s van echte outdoor advertenties voor sommige beelden, maar voor 
andere ging het voor een ‘scripted reality’ benadering om zo de coherentie van de gehele campagne 
te garanderen. 

In totaal slaagde TBWA erin om twaalf jaar reclamecampagnes van Stella Artois te traceren, en meer  
bepaald in de volgende markten: New York, Hong Kong, Rio de Janeiro, Cancun, Shanghai, Beijing, Monte-
video, Philadelphia, Moskou, Los Angeles, Londen en Dubai. De affiches zijn nog tot het einde van de zo-
mer te bewonderen op de buitenmuren van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. 

‘#THISISOURCULTURE’ 
(BBDO/State of the Arts)
‘#ThisIsOurCulture’ is een protestcampagne die ontstond uit de beslissing van de Vlaamse Regering 
om de projectsubsidies in de cultuursector met 60% te verlagen. Ze werd gevoerd door BBDO ter on-
dersteuning van State of the Arts. Dat is een platform van artiesten die de politici en bevolking bewust 
wil maken van het feit dat de cultuur waar we vandaag van genieten er niet zomaar gekomen is. Elke 
artiest heeft de kans gekregen om te proberen, experimenteren en te creëren... Dit dankzij de subsi-
dies. Als het cultuurbudget met 60% daalt, is het alsof burgers 60% van hun cultuur wordt ontnomen. 
Dat is het idee achter de campagne die uitgroeide tot een burgerbeweging. In een eerste fase nodigde 
BBDO de artiesten uit om 60% van hun creaties te bedekken met het Vlaamse geel. Het idee kreeg heel 
snel weerklank op de sociale media. Vele Facebook-gebruikers eigenden zich het protestgebaar toe als 
steun voor de cultuursector en bedekten hun profielfoto voor 60% achter een geel vlak. 
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In 2012 bouwde de stad Den Haag een eekhoornbrug. Een brug om 

eekhoorns veilig de weg te laten oversteken. Kostprijs: 144.000 

euro. De Den Haagse eekhoornpopulatie werd op dat moment door 

barrières zoals wegen sterk bedreigd door inteelt. Een noodzakelij-

ke investering dus, aldus het bestuur. Om het succes van de inves-

tering te kunnen monitoren werden camera’s en andere hightech 

meetapparatuur op de brug geïnstalleerd. Resultaat? Het eerste 

jaar liepen welgeteld drie knagers over de brug. Het jaar erop... twee.

Fail, dus. Al is falen op zich niet het probleem hier. Falen hoort bij 

het designproces. Als een idee faalt, weet je vanaf dan tenmin-

ste 100% zeker dat je dat idee kan schrappen van de lijst ‘dit zou 

kunnen werken’. Falen wordt pas een probleem (en nefast voor je 

reputatie) als het gebeurt nadat je er meteen al je resources en 

financiële middelen tegenaan hebt gesmeten. ‘Fail often. But fail 

cheap’ is dan ook een veel slimmere benadering in design denken. 

Zo goedkoop mogelijk en zo vaak mogelijk falen, zodat je straks je 

budget doordachter kan investeren in die ene juiste oplossing.

Hoe doe je dat, goedkoop falen? Door eerst en vooral heel goed te 

weten waaraan je begint, voor wie je het doet en wat de behoef-

tes van de gebruiker zijn. Dat vraagt meer dan een goed gesprek. 

Vooral bij eekhoorns, waar vooralsnog geen geweldige gesprekken 

mee te voeren zijn. Maar ook als het gaat om mensen. Wat mensen 

nodig hebben en wat mensen denken nodig te hebben, zijn vaak 

twee verschillende dingen. Daarom worden bevragingen steevast 

gecombineerd met andere onderzoeksmethodieken. Het is dan de 

taak van de designer om uit alle vergaarde informatie enkel de rele-

vante zaken te extraheren, en die te gaan gebruiken om trefzekere 

oplossingen te ontwerpen.

Hoe goedkoper die oplossingen getest kunnen worden, hoe beter. 

Zo’n prototype ziet er doorgaans niet geweldig sexy uit. Maar het 

hoeft ook de schoonheidsprijs niet te winnen. Aantonen dat het het 

probleem oplost, of aantonen dat het het probleem niet oplost. Dat 

is de enige taak. In het geval van de eekhoornbrug had een simpele 

houten constructie en enkele dagen observatie al een vermoeden 

kunnen geven dat eekhoorns het idee ‘eekhoornbrug’, hoe vleiend 

dat idee ook is voor het ego van zo’n beestje, toch niet zagen zitten.

Een prototype geeft je meteen de mogelijkheid om een antwoord  

te geven op de drie principes van design thinking. Drie dure woor-

den waarvan je het antwoord op de meest goedkope manier wil 

ontdekken.

Feasability. Is de oplossing die je in je hoofd hebt mogelijk?

Viability. Is de oplossing die je in je hoofd hebt financieel haalbaar, 
schaalbaar en duurzaam?

Desirability. Zit iemand hier eigenlijk op te wachten?

Wie investeert in een oplossing –voor welk probleem dan ook- zon-
der op voorhand volmondig ‘ja’ te kunnen antwoorden op boven-
staande drie vragen, neemt een erg groot risico. En helaas bestaan 
er zo wel wat cases in ons land. Ik vermoed zelfs dat je als lezer 
meteen enkele voorbeelden van –laat ons zeggen- minder nuttige 
investeringen kan benoemen.

Meer mensgerichtheid in organisaties. Meer weten voor wie we het 
doen, waarom we het doen, om dan te bepalen wat we gaan doen, 
en wat we vooral niet gaan doen. Het is die queeste waar ik zelf elke 
dag aan werk. Samen met mijn team en samen met organisaties en 
overheden. En niet enkel voor hun klanten of bezoekers, vaak zelfs 
in de eerste plaats voor hun eigen medewerkers. Medewerkers zijn 
de motor van elke organisatie. En aan hen wil je niet gaan uitleggen 
dat het project waar zoveel tijd (lees: stress en lange dagen) en 
geld werd ingestoken, eigenlijk nutteloos bleek.

Een warme oproep dus. Om meer stil te staan bij de uitdagingen 
voordat blind uit de startblokken wordt geschoten. Om meer te ont-
werpen voor mensen, en niet enkel door mensen. Om een klein bé-
tje meer te investeren in het begin van het proces, om gigantisch 
uit te sparen op het einde.

Op naar meer mens- (en eekhoorn) gerichte organisaties!

Raoul Maris - Gelotology

Fail often. BUT FAIL CHEAP
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The sea, the sun and some sand…. just the perfect location to communicate in 
an intimate way with a receptive public. This summer, Guidooh will again offer 
you unavoidable networks at the 16 seaside resorts: Face2face and B-mat.  
Don’t miss this opportunity to be ‘SEA’-n.

More info on www.guidooh.be/holidays 




