
 
 

Context in content 

Onderzoek van DPG Media & MarketResponse verklaart: zonder context geen betekenis 
 

Het is een gevleugelde uitspraak: ‘content is king & distribution is queen’. Kwalitatieve 
content en omvangrijke distributie zijn essentiële voorwaarden om effectiviteit te 
genereren. Maar is er niet meer dan deze twee variabelen? Zijn er geen andere zaken 
die van invloed zijn om commerciële boodschappen bij consumenten tussen de oren te 
krijgen en hen in actie te laten komen? Of wellicht is er een heel andere invalshoek? 

Binnen DPG Media zijn we overtuigd van het belang van context, een begrip dat 
doorgaans gedefinieerd wordt als ‘de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt’. 
Over context is nog relatief weinig bekend. Context is lastig grijpbaar, omdat het 
veranderlijk en dynamisch is. In de literatuur wordt gesproken over context vanuit 
verschillende denkrichtingen en perspectieven. Allemaal redenen om een grootschalig 
onderzoek op te starten om meer duiding te geven aan wat wij kunnen classificeren als 
context, welke betekenis het heeft, uit welke onderdelen het bestaat en wat de 
mogelijke gebruiksdoeleinden ervan zijn. 

Na verschillende inspirerende gesprekken en boeiende discussies tussen DPG Media en 
MarketResponse is besloten om dit als een gezamenlijke uitdaging op te pakken in de tweede 
helft van 2019. De volgende drie onderzoeksvragen dienden daarbij als uitgangspunt: wat is 
context?  waarom is context belangrijk? en hoe kan je context voor je laten werken?  

Gezien de complexiteit en veelzijdigheid van het onderwerp hebben we in dit onderzoek 
gekozen voor een niet-lineaire benadering, als het ware voor een antropologisch perspectief, 
door in de (be)leefwereld van de doelgroep te stappen en die van binnenuit te begrijpen. 
Omdat dat lastig en moeilijk schaalbaar is hanteren we een aanpak die er dichtbij in de 
buurt komt en context impliciet includeert: de techniek van verhaalkunde of narratief 
onderzoek. Dit hebben we vervolgens aangevuld met een kwantitatief verdiepingsonderzoek, 
om ook de cijfers achter de inzichten te vangen.  

Daarover straks veel meer, maar eerst starten we met een uitgebreide inleiding om het 
kader - de context – van het onderwerp te schetsen.  

 

1. Een brede visie op context 
Het Umfeld als decor en een boodschap ten dienste van het individu 
 

1.1 Het medialandschap: radicaal veranderd 

Nog niet zo heel lang geleden, de periode voorafgaand aan de brede omarming van het 
internet, hadden mensen slechts een beperkte hoeveelheid televisie- en radiozenders en 
printuitgaven tot hun beschikking. En voor slechts een select aantal merken was het 
weggelegd om reclame te maken. In de creatie ging al veel tijd, expertise en geld zitten, 
dan kwam nog de media-inkoop. Distributie via kanalen als televisie, radio en print waren 
kostbaar, maar dan had je wel veel mensen bereikt. 



 
 

Inmiddels zijn we in een tijdperk terecht gekomen met eindeloze keuzes en prikkels. Mensen 
hebben vaak meer dan honderd zenders, als ze überhaupt nog televisie kijken of radio 
luisteren, meerdere streamingdiensten - duizenden films, series en playlists - en elke dag 
talloze andere (sociale) mediabronnen tot hun beschikking via hun smartphone. Iedereen 
kan in mum van tijd professioneel uitziende content ontwikkelen en deze snel en vrijwel 
gratis online verspreiden. Daarbij wordt media niet alleen gecreëerd door de 
mediaexploitant of -producent, maar kan elk individu dat doen.  

“We are in the midst of a massive media revolution. The massive increase in media ‘noise’ 
created by consumers and devices creates an entirely new situation that conventional 
marketing models are not set up for and can't handle. And yet countless companies and 
marketing organizations continue to rely on traditional models, assuming that their 
‘campaigns’ will sway customers. They couldn't be more wrong.” Deze quote vormt de 
inleiding van het nieuwe boek Context Marketing Revolution van Mathew Sweezey, Principal 
of Marketing Insights bij Salesforce, dat voorjaar 2020 verschijnt. Hij voorziet dat in een 
wereld met een oneindige stroom aan content, context de sleutel is tot het doordringen bij 
de klant of mediaconsument. Volgens hem moet de gepresenteerde merkervaring  zeer dicht 
bij de directe behoeftes van het individu staan. Ons nieuwe onderzoek maakt duidelijk hoe 
dat mogelijk is. 

Nu de gemiddelde prijs voor de aandacht van de consument in de laatste twintig jaar zeven 
tot negen keer zo hoog is geworden (Thales S. Teixeira, Harvard Business School), is het nóg 
belangrijker dat marketeers beter begrijpen wat er moet worden gedaan om de consument 
te raken. Daarbij staan media vandaag de dag ten dienste van het individu. Geavanceerde 
filters en slimme AI-tools zorgen ervoor dat het individu bijna alleen te zien krijgt waar hij 
veel mee engaged, oftewel datgene wat hij aanklikt, liket, deelt, et cetera. Een bekend 
fenomeen dat hieruit is ontstaan wordt ook wel de ‘filterbubbel’ genoemd. De verwachting 
van de mediagebruiker is als gevolg hiervan dat alles op maat gemaakt is voor hem als 
individu. 

Veel advertenties zijn nog steeds gericht op het afleiden van de consument van datgene 
waar ze op dat moment mee bezig zijn. Die uitingen zijn vaak niet relevant, wel irritant. 
Niet voor niets gebruikt meer dan een kwart (27%) van de internetgebruikers wereldwijd ad 
blockers (Statista, 2018) en dat zal waarschijnlijk verder toenemen. Wat te doen? 

 

1.2 De huidige toepassing van context: Umfeld als decor 

Bij merkcommunicatie gaat het om 
content in context: een samenspel van 
content (de creatie van commerciële 
uitingen; communicatie), distributie 
(een zo groot mogelijk bereik bij de 
doelgroep; mediakanalen) en hoewel 
dat niet altijd expliciet benoemd wordt 
ook om context (meestal in de zin van 
een passend Umfeld). De advertentie of 
boodschap van de adverteerder vormt 
het uitgangspunt, op basis van de 
communicatiedoelstelling van de 
adverteerder worden de drie tools 
ingezet.  



 
 

Een (branded content-)campagne kan afhankelijk van de context een andere inhoud krijgen, 
ook al vertrek je altijd vanuit een overkoepelende boodschap. Voor de Life through a lens-
campagne bijvoorbeeld die DPG Media ontwikkelde in opdracht van Huawei werden mensen 
gevolgd met een bijzonder beroep. In de campagne die werd getoond in Libelle was dat een 
ander persoon dan die in Fashionchick. met een goede combinatie van content en context 
kan meer impact gegenereerd worden. Merken versterken merken.  

In de gangbare zienswijze wordt de 
(mediamerk)context vooral gezien als 
de context waarin een boodschap 
geplaatst wordt, het decor waartegen 
media-uitingen vertoond worden of de 
toegevoegde waarde die het mediamerk 
zelf verschaft. Niet onbelangrijk, want 
meerdere onderzoeken hebben al 
uitgewezen dat de mediacontext invloed 
heeft op o.a. reclameherinnering, 
merkattitude en koopintentie. Denk 
hierbij aan termen als Halo-effect, 
Umfeld en Stopping Power, maar ook 
aan Brand Equity of Conceptual Fluency. 
Dit zijn principes die adverteerders 
kunnen inzetten om het effect van hun 
merkcontent te verhogen.  

Vanuit DPG Media gebruiken we bijvoorbeeld de BSR Quality Planner, een tool voor 
kwalitatieve mediaplanning die inzicht geeft in de uitstraling en betekenis - psychografische 
waarden - van merken, om betere en slimmere matches te makken tussen product- en 
mediamerken. De overeenstemming tussen het merk en de omgeving waarin dit merk van 
zich laat horen, bevordert de duidelijkheid van de positionering en de effectiviteit van de 
boodschap (MarketResponse & DPG Media, 2016-heden).  

Een serie andere studies toonde aan dat het gepercipieerde vertrouwen in een 
advertentieplatform het effect van reclame positief beïnvloedt. Uitingen die getoond 
worden in een omgeving die betrouwbaar wordt geacht, scoren hoger op merkvoorkeur 
(Trusted Brands Trusted Ads, IPG Mediabrands & DPG Media, 2018).  

 

1.3 Een bredere visie op context: betekenis en beleving 

Context is echter meer dan Umfeld. Het is een containerbegrip dat vanuit diverse visies 
belicht kan worden, breder te definiëren. Wij zien het als de achtergrond waartegen iets 
zijn betekenis krijgt: datgene wat een boodschap zijn betekenis geeft, de diepere lading.  

