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V

Samenvatting
In december 2011 wordt Fred Bronner 65 jaar en gaat met emeritaat. Ter gelegenheid 
daarvan spreekt hij zijn afscheidsrede uit. Hij is een kleine 10 jaar hoogleraar Media- 
en Reclameonderzoek geweest bij Communicatiewetenschap aan de  Universiteit van 
Amsterdam en in de periode daarvoor directeur van een commer cieel onderzoeks-
bureau (Veldkamp, zusterbedrijf van TNS NIPO). Tijdens zijn 40 werkjaren heeft 
 Bronner altijd intensief contact met zowel de wetenschap als de praktijk gehad. 
Daarom is het onderwerp van zijn rede de relatie tussen deze twee werelden. Hij 
voelt zich postillon d’amour, allemaal in de hoop dat wetenschap en praktijk toch 
nog ooit vrienden voor het leven zullen worden.

Eerst wordt een voorbeeld gegeven waar wetenschap en praktijk elkaar vinden, naar 
elkaar luisteren en elkaar stimuleren: gezinspraak. Met gezinspraak wordt bedoeld 
de toenemende democratisering in het beslisproces in gezinnen en de gevolgen 
daarvan voor de persuasieve communicatie. Door de veranderde rolverdeling tus-
sen man en vrouw en de toenemende invloed van kinderen op het beslisproces is 
het gezin een decision-making unit (DMU) geworden. En dat geldt uiteraard ook 
voor andere samenlevingsvormen. Hierbinnen worden allerlei onderhandelings-
strategieën gebruikt, die Bronner uitvoerig heeft beschreven in zijn oratie in 2003. 
Omdat het gezin een decision-making unit is geworden, is individuele voorkeur een 
slechte voorspeller van koopgedrag. In een survey wordt vrijwel altijd één persoon 
per gezin ondervraagd via random selectie. Maar individuele voorkeuren voorspellen 
slecht wat de uiteindelijke gezinsaankopen zijn, omdat er een complex proces van 
geven en nemen aan vooraf gaat, waarbij verschillende strategieën worden gehan-
teerd. Reclame houdt met deze ontwikkeling weinig rekening. Reclame is vooral 
reinforcement. Het zou echter effectiever zijn om de consument argumenten te ver-
schaffen die hij / zij in het onderhandelingsproces kan benutten. 
 
Maar liefst acht vervolgprojecten, gesponsord door de praktijk, resulteerden in de 
periode 2003-2010. Vaak met verrassende en in de praktijk bruikbare conclusies. Een 
voorbeeld is de conclusie van een project waarbij zowel mannen als vrouwen binnen 
gezinnen ondervraagd werden over het keuzeproces betreffende vier verschillende 
producten (gezamenlijke spaarrekening, auto’s, shampoo, frisdrank):

Hoewel vrouwen in de dagelijkse praktijk met emotie geassocieerd worden, en man-
nen met ratio, toonde het beslisproces een (voor de praktijkwereld) verrassende 
uitkomst. Namelijk dat juist vrouwen de meer functionele en rationele attributen 
belangrijker vinden (zoals service, locatie, gemak, beschikbaarheid, prijs) en mannen 
de meer niet-functionele emotionele attributen benadrukken (zoals design, accessoi-
res, merkreputatie). Voor de wetenschapper was dit overigens minder verrassend. Uit 
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Dit onderscheid kom je in de literatuur niet of nauwelijks tegen, terwijl uit onder-
zoek blijkt dat dit wel degelijk verschillende processen zijn waarin ook verschillende 
informatiebronnen worden benut. 

Na deze twee zijpaden is het tijd om terug te wandelen naar de kloof. Een voorbeeld 
van veel slechtere kruisbestuiving is multimediasynergie. 

Er zijn veel wetenschappelijke theorieën die aannemelijk maken dat er bij multi-
media-inzet een 1 + 1 = 3 of meer effect optreedt. Maar ook is aangetoond dat dit niet 
vanzelf gaat. Een via het eerste medium waargenomen reclame wordt  opgeslagen 
vaak zonder dat de consument zich hiervan bewust is en kan door een tweede sti-
mulus in een ander medium worden versterkt of geactiveerd. Deze reinforcement 
van het geheugen vindt plaats door retrieval cues zoals key visuals. Nu blijkt bijvoor-
beeld uit media multi-tasking onderzoek dat mensen vaak tegelijkertijd tv kijken en 
brievenbusreclame doornemen. Met andere woorden, wat ligt meer voor de hand 
dan in brievenbusreclame beelden uit de tv-commercial benutten? Studenten aan 
de UvA deden onderzoek of in brievenbusreclame dergelijke beelden voorkwamen. 
Antwoord: niet of nauwelijks. 

En zo zijn er voorbeelden van goede en slechte kruisbestuiving tussen wetenschap 
en praktijk.

Een mogelijke verklaring wordt geboden door de Prospect theorie van Kahneman en 
Tversky. In een reeks experimenten toonden zij aan dat mensen allerlei heuristieken 
– trucjes – in het leven benutten om beslissingen te nemen. Voorkeuren worden bij-
voorbeeld veel meer bepaald door inschatting van gains and losses. Als mensen een 
houding ten aanzien van een verandering ontwikkelen dan telt het vermijden van 
verliezen zwaarder dan het maken winst. Niet wordt betoogd dat verlies als erger 
wordt ervaren dan winst, dat weten we allemaal wel. Maar dat het ‘min-gevoel’ over 
een eenheid verlies groter is dan het ‘plus-gevoel’ over een eenheid winst.

Dat leidt tot de veronderstelling dat bij het proces in het bedrijfsleven om modellen 
en ideeën uit de wetenschap over te nemen, speelt dat het vermijden van verlies 
belangrijker is dan het maken van winst. Dit impliceert dat de praktijkmensen eer-
der nieuwe onderwerpen waarmee ze nog niet bezig zijn geweest, accepteren van 
de wetenschap. Er is in die gevallen alleen maar winst. Dit impliceert ook dat zij 
geen inzichten overnemen in het geval van oude vertrouwde onderwerpen waar een 
jarenlange traditie in de praktijk is en er dus verlies van investering en inspanning 
kan optreden. De prospect theorie geeft op deze manier een verklaring voor het 
soms wel en soms niet aanwezig zijn van de kloof.

Mijn conclusie is dus dat de praktijk vooral in situaties waarin al modellen wor-
den benut, open moet staan voor nieuwe wetenschappelijke inzichten. En voor de 
communicatie wetenschappers dat zij moeten leren toegankelijk te communiceren 
over hun eigen werk en de mogelijke implicaties voor de praktijk te schetsen.

de psychologische literatuur is namelijk bekend dat vrouwen veel meer dan mannen 
risico vermijden. Zeker als het om financiële zaken gaat.

De praktijk heeft veel belangstelling voor deze bevindingen, maar hoe krijgen we 
deze kennis overgebracht? Samen met Sanoma werden zes groepssessies uitgevoerd 
met reclame- en media-experts uit de praktijkwereld. En dat leverde concrete aan-
bevelingen op hoe de wetenschappelijke kennis bruikbaar te maken in de praktijk.

Naar aanleiding van het gezinspraak onderzoek worden nog twee zijpaden in de 
rede ingeslagen. 

Zijpad 1: rol van het onbewuste vergeet gezinspraak

Publicaties over de rol van het onbewuste houden weinig tot geen rekening 
met het feit dat individuen geen belangrijke beslissingen meer nemen, maar 
dat dit gebeurt in een onderhandelingsproces in het gezin.

Boeken rond het onbewuste werden de laatste jaren zeer populair. Opvallend is 
dat al deze publicaties er vanuit gaan dat een individu beslissingen neemt. Het feit 
dat nadat individuele voorkeuren zijn opgemaakt een onderhandelingsproces gaat 
optreden waarin de gezinsleden verschillende strategieën kunnen hanteren komt 
niet aan de orde. 

