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MARCOM-EFFICIËNTIE: “DIGITAL BOOSTS EVERY MEDIUM”  

Eind 2016 verscheen een nieuwe studie van de hand van het duo dat in 
het Verenigd Koninkrijk als de ‘Godfathers of marketing effectiveness’ 
aanzien wordt. Voor de derde maal hebben specialisten Les Binet en Peter 
Field een analyse geleverd omtrent de doeltreffendheid van 
marketingcommunicatie (‘marcom’). Hun belangrijkste boodschap: de 
regels inzake efficiëntie zijn weinig veranderd. 
 
 

In het kort:  
 
 

 
  

• De analyse van recente data bevestigt het cruciale 

karakter van campagnes met een sterke dekking: 

het zijn die campagnes die toelaten om een 

maximum aan consumentenprofielen te bereiken, 

diegenen die vandaag het merk kopen en diegenen 

die dat morgen zullen doen. 

• Andere bevestiging: de nood aan evenwicht tussen 

enerzijds sales activatie, die, in tegenstelling tot 

wat men zou kunnen denken op termijn weinig 

rendabel is, en anderzijds de toename van de 

organische verkoop via de ontwikkeling van het 

merk. Het is dat laatste dat mettertijd de 

rentabiliteit voedt. Een 60/40 budgetverdeling, 

waarbij 40 % naar activatie gaat, zou ideaal zijn. 

• Tenslotte zet internet zich door als een krachtig 

gaspedaal voor de doeltreffendheid van bestaande 

media: het vergroot het de slagkracht van 

campagnes en het vormt een potentieel 

activatiekanaal. 

• Nieuw is de inbreng van de ‘owned’- en ‘earned’-

kanalen, die het mogelijk maken om de efficiëntie 

van ‘paid media’-acties gevoelig te verhogen. 

Daarentegen is het geïsoleerde effect van ‘non paid 

media’ bijzonder beperkt. 
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‘Penetration keeps ruling!’ 

Volgens heel wat auteurs zou het handhaven of aanwakkeren van de 

trouw van bestaande consumenten aan een merk, vooral van de meest 

verknochte, een doeltreffende en rendabelere manier vormen om dat 

merk te ontwikkelen. ‘Fideliseren’ zou minder duur en meer efficiënt 

uitvallen 1. Binet en Field strijden nu al lang tegen dat idee: 

- Reeds in 2007 schreven zij: “Penetration campaigns […] tend to do 

better than average on most of the […] business metrics” en “Trying 

to increase penetration appears to be more successful than trying to 

increase loyalty, regardless of category” 2. 

- Enkele nieuwe citaten, ditmaal van 2013: “[loyalty campaigns] 

underperform the volume effect of customer acquisition 

(penetration) campaigns by around a third”. En verder: “penetration 

campaigns can also achieve major price sensitivity effects”. Het 

reducerende effect op de prijsgevoeligheid vormt trouwens de basis 

van de rentabiliteit op langere termijn (2 jaar en langer), waar 

rekruteringscampagnes van nieuwe consumenten veel rendabeler 

zijn 3. 

- In 2016, op basis van een analyse van de recentste cases (2014-

2016): “when brands grow, it’s through penetration. It’s three times 

more common”. De meest doeltreffend campagnes (“very large 

business effects”) zijn driemaal meer vertegenwoordigd: 22 % 

binnen de  dossiers die zich op penetratiedoelstellingen toespitsen, 

tegen 7 % voor campagnes die zich op trouw richten 4.  

Binet en Field zijn niet de enigen die de nadruk leggen op penetratie. 