Bijvoorbeeld, het woord ‘vet’ heeft bij een dieetclub een heel andere lading dan in de 
spreektaal van jongeren of in een commercial voor een afwasmiddel. En waarom heeft 5 
december voor de meeste mensen in Nederland meer betekenis dan in de V.S.? Waarom zijn 
mensen bereid meer te betalen voor een kop koffie in het hoofdstedelijke Amstelhotel dan 
in een café in het Friese dorp Jubbega? Allemaal context.  

Zoals je ziet staat context dicht bij wat we beleving noemen. Context maakt beleving. En 
beleving is iets wat we, als consumenten, steeds meer najagen. Beleving raakt ons, het blijft 
ons bij, heeft impact. En als je als merk de juiste snaar weet te raken, dan kom je binnen.  



 
 

De focus ligt daarbij op het trekken van aandacht. Maar ben je slechts zichtbaar of word je 
daadwerkelijk gezien? In een tijd van contentovervloed wil iedereen opgemerkt worden, dat 
is echter niet genoeg. Uiteindelijk moet de content ook daadwerkelijk iets losmaken bij de 
ontvanger. Dat eist dat niet langer enkel de marketingcommunicatiedoelstelling van de 
adverteerder als eerste centraal moet komen te staan, maar dat we beginnen bij de mens, 
de mediaconsument. We moeten in eerste instantie bekijken welke boodschap aansluit bij 
zijn/haar individuele situatie en daarna pas hoe en waar hij/zij bereikt kan worden. We 
hebben het niet alleen over de individuele behoefte, maar ook over de totale manier waarop 
het individu de wereld beleeft en welke ervaringen deze persoon hebben gevormd.  

Om de juiste snaar te raken, moet de afzender van een boodschap weten wat zich afspeelt 
in de belevingswereld van de consument. Die belevingswereld is veranderlijk, wordt elke 
dag beïnvloed door de context waarin de consument zich begeeft én variabelen als waarden 
en overtuigingen, die bijdragen aan deze ‘betekenisgeving’.  

Het is belangrijk dat de boodschap van de adverteerder optimaal ten dienste komt te staan 
van de consument. Uit ons nieuwe onderzoek kunnen we ten eerste concluderen dat 
betekenisgeving geheel afhankelijk is van de individuele beleving. Ten tweede dat als je je 
daadwerkelijk wilt verbinden met consumenten, je hen persoonlijk moet kunnen aanspreken 
op zaken die zich op dat moment afspelen in hun leven. We zien dat dit niet in verband 
hoeft te staan met socio-demografica, maar veel meer gaat over een gedeelde ervaring 
tussen consumenten. Zowel in wat er nu speelt in hun leven, als datgene wat hen heeft 
gevormd.  

Met ons nieuwe onderzoek is een andere, aanvullende kijk ontstaan op de definitie van 
context. Door ons te verdiepen in de beleefwereld van de (media)consument, weten we nu 
dat er meerdere variabelen in het spel zijn die een rol spelen in betekenisgeving. In dit 
nieuwe contextmodel staat de mens, met zijn behoeften, motieven en waarden, centraal. 

Om deze mens bevindt zich de 
individuele context, die uit drie lagen 
bestaat: de individuele beleving die 
gevormd wordt door onder andere zijn 
emotionele staat op dat specifieke 
moment of bijvoorbeeld doelen die deze 
persoon op dat moment nastreeft. 
Daarna volgt het moment of timing: een 
tijd(stip) of seizoen geeft een 
boodschap een andere betekenis omdat 
het vaak gepaard gaat met andere 
associaties. Tot slot volgt de buitenste 
schil, dit is de fysieke omgeving. 
Interacties met de omgeving, zoals 
contact met mensen of prikkels van geur 
en geluid, voegen een extra laag toe aan 
de manier waarop we betekenis geven. 

Al deze lagen tezamen maken de context, bezien vanuit de consument. Elke variabele draagt 
zijn steentje bij aan de mix die maakt dat wij een betekenis geven aan een uiting of 
gebeurtenis. De context is nodig om de ene boodschap van de andere te onderscheiden, het 
maakt dat we alles een logische plek kunnen geven.  

 



 
 

1.4 De doelen van mensen: consumptie als oplossing 

Graag besteden we even extra aandacht aan één van de variabelen uit het model, namelijk 
doelen. Zowel aanwijzingen uit ons nieuwe onderzoek als uit de bestaande literatuur wijzen 
er namelijk op dat deze mogelijk een interessante sleutel zijn tot het aanspreken van de 
consumentencontext. Het gaat om de doelen die we onszelf hebben gesteld. Dit kunnen 
grote doelen zijn, zoals het uitrennen van een marathon, maar ook heel kleine doelen, zoals 
het kiezen van een toetje of het halen van de trein. De doelen op een bepaald moment zijn 
afhankelijk van de mindset en context waarin de consument zich dan begeeft en vormen 
mogelijk een interessante basis voor een marketinguiting die goed inspeelt op de context 
van de consument. 

Volgens diverse consumenten- en gedragswetenschappers zijn mensen van nature doel-
georiënteerd. Consumenten stellen doelen voor zichzelf in specifieke contexten, zowel 
bewust als onbewust, en gebruiken consumptie als een instrument om deze doelen te 
bereiken (Bagozzi & Dholakia, 1999; Baumgartner & Pieters, 2008; Kopetz, Kruglanski, Arens, 
Etkin, & Johnson, 2012; Paulssen & Bagozzi, 2006). Doelen zijn gewenste of ongewenste 
uitkomsten die een consument probeert na te jagen of juist te voorkomen. Onze doelen zijn 
als een drijvende kracht achter diverse uitingen van consumentengedrag (Baumgartner & 
Pieters, 2008), het behalen ervan draagt bij aan een (positieve) ervaring (Novak, 2003). Voor 
adverteerders is het dus interessant om je te verplaatsen in wat deze doelen zijn, maar ook 
hoe je het gevoel kan geven bij te dragen aan het behalen van een doel.  

In een studie over de relatie tussen engagement en de effectiviteit van advertenties (Calder, 
Malthouse, & Schaedel, 2009) kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat media-
engagement vaak wordt veroorzaakt door twee dimensies: de hedonistische waarde die 
consumenten verbinden aan de ervaring (“vind ik het grappig of ontroerend”) en het 
motivatiecomponent (“waarom is dit voor mij relevant”). Media-engagement wordt gezien 
als ‘de som van motivatiegedreven ervaringen die de consument heeft met het 
mediaproduct’. De aansluiting van de uiting op een persoonlijk doel is bepalend voor de 
sterkte van de mediaervaring. Op online blogs spreken marketingexperts, in de toepassing 
van dit concept in contextmarketing, ook wel over het targeten van consumer mindsets 
(Peter Minnium, 2017).  

 

1.5 Contextmarketing: inspelen op de behoefte van de consument 

Contentmarketing is een populair middel voor veel marketeers, het heeft zich bewezen als 
een belangrijke hulpmiddel om een boodschap over te brengen bij de consument. Maar 
content op zichzelf heeft geen waarde. De enige waarde die het krijgt, is de waarde die de 
mediaconsument het toeschrijft. Gerelateerd aan relevantie en impact. 

Goede content is vaak gericht op het leren van iets nieuws aan de lezer, of het bieden van 
een oplossing voor een probleem. Als de content zich aanpast naar waar de lezer, luisteraar 
of kijker op zoek is op dat specifieke moment, dan kunnen we spreken van contextmarketing. 
George Lavric, Marketing Manager bij Episerver, definieerde het als volgt: “Context 
marketing is the ability to deliver the right content or experience to the right person, in 
the right place, and at the right time based on the sum total of that person’s past brand 
interactions and current needs.” En Ilse Lauwens, Director Marketing EMEA bij Virto 
Commerce, vatte het in een formule: “Contextmarketing = content + personalisatie en 
timing.”  



 
 

Contextmarketing gaat niet alleen over wanneer en waar je de consument bereikt, maar 
vooral ook met welke boodschap. Adverteerders moeten hun boodschap ten dienste stellen 
van de consument. Het moet hen helpen met het behalen van hun doel op dat specifieke 
moment. Dát zorgt voor verbinding: een boodschap die een waardevolle merkervaring biedt. 

Zonder context heeft content geen betekenis. Gebruik de context van de media, maar óók  
de context van het individu. Laat de boodschap ten dienste staan van het individu. Dan pas 
wordt het echt persoonlijk en dat raakt. 