Zijpad 2: een nieuw perspectief op informatiezoekgedrag

Informatiezoekgedrag van mensen is te splitsen in twee mogelijkheden (de 
twee doelen theorie van het gebruik van informatiebronnen, het TULIP-model, 
Two Uses Leading to Informationsearch Processes) en dat is van belang voor de 
theorievorming in de communicatiewetenschap. In die zin is het eigenlijk geen 
zijpad, maar vanuit communicatiewetenschappelijk perspectief misschien wel 
het hoofdpunt uit deze rede. 

Doel 1 om informatie te zoeken
Individueel, to make up your mind, om een voorkeur voor een optie op te bouwen, 
het meest geprefereerde alternatief voor jezelf te kiezen; dit zou je de klassieke 
individuele benadering van het informatiezoekproces kunnen noemen.

Doel 2 om informatie te zoeken:
In gezinsverband, op meer strategische wijze, om in het onderhandelingsproces 
andere gezinsleden te overtuigen en ideeën aan te reiken; dit zou je de alterna-
tieve sociale benadering van het informatiezoekproces kunnen noemen.
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9

Afscheidsrede
gewaardeerde rector magnificus, hooggeachte toehoorders uit zowel de wereld van 
de wetenschap als de wereld van de praktijk,

Tien jaar geleden – in 2001 – ontving ik een mail van Klaus Schönbach en Peter 
Neijens met als fraaie titel bij het onderwerp: ‘de academie roept’. Ik was toen direc-
teur van een commercieel onderzoeksbureau, Veldkamp, een zusterbedrijf van TNS 
NIPO. En ik gaf gehoor aan de roep. Qua leeftijd midden vijftig en rijp om het nog 
één keer in het leven over een andere boeg te gooien en van koers te veranderen. 
Daarvan heb ik nooit spijt gehad. Nieuwe collegae, een nieuwe werkomgeving op 
een prachtige locatie, colleges en seminars geven, publiceren in ISI-ranked journals, 
academische congressen à la ICORIA. Kortom, een andere wereld en ik kan ieder 
aanraden in je leven een keer zo een stap te maken. Natuurlijk was de academische 
wereld niet nieuw voor mij, want ik had vanuit de praktijk altijd wel een lijntje naar 
de universiteit gehouden. En was als één van de weinigen die in de praktijk werk-
zaam is wetenschappelijk blijven publiceren. Terugkijkend op 40 werkjaren kan ik 
stellen een redelijk inzicht te hebben in beide werelden. Deze afscheidsrede gaat 
daarom over de relatie tussen wetenschap en praktijk. En met praktijk bedoel ik alle 
bedrijven die zich beroepshalve met commerciële communicatie bezig houden. Waar 
gaat het nu wel goed, dat wil zeggen leren ze van elkaar en stimuleren elkaar? Waar 
gaat het mis, dat wil zeggen luisteren ze niet naar elkaar en wordt geroepen dat 
wetenschappers wereldvreemde lieden zijn die nooit uit hun laboratorium komen en 
roepen wetenschappers dat die praktijklui alleen maar in geld en snelle oplossingen 
zijn geïnteresseerd? Als ik in deze rede een voorbeeld van goede en van slechte kruis-
bestuiving heb gegeven zal ik trachten een verklaring te geven. Allemaal in de hoop 
dat wetenschap en praktijk toch nog ooit vrienden voor het leven zullen worden. En 
dat ik dan kan zeggen een postillon d’amour geweest te zijn.

 1 De kloof

Over het algemeen vallen over deze relatie minder optimistische geluiden te beluis-
teren. In het Liber Amicorum dat SWOCC in 2009 voor collega giep Franzen uitgaf 
valt bijvoorbeeld te lezen:

”Wetenschap en praktijk staan vaak op gespannen voet met elkaar.”
 (Klaus Schönbach, p. 15)

“De vraag is of de groep Commerciële Communicatie – gezien alle 
universitaire eisen – de relatie met de praktijk kan onderhouden.” 
(Peter Neijens, p. 14)
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“Marketeers lezen niet. En reclamemensen al helemaal niet.”  
(Theo van Vugt, p. 25)

“SWOCC zorgde er voor dat mensen gemakkelijk van de ene naar de 
andere oever konden oversteken. Maar de daadwerkelijke uitwisseling 
kan nog veel sterker worden ingevuld. De volgende stap is dat de beide 
partijen gelijk oversteken, elkaar opzoeken en samen de uitdagingen 
van vandaag en morgen aangaan.” (Mary Hoogerbrugge, p. 43) 

“De kloof tussen wetenschap en praktijk werd door de meeste mensen 
maar één keer in hun leven overbrugd. Na het afstuderen vond je een 
baan aan de overkant van de kloof. Daarna was de universiteit niet 
meer dan een nostalgische herinnering en een kweekvijver voor nieuwe 
werknemers.” (Lex van Meurs, p. 137)

Ook een voorbeeld uit de internationale literatuur: de wetenschapper Tapp (2004, 
p. 492) zegt:

“Judging by the lack of readership of our journals, academic research 
agendas do not seem to engage practitioners. These agendas are seen as 
significantly removed from practitioners and their problems. Put more 
bluntly, our research is failing the ‘so-what’ test.”

Zijn die geluiden nieuw? Nee, bij het opruimen van mijn kamer vond ik een arti-
kel verschenen in Adformatie van april 1988. En de kop luidde naar aanleiding van 
het 10e Sommatie congres in Veldhoven: Kloof communicatiewetenschap en praktijk 
wordt breder. Dat is alweer bijna 24 jaar geleden. De schrijver van het artikel, Reinier 
Schaper, citeert een variant van de beroemde Wanamaker reclame uitspraak ‘van de 
toekomstvoorspellingen zal ongeveer de helft uitkomen, alleen weten we niet welke 
helft dat zal zijn.’ Welnu, die voorspelling uit 1988 dat de kloof  wetenschap-praktijk 
almaar moeilijker te overbruggen zal zijn, is redelijk uitgekomen. Maar na al die som-
bere geluiden ga ik als postillon d’amour maar eerst eens een voorbeeld geven waar 
beide werelden elkaar wel vonden. En dat is gezinspraak. Daarna word ik ook weer 
pessimistisch en laat zien dat er bij multimediasynergie onvoldoende naar elkaar 
wordt geluisterd.

 2 gezinspraak: voorbeeld van goede kruisbestuiving

Mijn oratie in 2003 was getiteld ‘gezinspraak’ en gaat over de toenemende demo-
cratisering in gezinnen en meerpersoonshuishoudens en de gevolgen daarvan voor 
persuasieve communicatie. Het gezin is door de veranderde rolverdeling tussen man 
en vrouw en de toenemende invloed van kinderen op het beslisproces een decision- 
making unit (DMU) geworden. En dat geldt uiteraard ook voor andere samenlevings-
vormen. Hierbinnen worden allerlei onderhandelingsstrategieën gebruikt, die ik toen 
uitvoerig heb beschreven, zoals de gulden middenweg of emotionele strategie (en 
dan kunnen we denken aan een tijdje niets tegen elkaar zeggen, met deuren slaan, 
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of arm over de schouder) of hoe bluf ik mijn partner eruit met veel via internet opge-
dane kennis. Omdat het gezin een decision-making unit is geworden, is individuele 
voorkeur een slechte voorspeller van koopgedrag. In een survey wordt vrijwel altijd 
één persoon per gezin ondervraagd via random selectie (bijvoorbeeld de eerstjarige 
wordt gekozen). Als aan de heer des huizes naar het toekomstig autokoopgedrag in 
het gezin wordt gevraagd, antwoordt hij bijvoorbeeld BMW. Wordt de vrouw onder-
vraagd, dan is het antwoord Peugeot. Maar in het uiteindelijke onderhandelings-
proces wordt het wellicht een Renault. Individuele voorkeuren voorspellen dus slecht 
wat de uiteindelijke gezinsaankopen zijn, omdat er een complex proces van geven 
en nemen aan vooraf gaat, waarbij verschillende strategieën worden gehanteerd. 
Reclame houdt met deze ontwikkeling – zo betoogde ik tijdens mijn oratie – weinig 
rekening. Reclame is vooral reinforcement. De mooie BMW folders, commercials en 
advertenties bevestigen bij de man het idee dat het een fantastische auto is. Maar 
daarvan was hij al overtuigd. Effectiever zou zijn om hem munitie aan te reiken 
waarmee hij zijn vrouw, die bijvoorbeeld een Peugeot wil, in het onderhandelings-
proces kan overtuigen.