Volgens een andere internationaal erkende referentie is het de 

consumentenbasis die het verschil maakt: “Most changes in market share 

will show up as larger movements in penetration and smaller increases in 

loyalty metrics” 5. Het belang van de publicaties van Binet en Field ligt in 

het feit dat ze van recente gegevens uitgaan: ondanks (of dankzij – zie 

                                    
1 Bijvoorbeeld: Hupp L. (2016) “Loyalty is the key driver of brand growth”, Admap vol. 51, n° 8 
(september), pp. 34-36. 
2 Binet L. & Field P. (2007) Marketing in the Era of Accountability. Identifying the marketing practices 
and metrics that truly increase profitability. Institute of Practioners in Advertising, Londen, p. 28 en p. 
31. 
3 Binet L. & Field P. (2013) The long & the short of it. Balancing short and long term marketing 
strategies. Institute of Practioners in Advertising, Londen, p. 23. 
4 Clift J. Marketing in the digital age: Binet and Field on how media choices impact effectiveness, 
21/11/2016, p. 2, op warc.com 
5 Romaniuk J. & Sharp B. (2016) How brands grow. Part 2. Including emerging markets, services, 
durables, new and luxury brands. Oxford University Press, Melbourne, p. 8. 
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verder) de steile opgang van digitale kanalen gelden de regels die 

voordien van kracht waren nog steeds. 

Het vergroten van de penetratie van een merk mag voor haar rentabiliteit 

dan doeltreffender zijn, toch blijkt het noodzakelijk om een maximum van 

zijn – huidige en potentiële – consumenten te bereiken, wetende dat de 

‘light buyers’ het grootste groei-ader vormen 6. In deze logica blijft een 

mediamix met een belangrijke dekking van de doelgroep van afnemers 

van de productcategorie, binnen een aangepaste termijn 7, een must. 

Ter informatie wordt hieronder, bij gebrek aan recente CIM-gegevens, een 

grafiek weergegeven die de penetratie (verklaarde penetratie: wellicht 

worden sommige media onderschat) en de bestede tijd illustreert volgens 

de gegevens van de Brand Media Monitor 2016, en dit voor België. 

 

Opgepast: een brede dekking van de markt betekent niet noodzakelijk dat 

één enkel kanaal met een sterk bereik gebruikt wordt. Een combinatie die 

                                    
6 Van Dyck F. (2012). Reclame: dood of levend – Strategische antwoorden voor marketeers en 
managers. Lannoo (Campus), Brussel, pp. 36-37. 
7 “One aim of media strategy is to minimise the time gap between each purchase occasion and the 
last advertising exposure (for your brand).  This means reaching all category buyers, and doing this as 
regularly as you can afford”, Romaniuk J. & Sharp B., (2016), p. 109. 
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een brede ‘reach’ cumuleert en ‘grote’ en ‘kleine’ media (in bereiktermen, 

welteverstaan) verenigt, kan ook volstaan, en zelfs zeer efficiënt blijken 8. 

‘Owned’ en ‘earned’ als versterkers 

Eén van de manieren om de dekking van een campagne te versterken, 

bestaat erin betaalde media te combineren met ‘owned’, kanalen die eigen 

zijn aan de adverteerder, en te trachten een aanwezigheid te veroveren in 

de redactionele content van media, ja zelfs in informele gesprekken, wat 

‘earned media’ genoemd wordt. De enkele voorbeelden infra geven een 

idee van wat Binet en Field hieronder verstaan 9: 

 

Volgens de recentste gegevens 

spelen ‘owned’ en ‘earned’ 

media een vermenigvuldigende 

rol. De kanalen eigen aan de 

adverteerder (‘owned’) 

verhogen de effecten op de 

business van het merk (van het type verkoop, marktaandelen of 

penetratie, bijvoorbeeld) met gemiddeld 13 % ten  

                                    
8 “The data suggest that around three advertising media is optimal for a typical campaign”: Binet L. & 
Field P. (2007), p. 69. 
9 Bron omtrent de “paid-owned-earned”: https://www.thinkbox.tv/News-and-
opinion/Newsroom/Effectiveness-in-a-changing-media-landscape (video) 
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opzichte van het effect 

van betaalde media 

alleen. Wat de indirecte 

kanalen betreft, of 

‘earned’, is het effect 

dubbel zo groot: +26%. 