 

2. Onderzoek aan de hand van verhalen 
Context vanuit het perspectief van de consument, hoe dan? 
 

2.1 Een zoektocht naar de betekenis van context: 3 fasen, 200+ verhalen als basis 

Het moge duidelijk zijn dat context lastig grijpbaar is, omdat het veranderlijk en dynamisch 
is. Daarom hebben we voor een atypische onderzoekaanpak gekozen, waarvan de onderdelen 
in drie fasen in onderstaand schema zijn weergegeven. Deze route is gaandeweg ontstaan, 
van tevoren wisten we niet wat we zouden ontdekken en waar we zouden eindigen. Verwacht 
geen cijfertjes, wel inzichten die je in de gangbare mediaonderzoeken niet snel zal 
terugzien.  

We hebben consumenten mini-verhaaltjes laten maken, zodat we geen fragmentarisch-
analytische kijk zouden ontwikkelen maar juist een holistisch-fenomenologische blik. Door 
de deelnemers in staat te stellen de context te ‘lezen’, kregen we fantastische beelden - 
216 verhalen (je leest op de volgende pagina’s een aantal quotes, cursief in blauw 
weergegeven), soms inclusief foto’s - die ons iets vertellen over Zeitgeist, interpretatie van 
de ziel van de mediaconsument en dat wat hij/zij belangrijk vindt.  

 

 

 



 
 

Onze stelling is dat verhalen niet alleen innerlijk resoneren maar juist ook anderen raken.  
Dat maakt dat de gangbare definitie van doelgroep wel eens door een heel andere vervangen 
zou moeten worden, namelijk door ‘voelgroep’. Het persona-denken voorbij: verhalen die 
resoneren bij een grotere groep mensen met een breder profiel dan de klassieke 
doelgroepdefinitie ons leert. Wat dat betekent voor merken? Dat een krachtig verhaal een 
enorm merkpotentieel kan genereren als dat merk matcht met het verhaal.    

Door de consumenten zelf een titel en kernwoorden te laten toevoegen aan hun verhaal 
kregen we een kijkje in het mechanisme van betekenisgeving door henzelf. De taal van die 
consument leren spreken, invoelen en aanvoelen is de uitdaging voor marketeers anno 2020. 
Wie context wil claimen moet claimen dat hij de interacties van de consument met het 
mediamerk begrijpt. Context is de consument die deel is van de oplossing, niet deel van het 
probleem.  

 

2.2 Verhalen ophalen: eerst een pilot met interviews 

In de eerste fase van het onderzoek zijn we op bezoek geweest bij acht mensen thuis, om 
hen face-to-face te interviewen over hun ‘leesmoment’. Deze gesprekken hebben 
plaatsgevonden op de daadwerkelijke leesplek, om zo echt een gevoel te krijgen bij de 
context. Dit zegt iets over de situatie waarin men bijvoorbeeld een krant of een tijdschrift 
leest, welke betekenisgeving daarmee gepaard gaat en tot welke emoties en tot welk gedrag 
dit leidt of kan leiden. De eerste inzichten uit dit onderzoek wezen erop dat context op te 
delen is in drie lagen: de individuele beleving, het moment en de fysieke omgeving. 

 

De individuele beleving 

Relevantie van situatie triggert consumptie 

Zaken die in het leven van de respondent aan bod komen, denk aan hobby’s, werk, 
leefomgeving en interesses van naasten, motiveren om bepaalde onderwerpen te lezen. 
Deze onderwerpen springen dan ook sneller in het oog van de lezer. Ook vinden lezers het 
leuk om zichzelf in een stuk te herkennen. 

 

Het moment 

Gedrag op het moment wordt gestuurd door emotionele behoefte 

Het lezen van bepaalde content is gerelateerd aan een emotionele behoefte. Het ene 
moment is iemand op zoek naar inspiratie, vaak wanneer het energieniveau hoog is. Denk 
aan de vakantie, de ochtend of het weekend. Content mag dan langer en diepgaander van 
aard zijn. Het andere moment wil men juist zo min mogelijk na hoeven denken, loskomen 
van de dag en het hoofd leegmaken. Dit is vaak na een drukke (werk)dag of wanneer iemand 
in een ruimte is met veel prikkels. Content mag dan luchtiger zijn en het liefst opgedeeld in 
kleine stukjes, zodat iemand constant in en uit kan tunen. 

“Aan het eind van de dag ben ik vaak moe, bijna overprikkeld zelfs. Op de terugweg van 
bijvoorbeeld een studiedag heb ik geen behoefte aan complexe onderwerpen. Behalve als ik 
net iets nieuws heb geleerd waar ik graag meer over wil weten. Maar, meestal op de 
terugweg lees ik gewoon grappige blogs of artikelen online.” 

 



 
 

Lezers zijn missie-gedreven 

Mensen gaan actief op zoek naar content als gevolg van gebeurtenissen op die dag waarvan 
de lezer de ‘missende puzzelstukjes’ wil opvullen. Ook kan de verhoogde interesse voor 
bepaalde onderwerpen voortkomen uit persoonlijke doelen of ambities. Alles wat relevant 
is voor deze ‘missie’ valt eerder op en wordt sneller gelezen. 

 

Gedeelde ervaringen zijn aansprekend 

Mensen hebben behoefte om contact te maken met gelijkgestemden, mensen met een 
gedeelde interesse of ervaring, de community. Denk bijvoorbeeld aan moeders onderling, 
het beoefenen van dezelfde sport of het delen van een bepaald gedachtegoed. Een rol die 
iemand inneemt kan overigens met het moment van de dag of tijd verschuiven. 

“Mijn kinderen zijn nu oud genoeg en ik kan weer op zoek gaan naar een baan. Mijn 
professionele leven weer opstarten. Daarom lees ik graag artikelen over het leven van andere 
vrouwen. Ik ben nieuwsgierig naar hoe andere vrouwen hun leven leiden. Hoe zij succesvol 
zijn geworden of hoe zij door het leven gaan.” 

 

De fysieke omgeving 

De plaats zorgt voor een kader 

Omgevingen kunnen als het ware zorgen voor framing die het onderwerp van de content 
beïnvloeden. Een plaats is geladen met bepaalde associaties, deze zijn bepalend voor wat 
er binnen dat ‘kader’ valt. Dit is mogelijk nauw verbonden met de rol die iemand inneemt 
binnen deze plaats. 

“Mijn volgende boek dat ik ga lezen is ‘Drama in de moederschoot’. Dit is een boek waarin 
een medische case wordt belicht. Dit soort boeken lees ik alleen op het werk. Ik vind het 
goed om mijzelf te ontwikkelen, maar werk blijft op werk. Ik wil het niet meenemen naar 
huis. Thuis hangt toch een andere energie. Thuis wil ik kunnen ontladen. Ik moet toch een 
beetje in de ‘werksfeer’ zitten om daar aan te beginnen. Ik heb me dat eigenlijk nooit beseft, 
dat doe ik altijd onbewust.” 

 

Omgevingsruis bepaalt voorkeur voor contenttype 

Omgevingen die veel ruis veroorzaken, denk aan geluid, kleuren en andere sensaties, maken 
dat mensen liever geen lange en zware onderwerpen consumeren. Ruis kan ook komen in de 
vorm van voorwerpen die interactie maken met de persoon. Zo kan bijvoorbeeld een volle 
vaatwasser het gevoel oproepen bij de persoon dat zij een ’ongeoorloofde’ pauze nemen. 
Men vindt het zonde om een goed stuk niet volledig in zich op te kunnen nemen. Wel willen 
zij even vermaakt worden, dus lezen zij als het ware kleine ‘snacks’.  

“Ik ga erg graag met mijn kinderen naar het park. Zoals op vrijdagavond, dan eten we lekker 
vroeg om dan snel onze spullen in te pakken en naar het park te gaan. Als de kinderen 
eenmaal iets te doen hebben, ga ik liggen in het gras met mijn Linda of Margriet. Ik lees dan 
graag luchtige, snelle of grappige verhalen. Terwijl ik lees hoor ik vogels, mensen om mij 
heen die iets te hard praten over een sappig onderwerp of de kinderen die me weer vragen 
om een snoepje. Daarom wil ik iets lezen waar ik direct weer in kan vallen. Ik zal bijvoorbeeld 
nooit een boek meenemen naar het park. Dat heb ik wel eens gedaan, maar dan merk ik toch 
dat ik het niet meer goed in mij opneem. Dat vind ik zonde.” 