Ik hield mijn oratie op basis van wetenschappelijk onderzoek en vond hiermee veel 
weerklank in de praktijk. Maar liefst 8 vervolgprojecten, gesponsord door de prak-
tijk, resulteerden in de periode 2003-2010:

•	 	Het	blad	Kidsweek,	over	de	rol	van	jonge	kinderen	in	het	onderhandelings
proces, vooral gericht op Fast Moving Consumer goods.

•	 	Stichting	Kijk	Onderzoek	(SKO),	over	de	rol	van	oudere	kinderen,	die	vooral	
groot is bij de keuze van audiovisuele apparatuur, pc’s en internet providers.

•	 	Het	met	een	AMMAaward	bekroonde	project	Familie	Polder,	met	Sanoma,	
waarbij we in dezelfde gezinnen mannen en vrouwen hebben ondervraagd en 
naar verschillen en overeenkomsten hebben gekeken.

•	 	Sanoma,	met	discussies	met	reclameexperts	over	de	implicaties	van	de	gezin
spraak voor marketing en reclame.

•	 	De	gezamenlijke	touroperators,	met	het	project	Vakantiespraak,	over	het	
lange termijn onderhandelingsproces van januari tot juli over de hoofd-
vakantie, ingebracht in het ContinuVakantieOnderzoek (CVO).

•	 	De	gezamenlijke	touroperators,	over	de	rol	van	consumenten	vergelijkingssites	
à la Zoover en Tripadvisor in het onderhandelingsproces in het gezin over de 
vakantie, ook in het CVO.

•	 	Wegener,	over	de	rol	van	huisaanhuisbladen	in	de	discussie	in	het	gezin	over	
producten, merken en aanbiedingen.

•	 	RTV	programmabladen	AKN	en	hun	Familie	Kenniscentrum	die	per	type	
product de diepte ingaan en de gezinspraak over type producten vergelijken; 
per producttype wordt een boekje uitgebracht.

Op basis van deze reeks onderzoeken is een aantal publicaties van mijn hand met 
verschillende co-auteurs verschenen waarvoor in de praktijk grote belangstelling was 
en is. Van die co-auteurs wil ik graag Robert de Hoog noemen omdat we al zoveel 
jaren een naadloze samenwerking hebben. En wij hopen die de komende jaren nog 

voort te zetten. Ik zal uit die publicaties een belangrijke en opvallende conclusie nu 
naar voren halen. Opvallend omdat de conclusie voor wetenschappers verwacht is 
en voor praktijkmensen onverwacht. En dat laatste wil die praktijk graag, getuige 
een redactioneel commentaar in Adformatie in april van dit jaar. De hoofdredacteur 
vraagt om verrassende conclusies van de wetenschapper die botsen met de volks-
wijsheid in marketingland. En hij eindigt zijn commentaar met de zin: “Kan SWOCC 
niet eens met dit soort conclusies komen?” (Van Vugt, 2011, p. 5) Welnu, daar komt 
dan zo’n verrassende conclusie waarom in de praktijkwereld wordt gevraagd. En in 
elk geval onthoud je onverwachte bevindingen beter.1

In het project Familie Polder hebben we in dezelfde gezinnen zowel mannen als 
vrouwen ondervraagd over het keuzeproces betreffende vier verschillende pro-
ducten (gezamenlijke spaarrekening, auto’s, shampoo, frisdrank). In de dagelijkse 
praktijk worden vrouwen met emotie geassocieerd en mannen met ratio. Vrouwen 
mogen huilen en mannen niet. Maar als we naar het beslisproces kijken zien we juist 
dat vrouwen de meer functionele en rationele attributen belangrijker vinden (zoals 
service, locatie, gemak, beschikbaarheid, prijs) en mannen de meer niet- functionele 
emotionele attributen benadrukken: design, accessoires, merkreputatie (Bronner, 
2006a). Voor de praktijkwereld was dit bij presentaties altijd een enorme verrassing, 
niet voor de wetenschapper. Uit de psychologische literatuur is namelijk bekend dat 
vrouwen veel meer dan mannen risico vermijden. Zeker als het om financiële zaken 
gaat. Mannen kiezen eerder voor onbekende beleggingsproducten en buitenlandse 
banken dan vrouwen. Vrouwen willen – zo is ook bekend – herkenning. Mannen spe-
len de pauwenrol en willen indruk op hun vrienden maken met hun keuzen. 

In de psychologie wordt het nemen van meer risico door mannen door veel auteurs 
verklaard vanuit een evolutieperspectief (Wood & Eagley, 2002; Fessler, Pillsworth & 
Flamson, 2004). In de psychologie die zich bezig houdt met de gevolgen van de evo-
lutie voor psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen, wordt benadrukt 
dat het erom gaat erachter te komen welke psychologische mechanismen bij man-
nen en vrouwen zijn ontstaan in antwoord op sex-differentiated adaptive problems 
(Buss, 1995, p. 164). En uit deze studies naar die adaptive problems vloeit de volgende 
conclusie wat betreft het nemen van risico voort:

“…due to fundamental differences in the adaptive challenges that 
confronted men and women in the evolutionary past, sex differences 
play a central role in evolutionary approaches to risk taking.” 
(Fessler et al., 2004, p. 111) 

Dus vanuit de verschillende rollen wat betreft verzorgen en verzamelen tussen man-
nen en vrouwen kunnen we dit verschil theoretisch verklaren. Deze auteurs tonen 
aan dat mannen meer risico’s dan vrouwen nemen. Dat geldt voor fysieke risico’s,  
maar zeker ook voor sociale risico’s. Zij trekken op basis van hun onderzoek de voor 
het consumentengedrag belangrijke conclusie (Fessler et al., 2004, p. 119): 
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“…that any mechanism that increases risk taking can be expected to 
generally exercise a stronger effect on males, while any mechanism that 
decreases risk-taking can be expected to generally exercise a stronger 
effect on females.”

En dat is precies in lijn met mijn resultaten: vrouwen worden meer aangesproken 
door functionele, meer rationele, risicomijdende keuzeattributen. 2 

De praktijk heeft veel belangstelling voor deze bevindingen, maar hoe krijgen we 
deze kennis overgebracht? Dat is een veel gestelde vraag. De volgende aanpak illus-
treert hoe dat succesvol kan en ook in de toekomst zou kunnen. Het gaat er dan 
om de wetenschappelijke kennis rond gezinspraak over te brengen naar de praktijk 
en samen de implicaties daarvan voor de praktijk vast te stellen. Met Sanoma voer-
den we zes groepssessies uit met reclame- en media-experts uit de praktijkwereld 
(verspreid over twee dagen, drie sessies per dag). In een plenaire sessie bracht één 
vertegenwoordiger de belangrijkste punten uit de deelgroep naar voren. gebaseerd 
op deze rapportages werden in de plenaire sessie gezamenlijk de overall conclusies 
getrokken en de implicaties voor de praktijk geschetst. De volgende dag deden we 
bij drie andere groepen hetzelfde (Bronner, 2006a).