 

 

Hoewel de ‘niet-betaalde’ kanalen (m.a.w. ‘owned’ en ‘earned’ samen) de 

efficiëntie doen toenemen, hebben ze samengenomen echter niet dezelfde 

kracht. Het dossier dat door het World Advertising Research Center 

samengesteld werd, heeft het over een gemiddelde stijging van het 

marktaandeel met 0,9 % wanneer ‘owned’ en “earned’ gecumuleerd 

worden, terwijl de gemiddelde stijging van het marktaandeel die betaalde 

media laten optekenen 2,6 % bedraagt op jaarbasis. Wat de volgende 

commentaar uitlokt: “the paid tools matter even more than they used to” 
10. Overigens stellen Binet en Field vandaag een nog groter belang van 

betaalde media vast dan voorheen: volgens hen was in alle dossiers die 

tussen 1998 en 2006 bestudeerd werden, het budgetaandeel gewijd aan 

betaalde media goed voor 6 % van de groei, daar waar dat cijfer over een 

recentere periode (2008 – 2016) tot 12 % verdubbeld is. 

Digital versterkt de massamedia 

Er zijn niet alleen de ‘niet-betaalde’ kanalen. In het licht van de recentste 

cases tonen Binet en Field aan dat digital alle massamedia efficiënter 

maakt. Wellicht, merken ze op, omdat internet aan alle merken die er 

gebruik van maken een mogelijkheid tot activatie biedt: door op de 

advertenties te klikken, kan de consument inderdaad rechtstreeks met de 

merken in contact treden, zich in een ‘mailing list’ inschrijven of zelfs, 

indien in de website e-commerce mechanismen zijn verwerkt, 

rechtstreeks tot een aankoop overgaan. Zelfs zonder klik biedt internet 

echter de kans om rechtstreeks met het merk in contact te komen; het 

gaat dan om de ‘post impression’ of ‘drive to Web’, die uitvoerig 

gedocumenteerd is, ook in België 11: een beroep doen op de media, zelfs 

                                    
10 Clift J. (2016) Marketing in the digital age, sur warc.com, p. 2. 
11 Lees (onder meer): http://www.var.be/onderzoek “33% meer ad boost (België)”; 
http://www.rmb.be/study/18981-La+radio+et+le+search.html; 
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offline, wakkert minstens de nieuwsgierigheid aan en versterkt het contact 

met het merk via digitale kanalen. 

Zie hieronder, om de werking van de synergie te illustreren, een eerste 

voorbeeld: de toevoeging van affichage aan een campagne zou haar 

doeltreffendheid met 15 % doen verhogen, maar de stijging zou niet 

minder dan 37 % bedragen, meer dan het dubbele dus, indien affichage 

en digital gecombineerd werden 12.  

Op gelijkaardige wijze mondt de combinatie van tv en online video uit op 

een veel grotere efficiëntie 13  dan wanneer tv-kanalen (en Broadcaster 

Video on Demand of ‘BVOD’) en online video apart gebruikt worden 14: 

 

 

In beide gevallen stel je vast dat er sprake 

is van associatie: de combinatie van de 

kanalen, en dus de kracht die ze 

cumuleren, is wellicht een van de 

doorslaggevende factoren. 

                                    
http://rady.ucsd.edu/faculty/seminars/papers/television-influence-search.pdf; 
https://www.thinkbox.tv/Research/Thinkbox-research/POETIC.  
12 Clift J. (2016) Marketing in the digital age, op warc.com, p. 3. 
13 Of de “very large business effects”, die hieronder uitgelegd worden: zie “De gebruikte data”. 
14 https://www.thinkbox.tv/Research/Thinkbox-research/Effectiveness-in-a-Changing-Media-
Landscape  
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Korte vs. lange termijn 

Gezien de digitale kanalen en media een ware wildgroei kennen, zou de 

globale efficiëntie van campagnes logischerwijs moeten toenemen, daar 

het internet steeds meer kans maakt om gebruikt te worden. Dat is echter 

niet wat de door Binet en Field geanalyseerde data te kennen geven. Dat 

is dan weer toe te schrijven aan de spanning die in hun vorig dossier 

reeds belicht werd, tussen kortetermijnrespons en merkopbouw/-

versterking op lange termijn 15.  