 
 

2.3 Verhalen ophalen: tekst of audio via een verhalenplatform  

Op basis van de kwalitatieve pilot kwamen we te weten welke vragen we het beste konden 
stellen om de consumenten te motiveren om uitgebreid over de context van hun 
mediagebruik te vertellen: “Kan je een lees-, luister- of kijkmoment beschrijven dat je is 
bijgebleven? Wat heb je ervaren en wat gebeurde er? Probeer de volgende onderdelen in je 
verhaal te verwerken: wanneer was het en op welk dagdeel? wat bewoog je om dit te gaan 
doen? hoe voelde je je op dat moment? waar was je? wat zag je? wat deed je?”. Op het 
verhalenplatform - de Verhalenvanger - van MarketResponse konden deelnemers hun verhaal 
zowel beschrijven als inspreken (de audiobestanden zijn met behulp van speech2text-
technologie in woorden omgezet). Zij gaven hun verhaal zelf een titel en kernwoorden (tags) 
mee. In totaal zijn 216 bruikbare verhalen opgehaald.  

In het verhalenplatform zagen we de inzichten en de drie eerder benoemde lagen van 
context - individuele beleving, moment en fysieke omgeving - terug die ook in de interviews 
naar voren waren gekomen. Hieronder gaan we verder in op de ándere inzichten, die we 
verkregen hebben uit het verhalenplatform. 

 

De individuele beleving 

Content roept emoties of gevoel op bij de ontvanger  

Beelden of verhalen die een herinnering aanspreken bij de mediaconsument kunnen zorgen 
voor een emotionele reactie. Ze maken iets los bij hen. Dit terwijl een andere 
mediagebruiker bij hetzelfde beeld of verhaal een heel andere reactie kan geven. Ook kan 
media de consument een bepaald gevoel bezorgen, zoals inspiratie of voldoening.  

“Ik loop hard en dit doe ik graag 's morgens en buiten. Vaak loop ik een van dezelfde vaste 
routes, maar soms ga ik ook op avontuur en dan zie ik wel waar mijn benen me brengen. 
Sinds ongeveer een half jaar heb ik podcasts ontdekt en die luister ik tijdens mijn 
hardloopsessies. Eerder luisterde ik altijd naar muziek tijdens het lopen, maar ik ben nu 
helemaal verslaafd geraakt aan de podcasts. Ik luister naar inspirerende podcasts over 
spiritualiteit en hoe het leven te leiden dat je wilt. Als ik klaar ben met hardlopen voel ik 
me helemaal klaar voor de dag. Fysiek zit ik lekker in mijn vel en dankzij de podcast die ik 
geluisterd heb ben ik ook mentaal klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Een verrijking 
van mijn leven.” 

 

Content maakt gevoel van in actie komen los 

Naast het losmaken van een emotie of gevoel kan content de mediaconsument ook bewegen. 
Door hen aan te spreken op iets dat voor hen relevant is (op dat moment), kan het hen 
inspireren om in beweging te komen. 

“Terwijl ik thuis op de bank zit en interviews met wielrenners lees, kan ik me al weer 
verheugen op de volgende wedstrijd die gereden gaat worden. En artikelen lezen over 
nieuw materiaal op fietsgebied doen me stiekem dromen van een misschien ooit nog eens 
te kopen nieuwe fiets. Daarnaast werken ze vooral inspirerend en wekken ze de zin op om 
zelf weer een eind te gaan rijden - vanmiddag, of anders morgen...” 

 

 

 



 
 

De mediaconsument consumeert op basis van zijn ‘rol’ op dat moment 

In dit onderzoek zien we dat mensen zichzelf kunnen zien in verschillende rollen. Deze rollen 
lijken te worden getriggerd door de relevante doelen op dat moment, gekoppeld aan de 
omgeving en verwachtingen van de buitenwereld van die persoon. Mensen gedragen zich op 
hun werk anders dan wanneer zij ‘s avonds voor bijvoorbeeld de kinderen klaar staan of 
wanneer zij met vrienden in een café zitten. Dit heeft ook een uitwerking op het 
mediaconsumptiegedrag. 

“Als ik op weg ben naar klantgesprekken, dan probeer ik thuis al de krant en FD te hebben 
gelezen om op de hoogte te zijn wat er speelt. Dit lukt natuurlijk niet altijd, omdat afspraken 
vaak al om 09:00 uur aanvangen. Aangekomen op locatie is altijd even wachten. Het gesprek 
is al voorbereid. Er wordt koffie gebracht en dit het moment dat er altijd minimaal 5 minuten 
gelegenheid is om kwalitatief te gebruiken. Mail etc. bekijk ik met opzet nog niet om focus 
op het gesprek te houden. Ik kies dan altijd om financieel-economisch nieuws - FD, Financiële 
Telegraaf - tot mij te nemen. Dit is nuttig en geeft een ontspannend gevoel. Bovendien is 
het een prima start om een gesprek in te leiden.” 

 

Het moment 

‘Ritueel’ en ‘momentje’ worden vaak genoemd 

Mensen hechten veel waarde aan hun ‘momentje’ of ‘ritueel’ in de context van 
mediaconsumptie, zetten soms voor dit speciale moment van alles klaar zodat het ‘klopt’ 
en ze dit optimaal kunnen beleven. Denk aan een comfortabele outfit, een kop koffie of het 
plaatsnemen in de favoriete ligstoel tijdens bijvoorbeeld het zondagochtendmoment of een 
moment voor jezelf. 

“Wanneer mijn drie kinderen allemaal naar school zijn gegaan in de ochtend zo ongeveer na 
09:30 dan neem ik een kop koffie en lees Landleven die ik van mijn vader elke maand krijg 
als hij hem heeft gelezen. Ik vind het zo fijn om even die rust te hebben, een hond soms 
tegen me aan liggend en met een deken in de winter even lekker alles vergeten om me heen 
en rust. Voel meteen na een paar minuten rust en ga helemaal op in de verhalen die ik lees. 
Zit altijd op ‘mijn’ bank, een kleine tweezitter die heerlijk zit in de woonkamer, en lees dan 
over de mooie boerderijen, waar ik ook zo dolgraag in zou willen wonen, ondertussen heb ik 
vast een lekker bakje koffie in mijn eigen mok, beter kan niet.” 

 

De fysieke omgeving 

Samen kijken, luisteren of lezen zorgt voor een andere beleving 

De aanwezigheid van personen zorgt voor een andere dynamiek rondom mediaconsumptie. 
Samen een film kijken of samen naar muziek luisteren zorgt voor een andere reactie en 
maakt een ander gevoel los dan wanneer men dit alleen doet. 

“Strijken! Wie vindt dat echt leuk? Ik heb daar een oplossing voor. Ik kijk TV terwijl ik strijk. 
Soms kijken we met het hele gezin een film. Terwijl de mand ongestreken goed steeds leger 
wordt geniet ik en van de film en van mijn gezin. Ik geniet van hun plezier en het gevoel van 
saamhorigheid en zo wordt een film kijken eigenlijk alleen maar leuk, ondanks die mand met 
strijkgoed. Natuurlijk zetten we de film op een gegeven moment op pauze om thee te zetten 
met iets lekkers erbij, of een andere versnapering. Ik hoef niet naar de bioscoop om een 
leuke filmavond te hebben.” 

 



 
 

De context rondom verschillende media: patronen in word clouds 

De context waarin media wordt geconsumeerd is verbonden aan meer dan alleen de plek. 
Het gaat om het totale plaatje, de wisselwerking van actie, emotie, sensatie en het moment. 
De meest voorkomende patronen per mediumtype geven we in een word cloud weergeven. 
Dit geeft een indicatie van de contexten die een rol spelen in het mediamoment van de 
Nederlandse consument.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kernwoorden: ‘ontspanning’ en ‘rust’ meest genoemd 

De deelnemers aan het onderzoek hebben hun verhaal ook een titel moeten geven en drie 
begrippen genoteerd die volgens hen kenmerkend zijn voor het door hun beschreven 
mediamoment. De meest genoemde woorden betreffen vooral een gemoedstoestand: 
‘ontspanning’, ‘rust’ en ‘genieten’ komen het vaakst naar voren, maar we zien we ook 
woorden als ‘jeugdsentiment’, ‘nieuwsgierig’, ‘verdriet’ en ‘eenzaamheid’.  

Daarna gaat het om woorden die gaan over de fysieke omgeving, zoals ‘stilte’, ‘muziek’, 
‘ziekenhuis’, ‘werk’, ‘thuis’ en ‘strand’. Tot slot zijn er de woorden die te maken hebben 
met een moment, zoals ‘tijd’, ‘ritueel’, ‘ontbijt’, ‘zondag’, ‘ochtend’ of ‘vakantie’. 

 

2.4 De duidingssessie: betekenis geven aan de opgehaalde verhalen  

Op basis van een sensemaking-sessie met de teams van MarketResponse en DPG Media is een 
aantal tussenconclusies opgesteld, die vervolgens zijn gebruikt om hypotheses op te stellen 
voor het kwantitatieve vervolgonderzoek. De invloed van context en betekenisgeving stond 
hierbij centraal. Hieronder geven we de conclusies weer.  

