
Zo grijp je 
aandacht met   
 jouw advertentie



Introductie
Hé! We hebben je aandacht. Maar hoe komt dat eigenlijk? 
Als iets duidelijk is geworden uit de onderzoeken naar aandacht die we sinds 
2015 hebben uitgevoerd, is het dat een adverteerder zonder aandacht niets 
heeft aan bereik en dat aandacht cruciaal is voor effectiviteit. Het genereren 
van aandacht is de eerste uitdaging voor elke marketinguiting. Maar wat 
gaat er eigenlijk schuil achter een succesvolle poging om aandacht naar een 
advertentie toe te trekken en vast te houden?

In het drukke medialandschap van vandaag worden consumenten 
voortdurend geconfronteerd met reclameverspreiding waarbij steeds meer 
type media worden ingezet. Voor bedrijven wordt het daardoor steeds 
moeilijker om de aandacht van de consument te trekken. Het resultaat? Een 
sterk concurrerende markt waarin de consument een enorme hoeveelheid 
(commerciële)  prikkels krijgt. 

Die prikkels kunnen we lang niet allemaal verwerken. Aandacht is namelijk 
een beperkte mentale hulpbron, waarbij je reageert op slechts een gedeelte 
van de aanwezige stimuli. Oftewel: je hebt pas aandacht voor iets, als je wat 
je hoort, ziet, ruikt, proeft of voelt ook daadwerkelijk verwerkt. En dat doe je 
lang niet met alle prikkels die je krijgt.

Om met jouw advertentie de aandacht van de consument te trekken, dien 
je er dus voor te zorgen dat de consument belangstelling heeft voor jouw 
boodschap. Als adverteerder kun je daar goed op inspelen door de inkoop 
en creatie van media daarop aan te laten sluiten. Maar waar moet je dan 
rekening mee houden?

In deze whitepaper vertellen we je hoe je aandacht grijpt, maar vooral: hoe 
je aandacht begrijpt. Een gamechanger, want de concurrentie is groot en de 
aandacht van de consument schaars.
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Effectieve aandacht
Al jaren wordt geopperd dat je als adverteerder media niet alleen op hun 
bereik moet beoordelen, maar ook op basis van kwalitatieve criteria. Deze 
zouden een betere indicatie geven van de effectiviteit van communicatie. 
Zo kan de pagina met jouw advertentie wel veel bereik hebben, waardoor 
je advertentie veel impressies krijgt, maar of de kijker ook daadwerkelijk 
aandacht heeft voor je advertentie is veel belangrijker. 

Eigenlijk moet het dus meer gaan om ‘gezien worden’ dan om ‘zichtbaarheid’. 
Maar hoe meet je dat effect zonder uit te gaan van uitgeleverde en 
gerealiseerde aantallen, zoals impressies en clicks? Je raadt het al: met 
aandacht als maat. Daarbij meten we hoe effectief de aandacht is die een 
advertentie krijgt.

“Bereik en impressies 
betekent niet altijd  

 belangstelling”
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Om ervoor te zorgen dat de aandacht die je met jouw advertentie trekt 
effectief is, zijn er twee factoren van groot belang: bottom-up aandacht en 
top-down aandacht. Deze factoren worden elk bepaald door subfactoren 
die gezamenlijk de funnel van effectieve aandacht vormen.

De eerste factor in de funnel is de bottom-up aandacht. Hierbij heeft de 
kijker nauwelijks invloed of die iets wel of geen aandacht geeft, omdat 
bepaalde zaken simpelweg opvallen. In tegenstelling tot de kijker, heb je hier 
als adverteerder wel invloed op. Bottom-up aandacht is namelijk afhankelijk 
van drie drivers: de uiting, context en persoon. Deze kun je succesvol op 
elkaar afstemmen op basis van jouw doel. Hoe je dat doet, lees je verderop 
in deze paper.