Zo zou de logica van de activatie er fundamenteel in bestaan winsten en 

volume te genereren in een heel korte tijd maar met minder kans op een 

toename van de verkoop en dus van de rentabiliteit. Deze bouwt zich over 

een langere periode op: minstens één jaar of zelfs drie en meer 16. 

 

                                    
15 “it is possible to generate a strong volume response quickly but not necessarily with the best long-

term business outcome for the brand” Binet L. & Field P. (2013), p. 19. Dit is in tegenspraak met wat 

door sommigen in de jaren ‘00 als vanzelfsprekend beschouwd werd: “if no short-term effects of 

advertising can be identified, then it seems unlikely that any longer term effects can be found” Hansen 

F. & Chrisensen L. B. (2004) “Long-term Advertising Effects and Optimal Budgeting”, Research Paper, 

p. 5. http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/6641/2_2004.pdf?sequence=1 

16 Bron: https://www.thinkbox.tv/Research/Thinkbox-research/Effectiveness-in-a-Changing-Media-
Landscape. 
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Het ging er evenwel niet om de sales activatie te veroordelen. Binet en 

Field hadden echter een optimale ratio geïdentificeerd tussen de 

activatiekanalen en de middelen voor merkopbouw op lange termijn. 

Volgens hen leverde een budgetverdeling van 60% ‘brand building’ en 

40% activatie de beste sleutel om de rentabiliteit van de campagnes te 

verzekeren, uitgedrukt in het aantal belangrijke effecten op de economie 

van het merk 17. 

Zij stellen echter vast dat de budgetverdeling die zij in hun recentste 

dossiers tegenkomen, gevoelig is gaan afwijken van het optimale tijdens 

de laatste periode, met een aandeel gewijd aan activatie dat nu de helft 

van de totale investering benadert. Wat spanning teweegbrengt : 

“Activation work tends to work best when you are focusing on people who 

are likely to buy now […] Brand-building works best for people are likely 

to buy in the future” 18. Het is ook wellicht wat deels de daling in de 

gemiddelde efficiëntie verklaart die in de recente data vastgesteld werd. 

 

Opgepast echter: er is nooit sprake geweest om activatiemedia en andere 

media volledig tegenover elkaar te plaatsen. Zoals de grafiek hieronder 

aantoont, dragen sommige communicatiekanalen proportioneel meer bij 

tot sales activatie (verticale as), andere meer tot merkopbouw 

(horizontale as), maar alle hebben ze een min of meer belangrijk effect in 

de twee richtingen. 

                                    
17 Binet L. & Field P. (2013), p. 39 
18 Clift J. (2016) Marketing in the digital age, op warc.com, p. 5. 
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Is deze situatie eigen aan het Verenigd Koninkrijk? Wij herinneren eraan 

dat, op het einde van 2016, Nielsen ons land als “promo-crazy 

Belgium” omschreef en vaststelde dat de toename van de verkoop in 

promotie in de supermarkten geen enkele positieve impact had op de 

verkoop in volume (om maar 

te zwijgen over de waarde). 

Het Nielsen-instituut besloot 

daaruit dat “increasing 

promotions does not equate 

business growth” 19 (je zou 

zweren dat je Binet en Field 

aan het lezen bent).  

 

  

                                    
19 Belgium Continues to Offer Bigger Promotions, but Are They Delivering? 29/11/2016. 
http://www.nielsen.com/be/en/insights/news/2016/belgium-keeps-digging-deeper-promotions-but-are-
they-worth-it.html. 
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De gebruikte data 

Voor het geheel van de analyses is de bron de IPA Effectiveness 

Databank, of de compilatie van de verschillende dossiers die door de 

deelnemers aan de IPA Effectiveness Awards ingediend werden, het Britse 

equivalent van de EFFIE Awards. Het gaat dus om een competitie die de 

efficiëntie van campagnes beoordeelt. 