 

Content spiegel je naar je eigen context 

Men spiegelt verhalen naar zijn eigen persoon, eigen context, eigen betekenis. De Franse 
schrijfster Anaïs Nin formuleerde het lang geleden als volgt: “We zien dingen niet zoals ze 
zijn, we zien ze zoals wij zijn.”  

Content roept vaak nieuwe verhalen op, omdat deze doen denken aan de eigen situatie of 
eerdere ervaringen. Je ziet overal wel iets in van jezelf. Bij veel verhalen maak je vervolgens 
je eigen verhaal. Je creëert je eigen context.  

(Merk)associaties zijn persoonsafhankelijk. Een ieder heeft andere merken top-of-mind bij 
de verschillende verhalen. De één denkt aan Nespresso, de ander bij hetzelfde verhaal aan 
Douwe Egberts. Het is afhankelijk van hoe wij onszelf plaatsen in de situatie die in het 
verhaal wordt geschetst. 

De mindset van een persoon lijkt erg bepalend te zijn voor mediaconsumptie. Wat is de rol 
van deze persoon en wat is zijn missie? Iemand in een ‘moederrol’ zal voor andere content 
ontvankelijk zijn dan iemand in een ‘professionele rol’. Ook afhankelijk van het moment. 

 

Een nieuwe insteek voor branded content? 

Het is niet alleen belangrijk waar je content plaatst, maar vooral ook de manier hoe en met 
welke insteek. We moeten zorgen voor een zo groot mogelijke mate van identificatie met 
de content. Iedereen wil zich ook graag ergens in kunnen herkennen. Dit vormt mogelijk een 
belangrijke basis voor sterke (branded) content.  

Een beschreven context roept herinneringen op. Zelfs als je je niet direct kan identificeren 
met de hoofdpersoon en een verhaal, kan het lezen wel herinneringen oproepen die zich 
afspelen in dezelfde context. Zonder beschreven context zal de kans op herinneringen en de 
mogelijkheid om iemand in beweging te laten komen kleiner zijn. 

 



 
 

Gedrag is lastig te vertalen naar een persona 

We zijn niet in staat om goed in te schatten wat bijvoorbeeld de leeftijd of het 
opleidingsniveau van een verhalenverteller is. (In de duidingssessie constateerden we 
gevallen waarbij het in werkelijkheid ging om iemand die 30 jaar jonger was, in plaats van 
een MBO- een WO-opleiding had afgerond en zelfs om een ander geslacht dan verwacht. Dit 
was soms een gevolg van stereotypering. Of het was zo dat lezer van het verhaal zelf een 
band had met de situatie die de verteller van het verhaal beschreef. De lezer herkende 
zichzelf hierin. Daarom dacht hij of zij dat het om een persoon zou gaan met die op hem of 
haar leek.) We scheppen al te snel een beeld van iemand, op basis van het beschreven 
gedrag, terwijl het in werkelijkheid van een heel ander persoon is dan gedacht. Content 
moet niet te veel gebonden zijn aan een bepaald profiel. Iemand moet zichzelf kunnen zien 
in de context (beschreven in de content), het moet voor zoveel mogelijk mensen tot de 
verbeelding spreken.  

 

‘Het moment’ is een kans om aan te haken voor adverteerders 

Momenten spelen een belangrijke rol voor lezers. De contentbehoefte is ook anders op 
verschillende momenten van de dag. In de ochtend heeft men een andere behoefte dan in 
de avond of weekend. Het is interessant om te kijken welke producten en merken bij welk 
moment passen. (NB Mede naar aanleiding van dit inzicht heeft DPG Media inmiddels een 
‘Moments-propositie’ ontwikkeld.) 

 

2.5 Hypotheses op basis van het onderzoek zover: op weg naar contextmarketing 

In de eerste twee fasen van het onderzoek zijn de nodige inzichten verzameld, die we 
hieronder enigszins uitwerken.  

 

De persona voorbij: identificatie met contextkenmerken  

Een VIVA-lezer is een ander type vrouw dan een Nouveau-lezer en een Grolsch-drinker is 
anders dan een Heineken-drinker, dat is al langer bekend. Maar wat bepaalt de verschillen? 
Veel bedrijven passen ‘persona-denken’ toe. Deze persona’s - archetypes van de klant - zijn 
vaak opgesteld aan de hand van socio-demografische variabelen als leeftijd, regio en 
opleidings- of inkomensniveau. Maar werkt dat? Kunnen we mensen werkelijk segmenteren 
op basis van deze kenmerken of worden zij ook ‘verbonden’ door kenmerken die buiten de 
gebaande socio-demografica gaan? Soms zijn deze persona’s ook al aangevuld met een aantal 
leefstijlkenmerken, deze geven al een bredere blik omdat leefstijl meer gaat over de 
gedeelde waarden en de manier waarop iemand naar de wereld kijkt. 

In het nieuwe onderzoek zagen we dat een context niet te verbinden is aan een persona. 
Een situatie of moment is niet te koppelen aan een leeftijd of geslacht, iemand van 20 kan 
dezelfde ervaring hebben als iemand van 60. De identificatiecomponent van een boodschap 
met (persoonlijke) context is sterker dan alleen de fit van het merk met een bepaalde 
doelgroep. Het gaat er juist om dat een marketeer in de belevingswereld duikt van de 
consument. Wat we dan tegenkomen, zijn zaken als ervaringen, herinneringen, doelen, 
rollen en overtuigingen. Deze geven kleur aan hoe we betekenis geven aan een boodschap 
en wat het in ons losmaakt. Daarbij overstijgen we mogelijk ook leefstijlen, mensen van 
verschillende leefstijlen kunnen bijvoorbeeld hetzelfde doel of ervaring delen. 



 
 

Maar hoe spreek je deze individuele context dan aan als marketeer? De kracht ligt in de 
contextkenmerken van een verhaal. Branded content maar ook reclame-uitingen zouden 
bijvoorbeeld moeten worden geladen met die contextvariabelen die passen bij het merk. 
Maar ook moet daarbij rekening gehouden worden met welk verhaal wordt opgeroepen in 
het hoofd van de lezer. Oftewel, hoe de lezer dit betrekt op zijn eigen context. Onze 
hypothese is dat een goed beschreven context zorgt voor meer verbeelding bij de lezers. Ze 
zijn dan actiever bezig met het geven van betekenis. Lezers moeten zich hiervoor kunnen 
identificeren en kunnen verplaatsen in de beschreven context. Dit zorgt voor een reeks aan 
associaties en een grotere betrokkenheid. Een goed beschreven en herkenbare context 
dringt binnen tot de lezer en laat hen de content beleven. 

We blijken niet de enigen met deze hypothese. Volgens een onderzoek van de Universiteit 
van Amsterdam (Snoek, 2017) activeert het lezen van een verhaal of beschreven situatie, 
waarin de variabelen actie, sensatie, situatie en emotie worden omschreven, dezelfde delen 
in de hersenen als wanneer deze situatie zich echt zou voordoen. De hersenen gedragen zich 
dus alsof de persoon de situatie zelf meemaakt. Verder blijkt ook dat het kunnen verplaatsen 
in anderen of iets voelen voor een boodschap beter gaat als je jezelf herkent in anderen. 
Uit een onderzoek dat in 2009 is gepubliceerd in Psychological Science (Mar, 2009) bleek dat 
verhalen, of het nu is geschreven, wordt uitgevoerd of wordt overgebracht via visuele input, 
in de hersenen worden afgespeeld als een ‘oefening’ voor de echte wereld. Mensen die een 
verhaal lezen, projecteren dus zichzelf in deze situatie, in hun hoofd, om zo te kunnen 
begrijpen wat er gebeurt. En uit onderzoek van gedragswetenschappers Melanie Green en 
Timothy Brock (Green, Brock, 2000) is verder gebleken dat hoe sterker we onszelf 
projecteren in een verhaal (immersed worden), hoe meer impact dit heeft op onze 
overtuigingen en het beeld van de wereld om ons heen.  

 

De transferkwaliteiten van context: aanzetten tot actie 

De beschreven context bevat meer dan een beschrijving van de directe omgeving of het 
moment. Het bevat een rijke lading aan triggers voor herinneringen, emoties, inzichten, 
gedrag of houdingen. We zien dat de beschreven context iets kan losmaken bij de lezer en 
kan aanzetten tot actie. Mits, natuurlijk, dit resoneert met de lezer. Dit is verbonden aan 
een bepaalde passie of herinnering.  