In de deelsessies bleek vooral dat je duidelijk moet maken dat er verschil is tussen 
reclame waarin aandacht aan emancipatie wordt gegeven versus aandacht voor 
gezinspraak. Na mijn presentatie in de groepssessies over wat er in de wetenschap 
over gezinspraak is gevonden, gaven verschillende reclamemensen aan: ‘Ja, daar 
houden we al jaren rekening mee’. Maar doorgevraagd naar voorbeelden kwamen 
zij dan met een advertentie waarin een vrouw die parket legt door haar man van kof-
fie wordt voorzien of vaders die met een kind op hun arm aan het koken zijn. Dat is 
emancipatie, maatschappelijk gezien ook mooi, maar geen gezinspraak. We toonden 
aan de experts verschillende campagnes en vroegen in welke uiting de gezinspraak 
gedachte het beste naar voren kwam. TomTom werd door de praktijkmensen gepre-
zen vanwege de gedifferentieerde aanpak voor mannen en vrouwen met verschil-
lende keuzeattributen: voor vrouwen gemak, duidelijkheid en prijs. Voor mannen 
meer de technische en uiterlijke ‘gimmicks’. 

Van de beslisconferenties (SPUDM congressen = conference on Subjective Probabilty, 
Utility and Decision Making) heb ik in mijn leven geleerd dat consciousness raising 
rondom het beslisproces belangrijk is. En dat is precies wat ik als wetenschapper 
beoogde, namelijk consciousness raising bij de reclame-experts, bewustwording van 
wetenschappelijke bevindingen. Een mediastrateeg van één van de grootste reclame-
bureaus gaf aan: ‘We gaan inderdaad teveel uit van homogeniteit in gezinnen en 
moeten meer naar verschillen kijken’. Je zou kunnen concluderen dat reclamebureaus 
te outcome-oriented zijn en te weinig process-oriented (Bronner & de Hoog, 2008). 

De kennisuitwisseling tussen praktijk en theorie leidde tot drie praktisch toepasbare 
inzichten:

1 Gebruik in reclame onderwerpen waarover de gezinsleden het niet eens zijn 
  Nu wordt vaak via marktonderzoek gekeken wat de belangrijkste keuze attributen 

zijn in een domein en die worden gebruikt. Maar beter is om onderzoek te doen 
naar de attributen waarover men het in het gezin qua gewicht, qua perceptie of 
qua ideaalpunt niet eens is en daarop te focussen in reclame.

2  Presenteer argumenten in een advertentie waarmee iemand andere 
familie leden kan overtuigen

  Probeer een individuele consument niet altijd rechtstreeks via reclame te beïn-
vloeden, maar speel het ook via de band door argumenten aan te reiken waar-
mee andere gezinsleden overtuigd kunnen worden. En reinforce niet alleen de 
voorkeur die er toch al is.

3  Gebruik verschillende keuzecriteria voor mannen en vrouwen
  Zoals ik zojuist al betoogde zijn er keuzecriteria waarmee mannen meer worden 

aangesproken en criteria waarmee vrouwen meer worden geraakt. Alle reclame- 
experts in de sessies waren het erover eens dat het niet zo’n goed idee is om 
advertenties te maken die een mix van deze attributen bevatten. Als een betere 
strategie wordt gezien twee versies van één advertentie te maken. Bijvoorbeeld 
één bestemd voor mannenbladen, met mannencriteria zoals gimmicks, extra’s 
en design en één bestemd voor vrouwenbladen, met vrouwencriteria zoals prijs, 
comfort en gebruiksgemak. Kortom, de reclame-experts in onze studie hebben 
voorkeur voor een “multi-advertising strategy within a multimedia strategy.” 
(Bronner, 2006a, p. 313)

Wij raakten er ook gezamenlijk van overtuigd dat het verschil tussen meer manne-
lijke / emotionele / niet-functionele attributen en vrouwelijke / rationele / functionele 
attributen ook serieuze implicaties heeft voor de mediakeuze die volgt op de crea-
tieve fase waarin een advertentie of commercial wordt gemaakt. En deze conclusie 
die getrokken is in deze sessies met praktijkmensen is in lijn met geschreven publi-
caties. Twee voorbeelden van die gevolgen voor de mediakeuze. Leong, Huang en 
Stanners (1993) concluderen dat mediumtypen onderscheiden kunnen worden op 
een dimensie lopend van meer emotionele inhoud naar een meer rationele inhoud. 
In hun onderzoek liggen tv, radio en buitenreclame dichter bij de emotionele pool en 
direct mail en websites dichter bij de rationele pool, terwijl print daartussen ligt. In 
een andere studie (Vincent & Vincent, 1996, p. 46) over media-mix en synergie wordt 
geconcludeerd “while TV campaigns generally perform very well on overall brand 
image and on rather emotional brand attributes, magazine campaigns seem to do 
well on the more rational attributes.”

Door het al genoemde consciousness raising proces dat tijdens de sessies bij de experts 
plaats vond, ontstond ook het idee bij wetenschap en praktijk dat de toe nemende 
gezinspraak nieuwe vormen van segmentatie eist. De modellen die onderzoeks-
bureaus nu op de markt brengen omvatten segmenten van individuen zoals de kos-
mopolieten of postmoderne hedonisten. Beter zou het zijn bijvoorbeeld een gezin-
segmentatie te maken op basis van het gebruikte type onderhandelings strategie. 
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En met dit alles ben ik het vandaag nog steeds zeer eens. Er is teveel aandacht voor 
individuele segmentatie en te weinig voor gezinsegmentatie.

Al met al kan geconcludeerd worden dat deze zes sessies waarin onderzoeken uit de 
wetenschap werden besproken zeer bevredigend voor alle partijen verliepen en bij-
droegen tot consciousness raising en het krijgen van ideeën. Mijn conclusie is dat dit 
soort sessies veel te weinig plaats vinden. Misschien kan ik in de nabije toekomst een 
bijdrage leveren aan de stimulering van dit type uitwisselingsessies tussen weten-
schap en praktijk. We moeten niet alleen maar roepen dat er een kloof is, maar er 
ook iets aan proberen te doen. Ik hoop u met het gezinspraak voorbeeld overtuigd 
te hebben dat er hoop is op een wederzijdse inspiratie.

Alvorens naar een slecht voorbeeld van de samenwerking wetenschap-praktijk over 
te stappen, sla ik met uw welnemen aan de hand van de gezinspraak nog twee 
belangrijke zijpaden in.

 3 Zijpad 1: rol van het onbewuste vergeet gezinspraak

Publicaties over de rol van het onbewuste houden weinig tot geen rekening 
met het feit dat individuen geen belangrijke beslissingen meer nemen, maar 
dat dit gebeurt in een onderhandelingsproces in het gezin.

De praktijk luistert dus naar de gezinspraak gedachte, maar nu doet zich het pro-
bleem voor dat veel wetenschappers de relevantie hiervan uit het oog hebben ver-
loren. Verschillende hoogleraren in Nederland hebben de laatste jaren aandacht 
gegeven aan enerzijds het onbewuste en anderzijds het meten van hersenactiviteit. 
Denk aan de boeken van Dijksterhuis, Swaab en Lamme. Opvallend is dat al deze 
publicaties er vanuit gaan dat een individu beslissingen neemt. Dijksterhuis (2007) 
bijvoorbeeld, beschrijft de verschillende fasen bij het kopen van een huis en zegt dat 
je vooral de keuzefase, dat wil zeggen ‘wil ik huis a of b’ aan het onbewuste moet 
overlaten.3 En stelt:”Slaap er een nachtje over, en doe vervolgens wat je gevoel je 
ingeeft”. In hoofdstuk 5 van zijn boek ‘Het slimme onbewuste’ handelend over het 
nemen van beslissingen staat geen letter over het feit dat er nadat individuele voor-
keuren zijn opgemaakt een onderhandelingsproces gaat optreden waarin de gezins-
leden verschillende strategieën kunnen hanteren. Ja, een nachtje erover slapen helpt 
bij het vormen van je individuele voorkeur, maar niet als je daarna op het scherpst 
van de snede in het gezin moet onderhandelen. Welk gezinslid koopt er nu helemaal 
individueel een huis? Hoogstens misschien een deel van de 16% alleenstaanden. 
Campagnes om gedrag te beïnvloeden zijn weggegooid geld, vindt hersenonder-
zoeker Dick Swaab. Helemaal niet, is mijn antwoord, als je mensen in een campagne 
maar argumenten aanreikt waarmee ze hun andere gezinsleden kunnen overtuigen.

