
Attentie, attentie: 
een onderzoekspaper 
over relevantie.
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Voorwoord.
Aandacht. Aandacht maakt alles mooier. 
Elke keer als ik deze zin uitspreek, denk ik 
aan Ikea. Een prachtige slogan die blijft 
hangen. Een simpele waarheid. Maar hoe 
langer je erover nadenkt, hoe briljanter hij 
wordt.

Want wat is aandacht eigenlijk? En waarom 
denken we dat aandacht zo belangrijk en 
waardevol is?

In de aandachtseconomie van vandaag 
proberen merken de aandacht van consumen-
ten te winnen. Over hoe je dat doet, bestaan ver-
schillende ideeën. Zo lijkt gerichte en relevante 
communicatie een logische troef. 

Bij Talpa Network staat de doelstelling van onze 
klanten altijd centraal. We zoeken daarbij steeds 
naar de juiste verhouding in effectiviteit en 
efficiëntie. Dit lukt doordat we met onze brede 
netwerk sterke merken 360° campagnes inzetten 
waarbij we de relevante doelgroep op het 
relevante moment met de relevante boodschap 
raken. 

We hebben met z’n allen dus best een idee over 
hoe relevantie slim in te zetten. Maar wij - als 
nuchter Nederlands mediatech bedrijf - vinden 
dat je alleen kunt sturen op wat je echt weet en 
begrijpt. 

Daarom dit onderzoek. Met als centrale vraag: 
Wat is de rol van relevantie en aandacht binnen 
communicatie? En hoe werkt dit door in belang-
rijke merk-KPI’s?

De resultaten bevestigen dat een hogere rele-
vantie zorgt voor een betere aandacht voor de 
boodschap en bovendien sterkere effecten op 
het merk. 

Verrassender is dat zelfs het toevoegen van re-
levantie op een doelgroep specifiek domein (bv 
geslacht, levensfase, interesses of momenten) al 
significante verbeteringen oplevert in effectivi-
teit.

Dit onderstreept dat adverteerders niet hoeven 
te kiezen tussen relevantie óf bereik. Het gaat om 
de combinatie ervan. 

Het onderzoek sterkt ons in de koers die we 
hebben ingezet. Waarbij we ons medianetwerk 
combineren met nieuwe vormen van adressable 
advertising. Zo combineren we bereik met rele-
vantie. 

Lees het onderzoekspaper met aandacht, want 
het mooie van aandacht is dat het alleen wat 
extra tijd kost, maar dat het je zoveel extra’s 
oplevert. 

Allard Ruyl
CEO Talpa Media Solutions
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Aandacht 
graag!

Er woedt een ware strijd om aandacht van 
de consument. Honderden, zo niet duizen-
den prikkels komen dagelijks op ons af. Via 
een ongekend aantal platformen, kanalen 
en schermen. Het is onmogelijk om al deze 
prikkels te verwerken. We media-snacken 
door het leven en filteren de oneindige 
stroom aan prikkels tot behapbaar niveau. 

De uitdaging voor merken ligt al lang niet meer 
alleen in het bereiken van de consument in een 
gefragmenteerd medialandschap. Merken 
moeten ook nog eens door het persoonlijke filter 
breken om de aandacht te winnen voor hun 
boodschap.

Relevantie zet ons ‘aan’.
Aandacht betekent dat iemand bereid is een 
boodschap tot zich te nemen. De eerste stap 
hierin is dat je moet opvallen; uit de clutter 
breken. Relevantie is hierbij een belangrijke troef. 

Ons brein is namelijk uitermate efficiënt gepro-
grammeerd. We gaan pas ‘aan’ als we iets zien of 
horen dat (potentieel) van belang voor ons is; als 
het relevant is. 

Met de razendsnelle ontwikkelingen op het 
gebied van targeting en data (zoals adressable 
TV) ontstaan ook steeds meer mogelijkheden om 
gericht en toch met voldoende bereik de juiste 
boodschap bij de juiste doelgroep te brengen. 

Het is daarmee extra belangrijk om het ant-
woord te vinden op de volgende vraag: wat is de 
impact van relevantie op de effectiviteit van je 
campagne?