De tweede factor is top-down aandacht. Hier heeft de  kijker wél invloed op 
en ook als adverteerder kun je hierop inspelen. Top-down aandacht geeft 
men aan zaken die interesse wekken. De zeven subfactoren die hierbij een 
rol spelen zijn tijd, belang, moeite, plezier, intentie, focus en vertrouwen. In 
het volgende deel vertellen we je hier meer over.

Bottom-up
aandacht
Te beïnvloeden  

door adverteerder

Top-down 
aandacht
Te beïnvloeden  

door kijker

Effectieve 
aandacht
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“Hoe langer de 
kijkduur, hoe groter 

de mate van 
merkherkenning, 
vertrouwen en 

affiniteit.”
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De ingrediënten
Of een kijker ergens aandacht aan geeft, heeft hij of zij voor een deel zelf in 
de hand. Hierbij spelen vijf factoren - ook wel de ingrediënten van aandacht 
- een dominante rol. 

De factoren zijn generiek en kun je meten op elk willekeurig onderwerp. Van 
aandacht die je hebt voor je persoonlijke omgeving (kinderen, partner, etc.) 
tot aandacht die je wel of juist niet hebt voor bepaalde sectoren of merken. 

Om aandacht meetbaar te maken, hebben we van deze vijf ingrediënten 
een formule gemaakt die leidt tot de Aandacht index. Het gewicht (ßn) dat 
elke factor krijgt, bepaalt het relatieve belang van die factor ten opzichte van 
de overige factoren:

Aandacht = ß1 Tijd + ß2 Belang + ß3 Moeite + ß4 Plezier + ß5 Intentie

Moeite verlagen en plezier verhogen
Belang, moeite en plezier zijn de belangrijkste voorspellers voor het geven 
van aandacht. Terwijl belang moeilijk te beïnvloeden is, kunnen de factoren 
moeite en plezier makkelijker beïnvloed worden door marketeers. Merken 
moeten (de perceptie van) moeite verlagen en die van plezier verhogen om 
de aandacht van de kijker te krijgen.

1. Tijd 
Hoeveel tijd besteed je aan een activiteit?

2. Belang 
Welk belang hecht je aan een bepaalde activiteit?

3. Moeite 
Hoeveel moeite kost het om een activiteit uit te oefenen? 

4. Plezier 
Iets waar je van geniet en waar je plezier aan ontleent.

5. Intentie 
De tijd die je eigenlijk had willen besteden aan de activiteit.
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Maar hoe zit dat met media? We besteden relatief veel tijd en aandacht aan 
media. De meeste mediatijd gaat naar TV, radio, social media, dagbladen en 
nieuwssites/apps. Men gebruikt media vooral om goed geïnformeerd te zijn 
en ter ontspanning. 

Als het gaat om aandacht in de media, kunnen we de vijf ingrediënten 
uitbreiden tot zeven:

De factoren die de sterkste relaties hebben voor aandacht in de media zijn 
focus, vertrouwen, plezier en belang.

Plezier hangt sterk samen met belang, focus en vertrouwen: 

• Hoe meer plezier je ervaart, hoe belangrijker media voor je zijn. 
• De mediumtypen die plezier opleveren, gebruikt men met veel focus. 
• Hoe meer vertrouwen, des te meer plezier.

Er zijn daarnaast ook sterke verbanden tussen belang en vertrouwen/focus:

• Hoe meer vertrouwen, hoe belangrijker je dit medium vindt.
• Hoe belangrijker het medium, met des te meer focus je dit gebruikt.

Tenslotte worden media die vertrouwd worden ook met veel focus en 
aandacht bekeken/gelezen.