 4 Zijpad 2: een nieuw perspectief op
  informatiezoekgedrag

Een belangrijk inzicht dat ik heb verkregen door die 8 gezinspraak projecten is 
dat ik anders tegen informatiezoekgedrag aankijk en dat is van belang voor de 
theorievorming in de communicatiewetenschap. In die zin is het eigenlijk geen 
zijpad dat ik bewandel, maar misschien vanuit communicatiewetenschappelijk 
perspectief wel het hoofdpunt uit deze rede. 

Ik heb de rol van verschillende informatiebronnen in het discussie- en onderhandelings-
proces in het gezin bestudeerd, bijvoorbeeld de rol van huis-aan-huisbladen bij het 
discussiëren over merken, winkels en aanbiedingen en de rol van consumenten-
vergelijkingssites (‘review sites’) zoals Zoover of Tripadvisor bij de vakantiekeuze. Als 
iemand de zelfbenoemde expertstrategie benut, gaat hij of zij bijvoorbeeld van een 
review site allerlei ondersteunende informatie halen en bluft hiermee als het ware 
zijn partner af. Ook onderzocht ik recentelijk de rol van informatiebronnen bij het 
krijgen van ideeën hoe in deze tijd van economische crisis op een vakantie te bezui-
nigen. Mensen willen wel met vakantie gaan omdat vakantie ook weer zo belangrijk 
is voor de gezinsband, maar in deze tijd van recessie wil je met de kaasschaaf bezui-
nigen door bijvoorbeeld dichterbij dan gepland te gaan en minder activiteiten ter 
plekke te ondernemen (Lehto, Choi, Lin & MacDermid, 2009).4 En juist dan speelt de 
discussie in het gezin en het gebruik van informatiebronnen een centrale rol. Zo kom 
ik tot de twee doelen theorie van het gebruik van informatiebronnen (Vandaag duid 
ik het model voorlopig aan als het TULIP-model, Two Uses Leading to Information-
search Processes):

A Doel 1 om informatie te zoeken
  Individueel, to make up your mind, om een voorkeur voor een optie op te 

bouwen, het meest geprefereerde alternatief voor jezelf te kiezen; dit zou 
je de klassieke individuele benadering van het informatiezoekproces kunnen 
noemen.

B Doel 2 om informatie te zoeken
  In gezinsverband, op meer strategische wijze, om in het onderhandelings-

proces andere gezinsleden te overtuigen en ideeën aan te reiken; dit zou 
je de alternatieve sociale benadering van het informatiezoekproces kunnen 
noemen.

Dit onderscheid ben ik in de literatuur niet of nauwelijks tegengekomen en mijn 
ervaring is dat dit wel degelijk geheel verschillende processen zijn waarin ook geheel 
verschillende informatiebronnen worden benut. En dat is natuurlijk van groot belang 
voor de communicatiewetenschap. Laat ik het onderscheid met een voorbeeld ver-
duidelijken. Man en vrouw hebben discussie over het land van bestemming voor 
hun hoofdvakantie. De man wil graag naar Noorwegen, maar de vrouw prefereert 



1918 A F S C H E I D S R E D E

Italië. Vooral omdat ze van mening is dat het weer heel slecht is in Noorwegen. De 
man gaat dan informatie zoeken waarmee hij zijn vrouw kan overtuigen dat het in 
Noorwegen beter weer is dan ze verwacht. In het klassieke individuele informatie-
zoekmodel gaat de man op zoek naar informatie over hoe mooi de fjorden in Noor-
wegen zijn en hij versterkt op die manier zijn voorkeur voor Noorwegen. Nadat hij 
zijn voorkeur in het gezin heeft ingebracht gaat hij op de alternatieve sociale manier 
informatie zoeken, namelijk over het weer, waarmee hij persuasieve communicatie 
hoopt te verrichten.

Dat alles heeft vanzelfsprekend grote gevolgen voor concreet onderzoek en specifie-
ke vraagstellingen. Om in de klassieke individuele benadering achter het informatie-
zoekgedrag van mensen te komen worden dit type vragen gesteld (Bronner & de 
Hoog, 2011):

“When you purchase wine for personal use from a wine store, how 
important are the following information sources to your selection of a 
particular wine?”

“Which of these information sources did you use in selecting this 
destination?” 

“Can you pick from this list three information sources you used most 
often?”

Voor de sociale benadering hebben wij de vraagstellingen als volgt aangepakt:

“Het vakantiekeuzeproces bestaat uit verschillende deelbeslissingen 
(bijvoorbeeld land waar je naar toe gaat, wijze van vervoer auto, trein of 
vliegtuig, type accommodatie kamperen of hotel, activiteiten ter plekke 
zoals pretpark, disco of restaurant). Ik ga per deelbeslissing enkele vragen 
stellen.”

“Heeft er discussie in uw gezin over deelbeslissing x plaats gevonden? 
Ja of nee?”

Zo ja: “Wilt u de twee informatiebronnen uit deze lijst kiezen die u het 
meest heeft gebruikt in de discussie in het gezin over deelbeslissing x?”

De twee informatiezoekperspectieven eisen dus verschillende meetprocedures. Maar 
nadat er gemeten is, is natuurlijk de hamvraag: komen in het alternatieve sociale 
informatiezoekproces andere informatiebronnen naar voren dan in het klassieke 
individuele informatiezoekproces? Wij waren in de gelegenheid om dit voor het 
vakantiekeuzeproces na te gaan. We hadden via het Continu Vakantie onderzoek 
van TNS NIPO de beschikking over data betreffende de klassieke individuele informa-
tie vergaring en via eigen onderzoek over het alternatieve sociale zoekgedrag. Onze 
conclusie was dat meer persoonlijke bronnen zoals vrienden of meer persoonlijke 

electronic Word-Of-Mouth op consumenten sites à la Zoover een belangrijkere rol 
spelen in het sociale informatie zoekgedrag (personal sources of information). Terwijl 
meer formele, minder persoonlijke bronnen als brochures, internet sites van reis-
organisaties, advertenties, radio- en tv-programma’s veel meer een rol spelen in het 
individuele informatiezoekproces (impersonal sources of information). Dat onder-
steunt ons idee dat context een verschil genereert als het gaat om het gebruik van 
verschillende informatiebronnen. Een verklaring kan ook zijn dat de in de eerste fase 
individueel gebruikte bronnen later in de gezinsdiscussie als het ware opgebruikt zijn 
omdat de informatie al bekend is bij alle gezinsleden. Je hebt nieuwe, verse informa-
tie nodig waarmee je andere gezinsleden kunt verrassen en die haal je dan niet meer 
uit formele bronnen. Ook kan het zijn dat de argumenten gepresenteerd door één 
partner in de discussie sterker zijn als persoonlijke informatiebronnen zijn gebruikt. 
Overigens blijkt uit eerder gepubliceerd onderzoek van onze hand  (Bronner & de 
Hoog, 2008) dat er een relatie is tussen de mate waarin partners het niet met elkaar 
eens zijn over de deelbeslissingen en de mate van informatiezoekgedrag. Meer 
onenigheid in het gezin leidt tot meer informatiezoekgedrag.