Bewezen impact.
De gedachtelijn is best logisch dat relevantie 
tot meer aandacht leidt en daarmee tot meer 
effect. Toch is er opvallend weinig onderzoek 
beschikbaar dat ingaat op hoe deze interactie 
in zijn werk gaat.

Zeker nu de inzet van massamedia vaak nog 
steeds cruciaal is voor bereik, is het belangrijk 
goed te begrijpen of en hoe we relevantie in 
kunnen zetten zonder in te boeten aan bereik. 

Alles met tot doel de effectiviteit van campag-
nes te verhogen.  

Daarom vroeg Talpa Network DVJ Insights om 
met een kwantitatief onderzoek de relatie tussen 
relevantie, aandacht en campagne-effecten 
inzichtelijk te maken. 

Met veel plezier delen we de belangrijkste uit-
komsten in dit onderzoekspaper.
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Relevantie in verschillende gradaties.
Relevantie is niet zwartwit. Iets kan hier en nu voor mij persoonlijk relevant zijn. 
Maar het kan ook in bredere zin relevant voor me zijn, omdat het me aan-
spreekt in mijn belevingswereld of past bij hoe ik mijzelf graag zie. 

Bij een conversie gedreven campagne is relevantie ‘voor mij op dit moment’ 
cruciaal. Maar als het doel van de campagne merkgroei is, dan weten we van 
experts als Byron Sharp dat het belangrijk is om voldoende massa te bereiken. 
De vraag is dus hoe we relevantie toe kunnen voegen, zonder in te boeten op 
bereik.  

Aandacht graag!

Bewuste  relevantie 
Dit is de meest letterlijke manier om relevantie te meten. We lieten responden-
ten zelf benoemen of een bepaalde commercial wel of niet relevant is voor 
hen. 

1

Doelgroep specifieke commercials versus generieke commercials. 
Samen met DVJ Insights is een indeling gemaakt van commercials die op basis 
van ‘gezond verstand’ relevanter zijn voor sommige respondenten dan voor 
anderen. Denk daarbij aan geslacht, levensfase en moment van de dag. Deze 
selectie is afgezet tegen generieke commercials en de tegenpolen van de 
selectie. Bijvoorbeeld: mannen kregen ‘mannelijke’ commercials te zien, maar 
ook generieke en ‘vrouwelijke’ commercials. 

2

Met deze afweging in het achterhoofd keken we op twee manie-
ren naar relevantie in het onderzoek:
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RESULTATEN

Bewuste 
relevantie.

Om de basis-aanname rond de impact 
van relevantie te testen, vroegen we res-
pondenten aan te geven wat zij zelf rele-
vante commercials vonden. 

De resultaten laten zien dat het effect van 
relevantie sterk is over de gehele linie van 
parameters.

Relevantie zorgt dat 
uitingen beter de aandacht 
vasthouden. 
We zien dat de gemiddelde kijk- of luistertijd sig-
nificant hoger is voor de groep die aangeeft de 
commercial relevant te vinden. 

De aandacht blijkt dus substantieel hoger (+22%) 
uit te vallen wanneer respondenten de commer-
cials aangeven als relevant voor hen. 

* Significant verschil t.o.v. de score voor de generieke 
commercials op een 95% betrouwbaarheidsniveau.
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Relevante commercials 
roepen positievere 
associaties op.
Sterke merken zijn in het algemeen in staat meer 
associaties op te roepen dan zwakke merken. 

Maken relevantere commercials dat mensen in 
staat meer associaties op te roepen? Dat blijkt 
inderdaad het geval. 

* Significant verschil t.o.v. de score voor de generieke 
commercials op een 95% betrouwbaarheidsniveau.

Resultaten - Bewuste relevantie. 

Relevante commercials 
hebben meer positieve 
effecten op een merk. 
Ook als we statements voorleggen over de 
commercial of de indruk van het merk, zien 
we dat de relevante commercials tot signi-
ficant betere beoordelingen leiden dan de 
generieke commercials. 