6. Focus 
Met hoeveel focus gebruik je een medium?

7. Vertrouwen 
Hoeveel vertrouwen heb je in een medium?

Plezier

Focus

Belang

Vertrouwen
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Aandacht aan media



Communiceren over ‘Hé, wij zijn er ook nog’ heeft dus niet zoveel zin. 
Grosso modo zijn plezier en moeite de belangrijkste knoppen waar je 
als  adverteerder aan kunt draaien. Mensen zitten namelijk op gemak te 
wachten en ook het geven van plezier is een belangrijke (voor)waarde voor 
aandacht. Hoe het precies is, is voor elk merk anders. Daarbij is het de kunst 
om het juiste recept te volgen. Maar hoe doe je dat? Dat vertellen we je in het 
volgende deel.
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Het recept
Je bent inmiddels op de hoogte van de werking van aandacht en de 
zeven ingrediënten om aandacht te meten. Maar hoe zorg je er nu voor 
dat jouw advertentie ook daadwerkelijk de aandacht grijpt bij de kijker? 
De succesfactor is het juist combineren van drie drivers die de bottom-up 
aandacht vormen: de uiting, de context en de persoon. 

De persoon 

Het mediagebruik, 
attituden en de rol  
van het platform

3.
De context 

Het platform en de 
aanwezigheid van 

mede-adverteerders

2.
De uiting 

De boodschap, 
het merk en het 

advertentieformaat

1.
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De eerste aandacht die de uiting krijgt, wordt gestuurd door ‘bottom-up’ 
factoren, zoals het contrast, de beweging of een aansprekende visual van de 
banner. De merkrelevantie speelt bij de latere verwerking een grote rol. Zorg 
ervoor dat deze goed op elkaar aansluiten. De ‘fit’ is namelijk een belangrijke 
moderator op tal van terreinen.

Branding-campagnes 
�profiteren�van�een�� 
emotionele insteek

Toon mensen in de uiting

Actiegerichte  
campagnes�profiteren�� 

van een rationele insteek
Toon producten in de uiting

Een onbekend  
merk trekt langer  

de aandacht
De kijktijd is hoog

Een bekend merk  
krijgt waardevollere  

aandacht
Het verlangen is hoog

Statische  
banners 
doen het goed 
bij een branding-  
campagne

Rich media  
banners 
doen het goed 
bij een actiegerichte  
campagne
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Stem boodschap en platform op elkaar af. De boodschap komt namelijk 
beter over wanneer de advertentie op het juiste platform geplaatst wordt.

De emotie van het  
platform vloeit voort  

in de advertenties
Zowel positieve als  
negatieve emoties

Een emotionele bood- 
schap werkt beter op een 
general interest platform

Bijvoorbeeld op Libelle.nl  
en Facebook

Een rationele boodschap 
werkt beter op een 

nieuwsplatform
Bijvoorbeeld op AD.nl

Betrouwbare media-  
merken beschermen  

tegen ongewenste invloed 
van mede-adverteerders
Zoals onbekende partijen met 

typische scamproducten
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Speel in op het mediagebruik van jouw doelgroep. Plezier levert tijdens het 
gebruik de meeste aandacht op.

Vaste gebruikers van  
een mediamerk zien  
meer advertenties

Met meer verlangen  
en vertrouwen

Lezers van een  
artikel verwerken 

advertenties beter
De kijktijd is wel korter dan bij 

scannende bezoekers

Advertenties op een  
general interest platform 

worden vaker gezien

Advertenties op een 
nieuwsplatform worden  

beter verwerkt

Gebruikers die zich aan reclame storen, 
kijken hier juist langer naar
Wat men van de advertentie vindt, maakt verder weinig verschil

Rationele berichten doen het goed bij 
doelgerichte gebruikers
Emotionele berichten doen het beter bij passieve consumptie
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“Aandacht moet  
je verdienen,  

 niet opeisen.”
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Het model van aandacht
Aandacht krijgen of zelfs verdienen is misschien niet altijd even simpel, 
maar ook voor jouw merk en/of organisatie zijn er factoren die het kunnen 
versnellen. En gelukkig heb je daar als adverteerder zelf invloed op. De kunst 
is daarom om de spelregels goed uit te zoeken en er dan ook (consistent) 
voor gaan. Dat levert ook nog vertrouwen op, een katalysator van aandacht. 

Met alle inzichten uit deze whitepaper kunnen we het volgende model 
presenteren: Het model van aandacht in media.