In een zeer recente studie hebben we het alternatieve sociale informatiezoekgedrag 
gekoppeld aan discussie in het gezin over de te volgen bezuinigingsstrategie als 
gevolg van de economische crisis. (Bronner & de Hoog, 2012a en b, te verschijnen). 
En ook daar zagen we dat het zeer zinvol is een onderscheid tussen deze twee typen 
informatiezoekgedrag te maken. Ook weer een pleidooi voor het TULIP-model.

In dat alternatieve sociale informatie zoekperspectief gaat het trouwens niet alleen 
over moderne media. Uit het onderzoek dat ik met Wegener deed naar de rol van 
huis-aan-huisbladen en gezinspraak blijkt dat 21% wekelijks met de partner discus-
sieert over winkels en aanbiedingen aan de hand van advertenties in huis-aan-huis-
bladen en dat 25% dat een paar keer per maand doet. Ook hier zien we dus het 
gebruik van een informatiebron in het discussieproces. En dat blijft overigens niet 
beperkt tot de discussie tussen ouders. 9% discussieert wekelijks met de kinderen 
over aanbiedingen in de huis-aan-huisbladen. Tussen partners gaat het vooral om 
advertenties van supermarkten en tussen ouders en kinderen vooral om advertenties 
van aanbieders van elektronische apparatuur.

Informatiezoekgedrag blijkt in mijn onderzoekstraject ook verbonden met een 
typologie van deelbeslissingen (sub-decisions). gebaseerd op de literatuur rond 
consumenten keuzen kunnen we de deelbeslissingen – en dan moet u bij vakantie 
denken aan land, accommodatie, vervoer etc. – in twee hoofdgroepen indelen. Er kan 
een onderscheid worden gemaakt tussen search-like deelbeslissingen en experience- 
like deelbeslissingen. Search deelbeslissingen worden gekarakteriseerd door keuze-
criteria waarvoor volledige informatie kan worden verworven voor de aankoop. 
Experience deelbeslissingen worden gedomineerd door keuze criteria waarop pas 
oordelen mogelijk zijn na gebruik van het product. Vertaald naar vakantie keuze 
betekent dit dat bijvoorbeeld de ligging van het hotel een search attribuut is en dat 
de dienstverlening van het personeel een experience attribuut is. De adequaatheid 
van de ligging kun je vooraf beoordelen, de adequaatheid van de service pas als je er 
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geweest bent. Nu blijkt dat sites van touroperators zoals Arke of D-tours vooral wor-
den gebruikt bij search attributen en consumenten vergelijkingssites bij experience 
attributen. Dat rijmt ook met de literatuur waaruit blijkt dat aanbevelingen van ande-
ren meer worden gebruikt bij experience attributen (Bei, Chen &  Widdows, 2004). In 
het project over het krijgen van ideeën over bezuinigingsgedrag ten gevolge van de 
wereldwijde economische crisis werd dit bevestigd en ook daar konden we conclude-
ren dat sites van bedrijven een sterkere positie hebben wat betreft search kenmerken 
en consumentenvergelijkingssites en aanbevelingen van vrienden een sterkere posi-
tie bij experience kenmerken.

 5 Multimediasynergie: voorbeeld van slechte
  kruisbestuiving

Na deze twee zijpaden is het tijd om terug te wandelen naar de kloof. Multimedia-
synergie. In 2006 schreef ik een publicatie getiteld ‘Multimediasynergie in reclame-
campagnes’ (Bronner, 2006b). Parallel aan de gezinspraak heb ik mij ook met dit 
onderwerp beziggehouden. Maar hier lukt het niet of veel lastiger om de kloof over 
te komen. Op basis van verschillende wetenschappelijke theorieën is er bij de inzet 
van een verscheidenheid aan mediumtypen sprake van een synergie-effect. Ik noem 
u een aantal van die theorieën:

Selective attention theory 

Kahneman (1973) toont aan dat mensen de meeste aandacht geven aan stimuli die 
zowel complex als vertrouwd zijn. Herhaling van een campagneboodschap verhoogt 
de vertrouwdheid en het gebruik van een variëteit aan media om die boodschap over 
te brengen verhoogt de complexiteit. Een multimedia boodschap wordt dus ervaren 
als een complex / vertrouwd stimulus en daarvoor hebben volgens Kahneman mensen 
juist meer aandacht.

Repetition-variation theory

Bij gebruik van verschillende media treedt minder snel slijtage op (wear-out) (Dijkstra, 
Buijtels & van Raaij, 2005).

Dual-coding theory

Sundar (2000) betoogt dat er twee cognitieve subsystemen zijn: één gespecialiseerd 
in het verwerken van verbale informatie en het andere in het verwerken van beel-
den. Het verstrekken van verbale en beeldende informatie werkt dus als een soort 
dubbele dosis omdat beide typen stimuli in het geheugen opgeslagen worden.

Encoding variability theory 

Wanneer de consument dezelfde boodschap via meer media ontvangt dan wordt deze 
boodschap in het geheugen op een meer complexe wijze opgeslagen en een complex 
opgeslagen boodschap is gemakkelijker toegankelijk (Stammerjohan et al., 2005).

Multiple source credibility

Een boodschap die via verschillende media tot je komt heeft een grotere geloofwaar-
digheid (Chang & Thorson, 2004; Voorveld, 2010).

Er is dus veel wetenschappelijke theorie die aannemelijk maakt dat er bij multimedia-
inzet een 1 + 1 = 3 of meer effect optreedt. Maar ook is aangetoond dat dit niet van-
zelf gaat. Een via het eerste medium waargenomen reclame wordt opgeslagen – vaak 
zonder dat de consument zich hiervan bewust is – en kan door een tweede stimulus 
in een ander medium worden versterkt of geactiveerd. Deze reinforcement van het 
geheugen vindt plaats door retrieval cues zoals key visuals. “Developing consistency 
with retrieval cues across all media helps to build a strong image for the brand”, zoals 
Sheehan en Doherty (2001, p. 49) zeggen. De wetenschap zegt dus: gebruik in al je 
uitingen in de verschillende mediumtypen dezelfde key visuals. En daar luistert de 
praktijk slecht of niet naar. Een voorbeeld. Mensen gebruiken tegenwoordig vaker 
meer mediumtypen tegelijk. We combineerden al vele jaren een medium gebon-
den activiteit met een niet-medium activiteit zoals strijken en tv kijken. Maar meer 
recent is er belangstelling voor de combinatie van twee of meer medium gebon-
den activiteiten. In de Verenigde Staten werd in 2004 de SIMM studie uitgevoerd 
(Schultz, Block & Pilotta, 2005) en dat staat voor SIMultaneous Media Usage Survey. 
14.000 respondenten werden ondervraagd over hun mediagedrag waarbij vooral 
werd gekeken naar het gelijktijdig gebruiken van allerlei media. Zeer veel verschil-
lende combinaties bleken voor te komen. Winnaar is – zoals u wel zult verwach-
ten – de combinatie tv kijken en internet. Maar de tweede plaats is meer verrassend, 
namelijk tv kijken en brievenbusreclame bekijken. In een Nederlands onderzoek dat 
 Anne-Marie Smink en Laura Hoek in 2009 uitvoerden in het kader van hun master 
thesis bleek dat er behoorlijk wat verschillen zijn naar leeftijd. 