Ze zijn een stuk geloofwaardiger (ruim 3 
keer zo hoog) en leveren een substantieel 
positievere indruk op van het merk (ruim 
5 keer zo hoog). Een echt opvallende uit-
schieter zien we bij de de bereidheid om 
de uiting te willen delen met anderen. Deze 
schiet omhoog. 

* Significant verschil t.o.v. de score voor de generieke 
commercials op een 95% betrouwbaarheidsniveau.

Relevante commercials 
zetten beter aan tot 
actie.
Relevantie leidt tot sterkere effecten op 
imago van het merk. Hoe zit het bij ac-
tie-intentie? Leidt een relevante commer-
cial ook in sterkere effecten op de intentie 
om actie te ondernemen?  

Zoals je zou verwachten is het effect van 
relevantie hier inderdaad nog veel sterker. 
In dit onderzoek bleek een ‘bewust relevan-
te’ commercial wel tussen de 6 en 9 keer 
hoger te scoren op de intentie een website 
te bezoeken of aankoopintentie.  

* Significant verschil t.o.v. de score voor de generieke 
commercials op een 95% betrouwbaarheidsniveau.

Kijken we naar het aantal positieve associaties, 
dan zien we een nog sterkere stijging. We scoren 
anderhalf keer zoveel positieve associaties bij 
‘bewust relevante’ commercials.
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RESULTATEN 

Doelgroep specifieke 
versus generieke 
commercials.

De resultaten over ‘bewuste relevantie’ laten zien 
dat relevantie significant en soms zelfs indruk-
wekkende positievere effecten heeft op belang-
rijke KPI’s. 

Maar wat als je als adverteerder zelf moet 
inschatten wat relevant is voor de beoogde 
doelgroep. Bijvoorbeeld op basis van eenvou-
dige demografische kenmerken als geslacht of 
leeftijd. Of een bepaald moment van de dag? 

We selecteerden uitingen waarvan we inschat-
ten dat deze relevant zijn voor de specifieke 
doelgroepen (zie appendix voor methodiek) en 
vergeleken deze met generieke uitingen die zich 
richten op het algemene publiek. 

Over de hele linie heen zien we ook hier nog 
steeds een positieve doorwerking van doelgroep 
specifieke relevantie op de merk-KPI’s. 

De doelgroep specifieke 
commercials worden als 
meer relevant ervaren.
De doelgroep specifieke commercials roepen 
significant meer associaties op dan de generieke 
commercials. Hoe meer relevante associaties 
een commercial oproept, hoe relevanter de 
commercial daadwerkelijk is.

Dit bevestigt dat de doelgroep specifieke com-
mercials inderdaad als meer relevant worden 
ervaren dan de generieke commercials.

* Significant verschil t.o.v. de score voor de generieke 
commercials op een 95% betrouwbaarheidsniveau.

“We zien dat wanneer we relevantie 
toevoegen vanuit bredere doelgroep 

specifieke domeinen, de respondenten 
met meer aandacht naar de commercial 
kijken/luisteren dan naar een generieke 
commercial. Dit resultaat op aandacht 
vertaalt zich bovendien door naar de 
effectiviteit op met name merk-KPI’s 

zoals merk-interesse en koopintentie.”

- Ralph Sluis van DVJ Insights
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Doelgroep specifieke 
commercials krijgen meer 
aandacht.
De gemiddelde kijk-/luistertijd naar de doel-
groep specifieke commercials ligt inderdaad 
hoger dan die bij de generieke commercials. De 
stijging is weliswaar niet meer zo hoog als bij de 
‘bewust relevante’ commercials maar nog steeds 
significant (+5%). 

De doelgroep specifieke commercials zijn dus 
zeer goed in staat om de aandacht vast te 
houden en doen dit ook in sterkere mate dan de 
generieke commercials.

* Significant verschil t.o.v. de score voor de generieke 
commercials op een 95% betrouwbaarheidsniveau.

* Significant verschil t.o.v. de score voor de generieke 
commercials op een 95% betrouwbaarheidsniveau.

Kijken we naar de evaluatie statements bij 
de commercials, dan zien we dat specifieke 
commercials positiever worden beoordeeld. 