“Langzaam wordt het licht steeds feller en ik draai me nog een laatste keer om. Dan gaat de 
radio aan en wordt ik getrakteerd op het nieuws in 1 minuut van 7 uur. De dag begint.. Ik 
hoor de meeste nieuwsberichten aan en vergeet ze net zo snel weer. Er zit geen opvallend 
bericht tussen wat mijn hersenen wakker doet schrikken. Over de meeste berichten heb ik 
gisteravond al wat over gelezen op NU.nl voordat ik in slaap viel. Fijn is wel dat er een kort 
weerbericht wordt genoemd dat me al of niet motiveert om de deken nog wat verder over 
mijn oren te trekken alvorens onder de douche te stappen. De dag begint... Na mijn werkdag 
kom ik thuis en 's avonds op de bank blader ik nog een keer door de nieuwsberichten heen. Is 
er nog iets gebeurd dat relevant is voor mij of in mijn werk? Zijn er nog berichten op social 
media die wel nieuws bevatten, maar niet in de landelijke media worden opgepikt of 'groot' 
genoeg zijn? Weer een bergbeklimmer vermist in een berggebied waarvan ik de naam niet 
kan onthouden. Een andere expeditie wordt aangekondigd (K2 winter) en een derde (Manalsu) 
is momenteel gaande in een gebied waar ik 2 jaar geleden zelf nog stond. Leuk die foto's, 
daar stond ik toen ook! De sherpa-ploeg is met hun voorbereidingen al bij Camp 3, terwijl de 
expeditieleden uit Europa en elders uit de wereld pas deze week in basecamp aankomen. En 
ik zit zelf in gedachten alweer in de bergen en bij de training die ik fysiek moet doen om 
zelf ook weer fitter te zijn. Pff... maar geen appeltaart meer voor mij. Dan hoeft dat er ook 
niet afgetraind te worden.” 



 
 

Variabelen die zorgen voor een kanteling zijn een extreem voorbeeld van de transfer-
kwaliteit van context in content. Een kanteling in de beleving van de ontvanger. Een 
boodschap die de ontvanger aan het denken zet of in een totaal andere mindset zet. 

“Het was weer maandag, de sleur van de week begon weer. Eerst maar koffie, langzaam op 
gang komen, bedenken wat ik ga doen. Ondertussen luisteren naar de radio. Ik hoorde bij 
een onnozel spelletje een verhaal van een mevrouw die gekluisterd op bed lag, 24 uur per 
dag: “kon ik maar even het tuinpaadje af.” Als je je dat realiseert kruipt het schaamrood 
toch naar je wangen. Ik zeur over de sleur van de week, ik kan wel dat tuinpaadje af. Fluitend 
heb ik de stofzuiger uit de kast gepakt en ben aan de sleur begonnen.” 

 

Branded content versus branded context: ratio versus emotie 

Context is niet alleen een gegeven waar 
mediaexploitanten als DPG Media op 
kunnen inspelen, context is ook een 
tool die kan worden ingezet om content 
te maken. Content die raakt en tot de 
verbeelding spreekt. Het gaat dus 
verder dan nadenken over de omgeving 
- het Umfeld - waarin je content 
plaatst. Als het doel is om de lezer aan 
het denken te zetten of in actie te laten 
komen, dan denken wij dat je hiervoor 
een rijke context moet beschrijven in 
de content.  

Branded content is rationeel, feitelijk 
of beschrijvend, amuserend of 
inspirerend. Branded context vertelt 
een verhaal, is emotioneel, bevat 
componenten als actie, sensatie, 
situatie en emotie, is identificeerbaar 
en wekt empathie of inlevingsvermogen 
op. Een voorbeeld hiervan is de 
advertorial voor Aegon hiernaast. 

Neem lezers mee in het verhaal om ervoor te zorgen dat zij zich hierin actief kunnen 
verplaatsen. Branded context zal actiever worden gelezen en meer doordringen tot de lezer. 

 

2.6 Kwantitatief onderzoek: inzichten valideren 

Voortbordurend op de inzichten uit de interviews en het verhalenplatform hebben we een 
kwantitatief onderzoek opgezet. Met een cijfermatige onderbouwing kunnen we de 
verkregen inzichten verder valideren. Het kwantitatief onderzoek heeft meer inzicht 
opgeleverd in de wijze waarop mensen betekenis geven aan stimuli en hoe dit per individu 
verschilt, reacties op stellingen die gaan over mediaconsumptiegedrag, de context van 
mediaconsumptie (waarom, wanneer en waar) en de reactie van lezers op verschillende 
soorten content. Hierna bespreken we de belangrijkste resultaten. 

 



 
 

De context rondom diverse media: verschillende doelen 

Om een beter beeld te krijgen van de context waarin de verschillende mediumtypen worden 
geconsumeerd, hebben we de respondenten uit dit onderzoek enkele vragen gesteld over 
hun mediaconsumptiemoment; van welke media men de afgelopen week gebruik gemaakt 
en met welke reden, op welk dagdeel of welke dagdelen en op welke plaats of plaatsen.  

Over het algemeen zien we dat de meeste media doordeweeks ‘s avonds gebruikt worden. 
In de ochtend wordt gemiddeld genomen de minste media geconsumeerd. Op vrijwel elke 
plek in huis vindt mediaconsumptie plaats. Wel is het ene medium populairder dan de ander, 
afhankelijk van de plek. Streaming audio wordt op bijna elke plaats gebruikt, is dominant 
aanwezig ten opzichte van ander media, van openbare ruimtes tot in de badkamer of het 
toilet en de slaapkamer.  

Uit de data komt naar voren dat verschillende media verschillende doelen dienen, maar ook 
dat media meerdere doelen tegelijk kunnen dienen. In relatie tot tijdschriften, televisie, 
radio, streaming video én streaming audio wordt 'ontspanning' verreweg het vaakst 
genoemd. Maar ondanks de gelijkenissen, zien we dat geen enkel rijtje hetzelfde is. Voor 
internetters is ‘informatie’ de belangrijkste gebruiksmotivatie, voor dagbladlezers is dit ‘op 
de hoogte blijven’. Voor sociale media zijn bijna alle gebruiksredenen in min of meer gelijke 
mate aangevinkt. Op basis van deze resultaten kunnen we zien dat mediaconsumenten met 
verschillende intenties gebruik maken van verschillende media. Om de consument te kunnen 
voorzien in zijn of haar behoefte, is het daarom wenselijk oog te hebben voor de 
gebruiksintentie waarmee een medium gebruikt wordt.   

 

Hypothese aangenomen: berichten die dichtbij de consument staan maken meer indruk 

Om te testen of onze bevindingen gegrond zijn, hebben wij een aantal hypotheses uit het 
kwalitatieve deel van het onderzoek getoetst bij consumenten. Hierbij werd bij bijna elke 
stelling de bijbehorende hypothese gevalideerd met een meerderheid van de stemmen (en 
minstens zo belangrijk: steevast was slechts een zeer klein deel het niet eens met de 
stellingen). Onder andere: een bericht raakt meer als men weet dat het zich dichtbij heeft 
afgespeeld; wat men leest, luistert of kijkt hangt af van het moment op de dag; een 
boodschap maakt meer indruk als men de beschreven situatie herkent uit eigen ervaring; 
men leest, luistert of kijkt graag over/naar iemand waar men zichzelf in kan herkennen. De 
stelling dat iets meer indruk kan maken omdat mensen om de respondent heen hier mee te 
maken hebben gehad kreeg het minste bijval. Wel geldt hierbij de kanttekening dat de 
consument waarschijnlijk ook onbewust gedrag vertoont qua mediaconsumptie, wat niet via 
een expliciete vraagstelling gemeten kan worden. 

 

Individuele beleving: iedereen geeft een andere betekenis aan content  

Een van de hypotheses uit dit onderzoek is dat betekenisgeving verloopt op basis van je 
persoonlijke referentiekader. Dit duiden we in het contextmodel als de binnenste twee 
schillen: de drijfveren en individuele beleving. Om dit te testen hebben we de respondenten 
uit dit onderzoek één afbeelding laten zien uit een selectie van drie afbeeldingen. Daarbij 
hebben we hen gevraagd welke woorden spontaan in hen opkomen.  

 



 
 

De reacties waren zeer uiteenlopend. Het viel op dat bijna alle antwoorden zijn te 
classificeren in categorieën die gaan over context, namelijk plek, moment, emotie of 
gedrag. Ook had de ene persoon een positieve associatie bij de afbeelding en de ander juist 
een negatieve associatie. Verder sloten veel reacties aan op items die op dat moment veel 
besproken werden in het nieuws. 

 

Als een afbeelding zonder context getoond wordt, geeft een ieder hier dus een andere 
betekenis aan. Als deze foto’s waren voorzien van context, bijvoorbeeld door een 
mediaomgeving of een tekstuele toelichting, waren de reacties meer eenduidig geweest. 