 

Het in 2013 uitgegeven document was een meta-

analyse van bijna 1.000 dossiers (1998 – 2010) 20.  

Het onderzoek van 2016 heeft de 500 meest recente 

dossiers onder de loep genomen, met bijzondere 

aandacht voor de 120 case studies uit de jaren 2014 

tot 2016, om zo potentiële veranderingen te 

identificeren die uit de recente technologische evolutie 

voortvloeien 21. De informatie die door de IPA 

Effectiveness Awards vergaard werd, lijkt voldoende 

omvangrijk om een diepgaande analyse van de economische resultaten 

mogelijk te maken. De twee ‘metrics’ die het interessantst werden geacht, 

zijn de “very large profit gains” en de “very large business effects”. 

Volgens het document van 2007 vloeien deze effecten voort uit de 

antwoorden op een vragenlijst die alle deelnemers aan de Effectiveness 

Awards moeten invullen. De “business effects” worden overeenkomstig 3 

modaliteiten aangegeven: “Small/negligible”, “Large/substantial” of “Very 

large”. Zij hebben betrekking op stijgingen in verkoop, winsten in 

marktaandeel, de vermindering van de prijsgevoeligheid, de toename van 

de trouw en/of de retentie van bestaande consumenten, de acquisitie van 

nieuwe consumenten (penetratie) of andere metrics (te verduidelijken). 

De toename van de rentabiliteit (“profit gain”) wordt aan de hand van 

dezelfde 3 modaliteiten geëvalueerd: “Small/negligible”, 

“Large/substantial” of “Very large”22. Er worden echter ook andere 

elementen gebruikt, zoals return on investment of de evolutie van het 

marktaandeel; in dat geval zijn ze becijferd. 

  

                                    
20 Binet L. & Field P. (2013), p. 10. 
21 Clift J. (2016) Marketing in the digital age, op warc.com p. 1. 
22 Binet L. & Field P. (2007) p. 14. 



 

25/01/2017 
 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

11 

Te onthouden 

Je kan natuurlijk lang discussiëren omtrent de relevantie, naar België toe, 

van insights die in het Verenigd Koninkrijk vastgesteld werden.  Als je in 

overweging neemt dat sommige daarvan door andere bronnen uit andere 

landen bekrachtigd werden, dan zijn er volgens ons drie belangrijke 

lessen: 

1. “Reach all buyers.” Het blijft belangrijk dat je een significant deel 

van de consumenten van een merk bereikt tijdens de 

aankoopcyclus, bij voorkeur op een moment dat dicht bij die 

aankoop aanleunt. ‘Bereiken’ kan je via betaalde of andere kanalen, 

maar het is bekend dat elk van hen het globale effect versterkt. Wat 

de consumenten betreft, die moeten begrepen worden als de 

huidige gebruikers van de productcategorie, niet alleen van het 

merk. 

2. “Brand building is still key.” Er is een gezond evenwicht vereist 

tussen de acties die de verkoop op korte termijn willen promoten – 

een vaak weinig rendabele, maar noodzakelijke weg – en de acties 

die bestemd zijn om het merk te ontwikkelen, die er de rentabiliteit 

op lange termijn van smeden. 

3. “Digital is the new normal”: samenvallende aanwijzingen geven 

aan dat internet de doeltreffendheid van de mediamix optimaliseert 

(het is niet ‘of online /of offline’, maar ‘en - en’). Het hybride 

‘activatie + branding’ karakter van internet is een principe dat 

nochtans in het begin van de jaren 2000 geformuleerd werd 23, 

maar door de recente evolutie niet geloochend wordt. 

  

 

 

                                    
23 “Once upon a time there was a line. Above the line was a trade called advertising (including 
branding); below the line was a discipline called direct marketing. And then came along the Internet, 
and everything got mixed up” Jaffe J. (2005) Life after the 30-second spot. Energize your brand with a 
bold mix of alternatives to traditional advertising, John Wiley & sons, Hoboken (Coll. Adweek Books) , 
pp. 72-73. 