Interessant is dat we zien dat deze niet als 
‘leuker’ worden beoordeeld (Hier waren we 
blij mee, aangezien we het creatieve niveau 
bewust hebben geprobeerd ongeveer gelijk 
te houden bij de selectie). De positievere 
scores liggen met name bij hoe de com-
mercials de respondenten laten voelen. 
Bijvoorbeeld ‘geeft energie’ wordt ruim 30% 
meer gekozen als statement bij de specifie-
ke commercials. 

* Significant verschil t.o.v. de score voor de generieke 
commercials op een 95% betrouwbaarheidsniveau.

Resultaten - Doelgroep specifieke versus generieke commercials.

De doelgroep specifieke 
commercials roepen meer 
positieve emoties op. 
De doelgroep specifieke commercials roepen 
ook nu weer iets meer associaties op. Met vooral 
zien we een significante stijging in positieve as-
sociaties (+15%) ten opzichte van die bij de ge-
nerieke commercials.

De doelgroep specifieke 
commercials worden 
positiever beoordeeld.
De doelgroep specifieke commercials 
worden op vrijwel alle statements over po-
sitieve emoties significant beter beoordeeld 
dan de generieke commercials. 

Het blijkt dat de doelgroep specifieke com-
mercials met name eerder gedeeld zouden 
worden (+22), een positievere indruk van 
het merk geven (+15%), passen bij het merk  
(15%) en geloofwaardig zijn (+9%).

* Significant verschil t.o.v. de score voor de generieke 
commercials op een 95% betrouwbaarheidsniveau.

Hieruit blijkt dat de doelgroep specifieke com-
mercials veel positieve gedachten/gevoelens 
oproepen zijn en ook in positievere gevoelens 
resulteren dan de generieke commercials.
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De doelgroep specifieke 
commercials zetten meer 
aan tot actie.
Kijken we ook hier weer naar statements 
over de actie-intentie dan zien we ook hier 
nog steeds significante verschillen ten op-
zichte van de generieke commercials.
 
Het blijkt dat de doelgroep specifieke com-
mercials in sterkere mate aan zullen zetten 
tot actie dan generieke commercials. 

* Significant verschil t.o.v. de score voor de generieke 
commercials op een 95% betrouwbaarheidsniveau.

Uplift over alle specifieke 
doelgroepen heen.
Zoomen we in op de verschillende subgroepen, 
dan zien een positieve uplift op alle gemeten 
KPI’s over alle drie de groepen die we voor re-
levantie selecteerden; geslacht, levensfase en 
moment van de dag.

We zien uitzonderlijk goede resultaten voor het 
inzetten van relevantie op het moment van de 
dag over alle actie-intentie parameters heen. 
Tot wel een verschil van +42% bij aankoop/afslui-
tintentie. 

Alle groepen Geslacht Levensfase Moment van 
de dag

Generiek Specifiek

Website bezoeken 100 145 134 126

Info over merk zoeken 100 125 121 128

Interesse in merk 100 119 128 139

Aankoop-/ afsluitintentie 100 112 106 142

= Significant verschil t.o.v. de score voor de generieke commercials op 
een 95% betrouwbaarheidsniveau.

Simpelweg rekening houden met het moment 
van de dag waar je de commercial uitzendt en je 
product een relevante associatie mee heeft, kan 
al een veel effectievere campagne opleveren. 
Kleine moeite, Groot resultaat!

Resultaten - Doelgroep specifieke versus generieke commercials.



18 19

Conclusie.  
Het onderzoek toont overduidelijk aan dat re-
levantie daadwerkelijk zorgt voor hogere aan-
dacht en sterkere communicatie-effecten door 
de gehele ‘funnel’ heen. 

Wanneer mensen zelf aangeven dat een com-
mercial relevant voor ze is, zien we dit het sterkst. 
Deze ‘bewust relevante’ commercials laten 
bijvoorbeeld maar liefst 6 tot wel 9 keer hogere 
effecten zien op actie-intentie. 

Relevantie heeft dus enorme impact op conver-
sie gedreven doelstellingen. Maar de resultaten 
laten ook ook duidelijk significante impact zien 
op merkparameters. Zo is het percentage po-
sitieve merk associaties wel 2.7 keer zo hoog en 
worden relevante commercials een stuk positie-
ver beoordeeld. 