Jongeren in de twintig hebben als top-5:

1 Tv en internet
2 Tv en tijdschrift
3 gamen en radio
4 Internet en radio
5 Internet en tijdschrift

Hun ouders laten deze top-5 zien:

1 Tv en brievenbusreclame
2 Dagblad en radio
3 Tv en internet
4 Internet en radio
5 Tv en tijdschrift

Dus uit zowel Nederlands als Amerikaans onderzoek blijkt dat de meest voorkomen-
de combinatie tv en internet is. De plaats van de combinatie brievenbusreclame en tv 
kijken in beide landen is wellicht meer verrassend. Mensen hebben de tv aanstaan en 
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tegelijkertijd hebben ze het stapeltje huis-aan-huis folders op schoot. Nu kunnen we 
twee conclusies combineren: (1) mensen betrekken brievenbusreclame en tv kijken 
vaak in een media multi-tasking situatie en (2) multimediasynergie eist het gebruik 
van key visuals in alle gebruikte media. Met andere woorden wat ligt meer voor de 
hand dan in brievenbusreclame beelden uit de tv-commercial benutten? Studenten 
van mij deden onderzoek of in brievenbusreclame dergelijke beelden voorkwamen. 
Antwoord: niet of nauwelijks. En misschien nog wel vreemder is dat er in omroep-
bladen vrijwel nooit een beeld uit een tv-commercial staat. Hier zien we dan toch 
weer de kloof. Ik heb natuurlijk aan creatieven en strategen gevraagd waarom ze op 
dit punt niet naar de wetenschap luisteren en het antwoord is: praktische uitvoering, 
het zijn verschillende afdelingen die de reclames maken, verschillende teams zitten 
erop, dit zijn in de praktijk gescheiden circuits. 

Een ander kloof voorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat mensen een tv-commercial kun-
nen herkennen en zeer waarderen zonder dat ze weten welk merk verantwoordelijk 
is voor de commercial. Een commercial met een slechte merkkoppeling noemen we 
dat (Bronner, 2004). En het kan nog erger, van een spotje dat tijdens een voetbal-
toernooi zeer frequent werd uitgezonden zeiden mensen niet dat ze niet wisten van 
welk merk het was, maar ze associeerden het spotje zelfs met de concurrent. Wat kun 
je hieraan doen? Het advies is simpel: in een buitenreclame de key visual opnemen 
en daaroverheen groot het merk afdrukken. In dit geval bleef de adverteerder al zijn 
geld in het uitzenden van de tv-commercial rondom de voetbalwedstrijden pompen 
terwijl een verdeling over meer media beter was geweest.

Ook weten we uit onderzoek dat naast de keuze van de combinatie van medium-
typen ook de volgorde van inzet zeer belangrijk is (Voorveld, 2010). Een voorwaarts 
encoding effect treedt op als de boodschap in het eerste medium de verwerking van 
de boodschap in het tweede medium vergemakkelijkt. Een advertentie waarin een 
bepaalde promotieactie wordt aangekondigd, kan ertoe leiden dat consumenten 
die de advertentie hebben gezien later in de winkel de display van de actie snel-
ler opmerken dan consumenten die de advertentie niet hebben gezien. Een achter-
waarts retrieval effect treedt op als de confrontatie met de boodschap in het tweede 
medium de boodschap in het eerste medium uit het geheugen van de consument 
oproept. Zo kunnen radiocommercials met een bepaalde jingle de eerder uitgezon-
den beelden van de televisie commercial met dezelfde jingle uit het geheugen van 
consumenten oproepen (visual transfer). Volgens de wetenschappelijke inzichten 
zouden mediabureaus niet alleen onderzoek moeten doen welke combinaties van 
mediumtypen in te zetten, maar daarnaast meer onderzoek moeten initiëren naar 
de optimale volgorde.

 6 Een poging tot verklaring

Ik heb u nu een voorbeeld van geen kloof tussen wetenschap en praktijk en wel een 
kloof aangegeven. Zouden we eens een aanzet tot verklaring kunnen geven? In de 
beslisleer en SPUDM congressen in de jaren 70 en 80 raakte ik gefascineerd door 
het werk van Kahneman en Tversky (1979) en het is dus niet zo vreemd dat ik hun 
prospect theorie als een mogelijke verklaring zie. Waar komt deze theorie op neer?

In een reeks experimenten toonden zij aan dat mensen zich niet rationeel volgens 
het expected utility model gedragen, waarbij je uitkomsten neemt en deze verme-
nigvuldigt met kansen. Mensen gebruiken in tegenstelling hiermee allerlei heuris-
tieken – trucjes – in het leven om beslissingen te nemen. Voorkeuren worden veel 
meer bepaald door inschatting van gains and losses (p. 274). Als mensen een houding 
ten aanzien van een verandering ontwikkelen dan telt het vermijden van verliezen 
zwaarder dan het maken winst. “The aggravation that one experiences in losing a 
sum of money appears to be greater than the pleasure associated with gaining the 
same amount.” (p. 279). De kern is dat de ergernis over een eenheid verlies groter is 
dan het plezier van een eenheid winst. Dus begrijpt u mij goed, ik betoog niet dat 
verlies als erger wordt ervaren dan winst, dat weten we allemaal wel. Dat zou een 
open deur zijn. Maar kern van mijn betoog is dat het ‘min-gevoel’ over een eenheid 
verlies groter is dan het ‘plus-gevoel’ over een eenheid winst.
In het artikel van Kahneman en Tversky (1979, p. 279) wordt de theorie als volgt 
gevisualiseerd:

Op de horizontale as staan rechts winsten en links verliezen, de verticale as represen-
teert de value of utility die iemand aan winst of verlies toekent. Een eenheid winst 
levert minder pluswaarde aan value op dan een eenheid verlies minwaarde aan value 
oplevert. Daarom is de curve concaaf voor de winst en convex voor verlies en resul-
teert een S-vormige functie.

Value

Losses Gains
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Dat brengt mij ertoe te veronderstellen dat bij het proces in het bedrijfsleven om 
modellen en ideeën uit de wetenschap over te nemen speelt dat het vermijden van 
verlies belangrijker is dan het maken van winst. “Blijkbaar is de kans op achteruit-
gang emotioneel veel negatiever voor mensen dan dat de kans op vooruitgang 
emotioneel positief is.” (van Raaij, 2010, p. 15). Dit impliceert dat de praktijk mensen 
eerder nieuwe onderwerpen waarmee ze nog niet bezig zijn geweest accepteren 
van de wetenschap. Er is in die gevallen alleen maar winst. Dit impliceert ook dat 
zij geen inzichten overnemen in het geval van oude vertrouwde onderwerpen waar 
een jarenlange traditie in de praktijk is en er dus verlies van investering en inspan-
ning kan optreden. Telkens kennen de in een periode opkomende nieuwe onder-
werpen – zoals enige jaren geleden domein-specifieke segmentatie, fusie, media-
beleving (Bronner & Neijens, 2006) computer assisted interviewing en meer recent 
eWOM  (Willemsen, Neijens, Bronner & de Ridder, 2012) en neuromarketing (Smidts 
et al., 2009) – geen of een smalle kloof omdat de onderwerpen nieuw zijn en er 
geen verlies kan optreden. Maar de aanbeveling om reclame-effect anders te meten, 
 nieuwe segmentatietechnieken te gebruiken of andere regressie technieken te 
benutten stuit op weerstand omdat dat verlies van inspanningen en investeringen in 
bestaande modellen kan kosten. De prospect theorie – ooit ontwikkeld als verklaring 
waarom mensen geen rationele keuzen maken – geeft op deze manier een verklaring 
voor het soms aanwezig en soms niet aanwezig zijn van de kloof. De communicatie-
wetenschapper maakt vooral, of misschien moet ik zeggen alleen maar, kans om over 
de brug te gaan als er aan de andere kant sneeuw ligt. Dat wil zeggen, als het aan 
de overkant nog maagdelijk wit is. En dat gebeurt nu eenmaal niet zo vaak. Mijn 
conclusie is dus dat de praktijk vooral in situaties waarin al modellen worden benut, 
open moet staan voor nieuwe wetenschappelijke inzichten. 

Maar ook voor de communicatiewetenschapper is er een taak. Parallel aan hetgeen 
Tapp zegt (2004, p. 497): “It seems more than a little ironic that marketing academics 
don’t seem interested in marketing their work” zou ik de communicatiewetenschap 
willen meegeven: communicatiewetenschappers moeten dan wel leren toegankelijk 
te communiceren over hun eigen werk en de mogelijke implicaties voor de praktijk 
te schetsen.