 

Verhalen onder de loep: zelfprojectie 

Op basis van de inzichten uit ons onderzoek kwamen we tot de hypothese dat de context 
van mediaconsumptie twee kanten heeft. Aan de ene kant de context waarin content wordt 
geconsumeerd (de plaats, de gelegenheid, het moment), aan de andere kant het 
referentiekader van het individu. Het individu en wat diegene vormt zijn bepalend voor de 
wijze waarop hij of zij de content betekenis geeft. Een van onze hypotheses is dat een 
rijke(re) beschrijving van de context zorgt voor meer betrokkenheid en impact bij de lezer, 
zoals het losmaken van emotie of gevoel van in actie willen komen. Dit komt doordat de 
lezer als het ware de situatie herbeleeft en zichzelf plaatst in de beschreven context. 
Daarnaast zijn er ook factoren die mogelijk versterkend werken, zoals identificatie en 
herkenning. Deze zorgen er mogelijk voor dat er meer wordt losgemaakt bij de lezer.  

Voor het kwantitatieve onderzoek hebben we twee user stories en twee branded content-
artikelen geselecteerd, de 536 respondenten kregen van beide varianten één artikel 
voorgelegd. Deze user stories waren afkomstig uit het verhalenplatform. Ze beschrijven een 
mediamoment dat de schrijver heeft beleefd en beide gebruiken hiervoor contextelementen 
als tijd, plek en plaats, actie, sensatie en emotie. Hieronder een van die verhalen, getiteld 
‘Vaker wegdromen’, geschreven door een 26-jarige vrouw met WO-opleiding en een 
bovenmodaal inkomen.  



 
 

“Ik probeer in mijn vrije tijd steeds vaker een boek te lezen in plaats van televisie te kijken. 
Dan kijk ik bijvoorbeeld ‘s avonds minder vaak naar een scherm, maar ruik ik de geur van het 
papier van mijn boeken. Ik vind dit nog erg lastig, want televisie kijken zit er bij mij zo 
ingebakken. Je drukt op de knop en de programma’s komen met elke druk op de 
afstandsbediening voorbij. Een boek pakken kost voor mij toch net die stap extra. Maar áls 
ik het dan eenmaal doe, zoals laatst, voelt het zo lekker om dat boek open te slaan, lekker 
weg te kruipen in een hoekje van de bank en weg te dromen in de wereld die de schrijver 
voor mij heeft gecreëerd. De tijd vliegt voorbij en mentaal kom ik zo veel meer tot rust dan 
na het kijken van televisie. Echt even uit mijn eigen gedachten getrokken die andere wereld 
in, en na het dichtslaan van mijn boek weer verder met een schone lei. Dit moet ik echt vaker 
doen!” 

De branded content-artikelen zijn eerder in media van DPG Media verschenen. Het ene 
artikel betrof een vorm die veel ingezet wordt: een opsomming met weetjes of adviezen (in 
dit geval ‘5 dingen die je moet weten over …’). Dit type artikelen doet het in de praktijk 
vaak goed voor wat betreft het aantrekken van lezers. Het andere branded content-artikel, 
deels hieronder weergegeven, bevatte meer context en een hoofdpersoon. De kop alleen is 
al een verhaal op zich: ‘Hij smeet met geld, terwijl ik bezuinigde om rond te komen.’ 

Vicky (35) en Léon (38) leidden een financieel zorgeloos leven, met twee fulltime banen en 
een huurwoning. Maar toen hun zonen (5 en 7) ter wereld kwamen en hun vaste lasten stegen, 
werd geld steeds vaker de oorzaak van irritaties in hun relatie. (…) Vicky: “Wat we níet 
hadden voorzien, was dat met de komst van onze oudste zoon, ik minder moest gaan werken. 
Een weloverwogen keus, want Léon verdiende meer dan ik. (…) Léon maakte zich nergens 
zorgen over, want zíjn inkomen was onveranderd. Wat hij niet zag, doordat we geen 
gezamenlijke rekening hadden, was dat ík ondertussen mijn volledige netto inkomen kwijt 
was aan ons gezin. De boodschappen waren twee keer zo duur geworden, onze hulp in de 
huishouding moest vaker komen. Ik had steeds meer onvoorziene kosten als cadeautjes voor 
juffen van de kinderopvang, verjaardagen van vriendjes, de eigen bijdrage aan 
orthopedagogische ondersteuning van onze oudste zoon die op school niet helemaal lekker 
meekwam. Ik hield geen cent voor mezelf meer over. Hij smeet met geld, terwijl ik moest 
bezuinigen om rond te komen. (…) Sinds we ons bewuster zijn van onze financiële situatie, 
zijn de ruzies over geld zo goed als verleden tijd. Wel merk ik dat Léon het even slikken vindt 
dat onze riante levensstijl van vroeger evengoed tot het verleden behoort: de kinderen 
worden voorlopig alleen maar duurder. We verkeren natuurlijk nog steeds in een luxe positie 
als het gaat om ons inkomen. Het is een opluchting dat we daar nu allebei een realistisch, 
helder en bovenal hetzélfde beeld van hebben.” Vicky en Léon zijn niet de enigen die geen 
realistisch beeld hadden van hun geldzaken. Veel stellen blijken niet goed op de hoogte van 
hun financiële situatie. Hoeveel pensioen ze hebben opgebouwd bijvoorbeeld, en of dat wel 
voldoende is voor later. En of hun verzekeringen wel up-to-date zijn. Hoe goed ben jíj 
eigenlijk met geld? Doe de Goed met Geld-test van Aegon en krijg meteen handige tips. 

Na het lezen van de verhalen hebben de respondenten een aantal vragen beantwoord, onder 
andere of men zich een beeld kan vormen bij de beschreven situatie, of men zich in het 
karakter van de hoofdrolspeler herkent en of het verhaal iets heeft losgemaakt. Aan de hand 
van de vooraf opgestelde hypotheses hebben we hieronder de reacties geanalyseerd.  

 

Hypothese 1: een rijkere context zorgt voor meer betrokkenheid 

We verwachten dat wanneer lezen als prettig of leuk wordt ervaren, mensen ook meer 
betrokken zijn bij de content. Content die de lezer niet graag leest, zal er mogelijk voor 
zorgen dat er sneller wordt afgehaakt. Onze conclusie op basis van analyses van de 
resultaten: alleen een rijke context is niet voldoende, ook identificatie en herkenning zijn 
belangrijk voor betrokkenheid van de lezer. 



 
 

Hypothese 2: een situatie of beleving raakt, dit overstijgt de (traditionele) persona. 

Een gedeelde waarde of ervaring, afkomstig uit waar wij naar verwijzen als de ‘individuele 
beleving’, triggert de aandacht. Relevantie wordt niet alleen bepaald door aansluiting op 
een segment, is niet gebonden aan een persona. De conclusie hier: identificatie gaat om de 
mate waarin iemand zichzelf kan herkennen of verplaatsen in de situatie of beleving, niet 
over de aansluiting bij kenmerken als geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.  

 

Hypothese 3: mensen vertalen de content naar hun eigen context  

Een hypothese op basis van het kwalitatief onderzoek is dat mensen een sterke neiging 
hebben zichzelf te projecteren in de beschreven context. Ze blikken terug naar associaties 
die in hen opkomen, zoals situaties die zij zelf hebben meegemaakt of die zij hebben kunnen 
aanschouwen (zoals in een programma). Zo spelen ze als het ware een film af waarin ze zelf 
een rol spelen. Ze creëren een eigen verhaal op basis van wat ze zien of lezen. Dat 
herkenning in veel gevallen sterk aanwezig is, zien we terug in de resultaten. Zelfs bij een 
branded content-artikel dat geen hoofdrolspeler heeft waarmee de lezer zichzelf kan 
identificeren, gaf toch bijna een kwart van de respondenten aan dat het herkenning oproept. 
De content uit dit onderzoek die wel context en mensen bevatten, scoren duidelijk een stuk 
hoger op ‘herkenning’. Ook zagen we dat mensen die zichzelf herkennen vaker een hogere 
beoordeling geven aan de tekst. Daarnaast bleek dat teksten die hoger scoorden op 
herkenning ook bij meer mensen iets losmaakten. Ook leuk: open antwoorden gingen vaak 
over een situatie die deelnemers zelf hadden meegemaakt of dat zijzelf in zo’n situatie het 
heel anders aan zouden pakken. Het gaat dus over hoe zij zichzelf zien acteren in de 
beschreven situatie. Verhalen creëren in die zin nieuwe verhalen.  

“Mijn man en ik hebben vanaf het begin van onze kinderen een en/of-rekening, we bespreken 
gezamenlijk wat betaald en gedaan wordt.” 