Met de enorme groei in data en slimmere mo-
gelijkheden in targeting (bv online) kunnen 
we steeds beter inschatten wat consumenten 
daadwerkelijk relevant vinden. Maar vaak gaat 
niet samen met de benodigde schaal. In de toe-
komst gaat dat waarschijnlijk veranderen, maar 
momenteel beperkt massabereik zich nog vooral 
tot lineaire media. Media waarbij targeting (nog) 
niet zo specifiek te maken is. 

Juist dit maakt de conclusie uit het onderzoek 
- dat relevantie op schaal wel degelijk mogelijk 
is - extra interessant. 

Specifieke doelgroep commercials laten ook al 
een ‘uplift’ zien op verschillende merk KPI’s. Als 
je daarbij ook nog inspeelt op bijvoorbeeld het 
moment van de dag, dan vormt dat een zeer 
impactvolle combinatie. Ook hier zien we de 
hoogste effecten op de activatie KPI’s. Maar 
liefst een effect stijging van zo’n 20% tot 30% op 
conversie doelstellingen.  

Relevantie kán dus zeker hand in hand gaan met 
voldoende breed bereik. 

Relevantie op schaal met het 
Talpa Netwerkeffect.
Bij de meeste Nederlandse mediapartijen moet 
je kiezen tussen inkopen op relevantie of gaan 
voor bereik. Bij Talpa Network hoef je niet te 
kiezen. Wij staan voor relevantie op schaal met 
het Netwerkeffect. 

Het Talpa netwerk met een diverse set van sterke 
mediamerken garanderen bereik. De enorme 
diversiteit binnen deze merken maakt dat we 
daarbij ook heel gericht relevant kunnen zijn voor 
verschillende doelgroepen op verschillende mo-
menten met verschillende kanalen. Mannen en 
vrouwen. Jong en oud.  In de ochtend onderweg 
naar werk in de auto (radio), s’ avond op de bank 
(TV of online/social). 

Een mooi voorbeeld van relevantie op schaal, 
is het onlangs geïntroduceerde Talpa Vrouwen 
Netwerk. Niet de manier van distributie staat hier 
centraal, maar de hele kracht van ons netwerk 
wordt benut. Alles om onze partners dichterbij 
deze relevante doelgroep te laten komen. 

We starten met de vraag wie je wil bereiken en 
matchen die met relevantie op schaal. Dwars 
door ons netwerk sterke merken heen.  

“De conclusie dat relevantie binnen een 
domein leidt tot meer aandacht en vervolgens 
tot meer effect is ‘an sich’ een logische, maar 
nog niet eerder op grote schaal gemeten in 
Nederland. In mijn optiek is de conclusie van 

het onderzoek een mooie stap naar brede 
adressable advertising.” 

- Ralph Sluis van DVJ Insights

Uitkomsten in een notendop. 
De inzet van doelgroep specifieke 
commercials zorgt voor:

 + aandacht die langer wordt vastgehou-
den (gemiddeld +5% langer bekeken/
geluisterd). 

 + significant positievere indruk van 
het merk (tot wel +30% positiever 
beoordeeld).  

 + substantieel grotere activatie-intentie 
(+20% tot +34%).
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Onderzoeksvraag: 
De hypothese die in het onderzoek is getest, is 
dat doordat communicatie meer toegespitst is 
op de consument deze relevanter en effectiever 
zal zijn. 

Om de daadwerkelijke effectiviteit van relevan-
tie & aandacht in kaart te brengen hebben we 
middels een experimenteel design een aantal 
video- en audio-uitingen getest binnen diverse 
doelgroepen.

Doelgroepen: 
De set-up voor het onderzoek bestond uit een 
zestal onderzoeksgroepen naar geslacht, le-
vensfase en moment van de dag. Voor de zes 
groepen zijn zes separate steekproeven getrok-
ken. Het onderzoek is zowel voor video als voor 
audio uitingen uitgevoerd. Het experiment is dus 
tweemaal uitgevoerd met onderstaande opzet 
voor beide experimenten.