Focus

Belang

Vertrouwen

Plezier

Top-down aandacht

Tijd

Moeite

Intentie

Bottom-up aandacht

Effectieve aandacht
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Uiting

Boodschap, merk  
en formaat

Uiting

Context Persoon
Context

Platform en mede- 
adverteerders

Persoon

Mediagebruik, 
attituden en de rol 
van het platform
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Persberichten, partnercontent 
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Consultant bij DPG Media 
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tips en tricks voor het bereiken 
van de perfecte doelgroep tot 
artikelen over brand suitability. 
Met deze inzichten helpt ze 
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De onderzoeker

De schrijver
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Onderzoek naar 
aandacht
Echte aandacht van de consument is goud waard voor marketeers, 
adverteerders en reclamemakers. In een steeds vluchtiger wordende 
maatschappij is oprechte aandacht namelijk cruciaal en voor veel    
organisaties de sleutel tot succes. Daarom doet DPG Media al sinds 
2015 structureel onderzoek naar aandacht, om zo marketeers concrete 
handvatten te bieden om met aandacht aan de slag te kunnen.

Inmiddels hebben we al vele onderzoeken gedaan: van kwantitatieve 
onderzoeken tot neurowetenschappelijke onderzoeken. Dat alles om het 
thema aandacht te ontrafelen: wat is het precies, hoe werkt het, hoe krijg 
je het als merk en hoe houd je het vast? We hebben aandacht gekoppeld 
aan nieuws, omdat de manier waarop we content tot ons nemen allang niet 
meer uniform is. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop marketeers hun 
boodschap overbrengen, maar ook voor de keuze van het (advertentie)
medium. 

Met deze whitepaper geven we een concreet inzicht in de manier waarop 
jij met jouw advertentie op kunt vallen. Meer onderzoeken en inzichten die 
voor jou als adverteerder van belang zijn? 

Bronnen
Deze whitepaper is gecreëerd op basis van de volgende onderzoeken:

DPG Media & Newcom. Kenniscentrum voor Aandacht

Blauw & Lumen & DPG Media. Effective Attention Contact

DPG Media & Lumen. Data-analyse vertrouwen versus aandacht

DPG Media & Unravel. Dagbladpositieonderzoek

DPG Media & Newcom. Aandacht vijf jaar later

DPG Media & Unravel. Aandacht (be)grijpen

Laat je inspireren

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

17

https://www.dpggrow.nl/


Meer weten?
Heb je vragen naar aanleiding van deze whitepaper? Of wil je meer weten 
over het onderwerp aandacht? Neem gerust contact met ons op!

Laat je inspireren
Wat wil jij leren? Meer inzicht krijgen in je  branche 
of ben je benieuwd naar doelgroeponderzoek? 
Via Grow helpen we jou te groeien in je digitale 
kennis. Grow is een initiatief van DPG Media en 
heeft als doel iedere marketeer en ondernemer 
in Nederland te helpen hun business te laten 
groeien met digitale kennis.

Het kennis- en inspiratieplatform biedt vernieuwende onderzoeken, 
boeiende whitepapers en aansprekende praktijkcases en daarnaast 
ook artikelen, podcasts, video’s en live events. Deze komen tot stand in 
samenwerking met onze eigen digital experts én met experts buiten DPG 
Media, door ons zorgvuldig geselecteerd.

Over DPG Media
DPG Media is het grootste mediabedrijf van Nederland. Onze media 
komen al decennia lang dagelijks over de vloer bij miljoenen Nederlandse 
huishoudens. Met merken die zowel onze lezers als adverteerders een 
prachtig platform bieden. We informeren, inspireren en entertainen. Ons 
portfolio bestaat uit sterke nationale, regionale en lokale merken. Van AD en 
NU.nl, tot Donald Duck, Libelle en Flow. Van Het Parool en de Volkskrant tot 
Qmusic en Independer.

Contact

Ontdek DPG Grow
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