Conclusie: mensen willen graag zichzelf kunnen projecteren in de beschreven situatie. Ze 
creëren hun eigen context. De ervaring kan een bevestiging zijn van hun visie op de wereld, 
de lezer meenemen naar een ervaring uit het verleden of de lezer op nieuwe ideeën brengen. 

 

3. Samenvatting, conclusie en advies 
Maximale aandacht en impact: content, context en confrontatie 

 

3.1 Context ontleed: drie lagen 

Op basis van het onderzoek zien we dat de persoonlijke context bestaat uit drie lagen. Hier 
hebben we eerder in dit document al een beeld bij geschetst. Elke laag is bepalend voor 
betekenisgeving, maar de ene is veranderlijker en gemakkelijker te beïnvloeden dan de 
andere. Zo zijn intern gevormde waarden vrij statisch, maar zijn prikkels veranderlijk. 

De context dat ben ik 

De betekenis die iemand geeft aan content wordt intern gevormd en is ook bepalend voor 
de actie. Persoonlijke waarden, doelen, emoties, rollen en herinneringen kleuren de wijze 
waarop content wordt geconsumeerd maar oefenen ook invloed uit op wat er wordt 
geconsumeerd.  



 
 

Context is het moment 

Een tijdstip, de tijd van het jaar of recente gebeurtenissen en de associaties die daarbij 
horen kunnen ervoor zorgen dat content een andere lading of betekenis krijgt. 

 

Context is de fysieke omgeving 

Externe prikkels zoals geluid, sensaties als geur, de reden waarom men zich op die plek 
bevindt en de aanwezigheid van andere personen hebben invloed op de voorkeur voor een 
bepaald type content. Als het om media gaat, zal het Umfeld ook deze rol vervullen.  

 

3.2 Zonder context geen betekenis: de ontvanger is ook een belangrijke actor 

Context is een concept dat in de mediawereld vaak werd bekeken vanuit de context van het 
mediamerk. De mediamerk-context is het decor waartegen media-uitingen, content en 
bereik kunnen worden geplaatst: het landschap waarin media-exploitanten de boodschappen 
van adverteerders aan consumenten overbrengen. Dit wordt bereikt door middel van goede 
content en de juiste middelenmix. Vervolgens is het de bedoeling dat het beoogde effect bij 
de doelgroep wordt bereikt in termen van branding (bekendheid, associaties, attitude, 
voorkeur) en/of performance (conversie of ander gedrag).  

Hierbij gaat het dus om content in context. Zoals we in dit onderzoek hebben gezien, heeft 
dit verhaal ook een andere kant: de context die de mediaconsument zelf creëert en waar de 
adverteerder niet direct invloed op kan uitoefenen. Hier hebben we het over de setting die 
de ontvanger in staat stelt een betekenisvol verhaal te construeren. De omgeving waarin de 
boodschap zijn betekenis krijgt, is niet alleen de fysieke en tastbare ruimte, maar ook de 
omgeving waarin onze identiteit een rol begint te spelen. Datgene wat ons vormt als persoon, 
zoals onze herinneringen, overtuigingen, waarden, doelen en rollen, hebben ieder hun 
functie in de wijze waarop wij een boodschap betekenis geven.  

De conclusie is dat niet alleen de context van het mediamerk invloed uitoefent op hoe we 
een boodschap waarnemen en betekenis geven. Er is nog een verdieping op deze dimensie, 
namelijk de context van de mediaconsument. Een context die bestaat uit de fysieke 
omgeving, het moment en de individuele beleving De ontvanger is dus zelf ook een 
belangrijke actor in het spel. Het totaalbeeld dat de ontvanger voor zichzelf schetst op basis 
van de context waarin hij of zij zich bevindt, noemen we betekenisgeving. 

Betekenisgeving verloopt via een proces van confrontatie, herkenning, associaties, 
verbeelding, erkenning en markering. Dit zorgt voor een identificatie op grond van emoties, 
associaties en opgeroepen ervaringen en herinneringen. Zo werkt ons brein. We proberen 
constant betekenis te geven en zoeken als het ware een optimum tussen context (decor), 
content (inhoud) en confrontatie (medium). Als dat congruent is, is er een maximale 
openstelling voor de verwerking van de boodschap. De boodschap staat niet alleen op het 
podium, maar in de spotlight. 

Wie context wil claimen moet claimen dat hij de interacties van de consument met het 
mediamerk begrijpt.  Context is de consument die deel is van de oplossing, niet deel van het 
probleem.  

 

 



 
 

3.3 Ons advies aan marketeers: impact en relevantie 

Dit onderzoek graaft diep in de wereld die context heet. We hopen hiermee inzicht te 
gegeven in wat context is en wat het doet met de mediaconsument. Vervolgens rijst de vraag 
hoe adverteerders hierop kunnen inspelen. Er zijn talloze manieren waarop marketeers 
context voor zich kunnen laten werken. Op basis van dit onderzoek, de literatuur en onze 
visie presenteren we hieronder vier adviezen. Daarnaast leent het onderwerp zich voor meer 
verdiepend onderzoek in de toekomst, want het is een fascinerend onderwerp. Onze 
adviezen richten zich op twee focuspunten of drie C’s, namelijk: maak impact (Content) en 
wees relevant (Confrontatie + Context). 

 

Maak impact: contextelementen en relevante gebeurtenissen 

Van branded content naar branded context 

Context kan gebruikt worden om content nóg sterker te maken, namelijk door middel van 
storytelling, verhalen waarmee de lezer zich kan identificeren. We hebben gezien dat 
mediaconsumenten het niet alleen leuker vinden om verhalen te lezen, ook zien we dat het 
meer losmaakt. Dat is uiteindelijk wat je als zender wil bereiken: betrokkenheid en impact.  

Verder hebben we gezien dat een verhaal met de elementen actie, sensatie, situatie en 
emotie ervoor zorgen dat de hersenen zich gedragen alsof de persoon het echt meemaakt. 
Een consument denkt in context, zo werkt het brein. Ons advies is om de genoemde 
contextelementen in combinatie met een identificeerbaar verhaal toe te passen voor 
content die raakt. Dan gaat het dus over context in content. 

 

Identificatie als tool om impact en aandacht te creëren 

In ons onderzoek zagen we dat consumenten zichzelf vaak spiegelen aan de content. Ze zijn 
constant bezig met de vraag  ‘wat betekent dit voor mijn wereld?’. Verhalen creëren nieuwe 
verhalen, consumenten vertalen boodschappen naar hun eigen context. Wij zijn van mening 
dat identificatie daarom een krachtige tool kan zijn voor adverteerders. En identificatie gaat 
verder dan socio-demografica, het kan ook gaan over gedeelde ervaringen of doelen. Om 
deze tool goed in te kunnen zetten moeten adverteerders weten welke gebeurtenissen 
relevant en als impactvol worden gezien door de doelgroep. Deze kunnen vervolgens worden 
ingezet voor een krachtige boodschap. 

 

Wees relevant: doelen ondersteunen en bewuste mediakeuze 

Richt je op mindsets en help consumenten met het behalen van hun doelen op dat moment 

De aansluiting van een uiting op een persoonlijke motivatie (doel) is bepalend voor de sterkte 
van de mediaervaring, bleek uit eerder wetenschappelijk onderzoek en kwam wederom in 
dit onderzoek naar voren. De content moet ten dienst staan van de consument op dat 
specifieke moment. Om de juiste snaar te raken moet de zender weten wat er zich afspeelt 
in de belevingswereld van de consument.  

 

 



 
 

Ons advies voor adverteerders is om processen zo in te richten dat marketinguitingen 
mediaconsumenten ondersteunen in het halen van hun doel ofwel mindset. Dit staat 
mogelijk ook in verband met de rol die iemand op dat moment vervult. Belangrijk is daarom 
om te begrijpen wat de doelgroep op dat specifieke moment bezighoudt. In het digitale 
landschap bieden diverse tools als CRM- en locatiedata mogelijk extra handvatten om zo 
relevant mogelijk te zijn. 

 

Respecteer en speel in op de intentie en setting van mediaconsumptie 

Ieder medium dient een eigen doel en wordt in verschillende settings geconsumeerd. Zo 
wordt een tijdschrift vaak gelezen in kleine ‘snacks’, omdat de inhoud vaak makkelijk 
wegleest. Radio wordt verder ook wel gebruikt als remedie tegen de stilte, terwijl televisie 
juist vaak een activiteit is die je samen beleeft en waarbij mensen vooral niet te veel willen 
nadenken. Zo zijn er nog vele andere contexten op te noemen waarin de consument gebruik 
maakt van media. Ons advies is om dit te blijven toetsen en dit te gebruiken om te bepalen 
welke merkuiting via welk medium moet worden getoond en met welke boodschap. 
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