Geslacht
n=300

Man
n=150

Vrouw
n=150

Levensfase
n=300

Thuiswonend(e) 
kind(eren)
n=150

Uitwonend(e) 
kind(eren)
n=150

Moment van de dag
n=300

Vragenlijst ingevuld 
tussen 6:00 - 10:00
n=150

Vragenlijst ingevuld 
tussen 18:00 - 22:00
n=150

Appendix. Onderzoeksachtergrond & 
methodologie.
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Steekproef
Totaal n=1809

Doelgroepen 
(allemaal 18+, N=- 150 per groep per kanaal)

+    Geslacht:   Mannen / Vrouwen
+    Levensfase:   Gezin met kind / Empty nesters
+    Moment van de dag:  Ochtend / Avond

Weging
Er is gewogen naar de Gouden Standaard op geslacht en leeftijd onder 
de mannen en vrouwen en moment van de dag groep.

Veldwerk
Het online veldwerk heeft plaatsgevonden van 17 september t/m 30 
september onder DVJ Insights panelleden.

Subgroepen:
Video n=905
Audio n=904

1 2 3 4 5

Aandacht:
In welke mate zijn 
mensen bereid te 
kijken/luisteren?

Geheugen:
Wat weten 

mensen zich nog 
te herinneren?

Associaties:
Welke associa-
ties roepen de 

commercials op?

Evaluatie:
Wat is de overall 
waardering voor 
de commercial?

Extra achter-
grond:

Informatie over 
klantrelatie/ 
koopgedrag.

Design: 
Het experimentele design van dit onderzoek is 
gebaseerd op de DVJ Insights copy test unforced 
exposure methodologie. Iedere respondent in het 
experiment kreeg een blok van 9 commercials te 
zien/horen waarbij hij of zij op ieder moment kan 
besluiten de commercial weg te zappen. Deze 
set van 9 commercials bestond voor iedere doel-
groep uit drie specifieke, drie generieke en drie 
aspecifieke uitingen*. Er is exact geregistreerd op 
welk moment werd afgehaakt. Dit geeft gede-
tailleerd inzicht in de mate van bereidheid om de 
gehele uiting te bekijken/beluisteren. Zo konden 
we op een valide manier aandacht te meten. 
Nadat we aandacht in kaart hadden gebracht 
werden drie van de 9 uitingen (één generieke, 
één specifieke en één aspecifieke) volledig aan 
de respondenten getoond, waarna deze de 
uitingen op verschillende dimensies moesten 
beoordelen.

*vanuit Talpa is een selectie gemaakt voor de 
generieke en specifieke commercials. Hierbij is bewust 
geprobeerd over alle uitingen heen een vergelijkbaar 
creatief niveau aan te houden. 

Analyse: 
In dit onderzoek is een groot aantal uitingen (44) 
en verschillende doelgroepen (6) opgenomen. 
Om het effect van relevantie te testen zijn de 
analyses op geaggregeerd niveau uitgevoerd. 
We hebben dus de overall scores van alle doel-
groep specifieke uitingen afgezet tegen de 
overall scores van alle generieke uitingen, zodat 
op algemeen niveau (dus over de doelgroepen/
creaties heen) de hypothese kon worden ge-
toetst: krijgen relevante uitingen meer aandacht 
en zijn ze daarmee ook effectiever dan generieke 
uitingen? 

Opbouw vragenlijst:

Achtergrond - steekproef.

Appendix.



Heb je na het lezen van dit onderzoekspaper nog vragen? Of 
ben je benieuwd naar relevantie op schaal met ons Netwer-
keffect? We helpen je graag om te kijken hoe we de kracht 
van ons Netwerk kunnen inzetten voor jouw merk!

Neem contact op met je accountmanager of stuur een 
mail naar: mediasolutions@talpanetwork.com 

Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau DVJ 
Insights, op verzoek van Talpa Network.

Redactie & vormgeving: Talpa Network Media Solutions & 
Talpa Network Creative

Het materiaal is vrij bruikbaar, mits de bron van de tekst 
aangegeven wordt.

 

Meer 
weten?



Talpa Network | Rietlandpark 333 | 1019 DW Amsterdam | 
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