 7 Afronding en dankwoord

SWOCC is zo vriendelijk geweest om mijn rede in boekvorm uit te geven en u krijgt 
deze publicatie binnenkort thuis gestuurd. Dan kunt u alles nog eens lezen over 
de acht vervolgprojecten inzake de gezinspraak, de emotionele keuzecriteria van 
mannen en de functionele van vrouwen, de twee typen informatieverzameling – 
individueel en sociaal – in het TULIP-model, de voorbeelden waar de kloof tussen 
wetenschap en praktijk diep is en de prospect theorie als mogelijke verklaring voor 
het feit dat het soms wel lukt over de kloof te gaan en soms niet. Bovendien zijn in 
de publicatie 10 onderzoekslijnen weergegeven waarmee ik mij in mijn onderzoeks-
leven heb beziggehouden. Chronologisch geordend, beginnend met beslisgedrag en 
keuzeregels en via bijvoorbeeld de eerste survey-onderzoeken in Nederland onder 

etnische minderheden en mediabereik, eindigend met het bezuinigingsgedrag van 
consumenten tijdens de recente crisis.

SWOCC ziet als belangrijke taak om de kloof ondieper of smaller te maken, maar dat 
is niet de enige organisatie. Ik wil vandaag ook graag de MarktOnderzoekAssociatie 
noemen vanwege het feit dat zij zoveel jaren het Jaarboek uitgeven, waarvan ik met 
veel plezier hoofdredacteur ben. In dit boek wordt de markt- en opinieonderzoeker 
op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen in het vak. Auteurs uit beide 
werelden zijn vertegenwoordigd. Ad Schalekamp van TNS NIPO en Kees van der Most 
wil ik ook graag noemen omdat zij in het ContinuVakantieOnderzoek ook de samen-
werking tussen commercieel en wetenschappelijk onderzoek stimuleren.

Tot slot een dankwoord. graag dank ik de rector magnificus, leden van het college 
van bestuur, decaan, Communicatiewetenschap collegae onder leiding van Connie 
de Boer en Perscom collegae onder leiding van Edith Smit voor de zeer stimulerende 
jaren die ik als hoogleraar mediaonderzoek en reclameonderzoek aan deze univer-
siteit mocht vervullen. Ik hoop nog een aantal jaren als emeritus hoogleraar verschil-
lende projecten met jullie te kunnen uitvoeren. Het lijntje wordt dunner maar moet 
wel blijven.

Lieve vrienden en familie, lieve kinderen, schoonkinderen en ons vrolijke kleinkind 
Djuna dank voor de aangename gedeelde vrije tijd waardoor ik weer met plezier en 
vol inspiratie aan werk en studie verder ging.

In de titel staat ‘postillon d’amour’, maar in het leven gaat het toch om de echte 
‘amour’. Lieve Anita veel dank voor je liefde, geduld, tolerantie en optimisme. En nu 
ga ik echt minder werken, het begin hebben we al gemaakt door samen naar Wenen 
te fietsen, het wordt nu ‘ik fiets dus ik ben’. Ook deze nieuwe fase zullen we weer 
tot een mooie tijd gaan maken.

Ik heb gezegd.
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1  Nog twee voorbeelden om tegemoet te 
komen aan het verzoek van Theo van 
Vugt om als wetenschappers met wat meer 
verrassende conclusies te komen.

  Op het ICORIA Congres afgelopen zomer 
in Berlijn kwam in een inhoudsanalyse van 
tv-commercials naar voren dat:

 
“Male models are placed significantly more 
in a decorative role than female models.” 

en

“another remarkable result is that women 
were more often depicted in a dominant 
role within the family. This result disproves 
the argument that females are largely 
portrayed as being the dependent 
housewife.” (Verhellen, Dens & de Pels-
macker, 2011, p. 6)

En een ander voorbeeld van een 
verrassende bevinding, ook van het 
recente ICORIA Congres: 

“No significant sex-related differences 
were found in the evaluation of soft-
sell ads. Females do not appear to 
prefer harmonious and non-competitive 
appeals any more so than males, 
suggesting that this appeal category 
may be equally attractive to both sexes 
when used in international campaigns 
targeting both men and women.” (Diehl, 
Mueller & Okazaki, 2011, p. 2)

2  En recentelijk – in een scriptie geschreven 
door Stephanie Macinski, waarop ze dit jaar 
cum laude bij mij afstudeerde – kon op basis 
van bovengeschetste man-vrouw theorie 
ook de praktijk weer geholpen worden. 
Nu op het gebied van sportsponsoring. 
Mannelijke sporters worden – zo toonde 
zij aan – meer met collectieve waarden 
geassocieerd en hun vrouwelijke 
tegenhangers meer met individuele 
waarden. Ook dat kunnen we vanuit 
evolutieperspectief verklaren. De jagende 
taak eiste meer samenwerking dan de taak 
om nakomelingen te verzorgen. Nu komt 
de belangrijke conclusie voor de praktijk 
van het mediavak: vrouwelijke individuele 
sporters en sportteams worden geschikter 
gevonden voor individuele producten, dat 
wil zeggen producten geassocieerd met 
individuele waarden zoals tussendoortjes 

en shampoo, terwijl mannelijke individuele 
sporters en sportteams geschikter zijn voor 
collectieve producten, zoals goede doelen en 
verzekeringen.

3  Dijksterhuis (2007, p. 137) onderscheidt in 
het beslisproces verschillende fasen en zegt 
hierover: 
 

“Het idee dat we na bewust nadenken betere 
beslissingen nemen is voor een groot deel 
een mythe… Bij een complexe beslissing 
zoals het kopen van een huis… zou je drie 
fasen kunnen onderscheiden. In de eerste 
fase moet je de informatie verzamelen die 
relevant is voor een beslissing. Hoe groot 
is het huis?...in deze fase moet je bewuste 
aandacht gebruiken. In de tweede fase 
moet je kiezen. Wil ik huis a of b? Ik heb 
liever huis b dan a, maar wil ik het genoeg 
om het ook te kopen?... Deze fase moet 
je aan je onbewuste overlaten. Slaap er 
een nachtje over, en doe vervolgens wat je 
gevoel je ingeeft. In de derde fase…. moet je 
controleren of er geen addertjes onder het 
gras zitten. Is er niets mis met de fundering 
van het huis? Dit is precisie werk en hier 
gebruik je weer je bewustzijn.”

4  Lehto et al. (2009, p. 463) zeggen: 
 

“Family vacation travel is much more than 
getting to a particular destination. It is a 
multi-dimensional phenomenon that involves 
planning, anticipation, trip experience and 
post trip recollection… All these elements 
provide family members with an interactive 
space that represents a reconfiguration of 
interpersonal distance.” 

  En op p. 474: 
 

“From a practical perspective, an important 
implication would be the recognition of the 
family vacation as a valuable contributor 
to family cohesion and adaptation. This 
research suggests a fresh perspective for 
the tourism industry to rethink its role in 
improving the quality of family life.”

Noten
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In December 2011 Fred Bronner will be turning 65 and will thus deliver his valedictory 
lecture at the University of Amsterdam. As the former director of a commercial mar-
ket research institute (Veldkamp, sister company of TNS NIPO), and as a Professor of 
Media and Advertising Research in the Department of Communication Science at the 
University of Amsterdam for the past ten years, he has always been in close contact 
with the two worlds of science and practice. In his lecture he explores the relation-
ship between these two worlds and imagines himself as bridge builder, or ‘postillon 
d’amour’, in the hope that they will one day live happily ever after. 

In 2003, during his inaugural lecture, Fred Bronner introduced the concept of  ‘Family 
Speak’ (In Dutch: Gezinspraak), which he revisits here as an example of how science 
and practice can meet in the middle by listening to and inspiring each other. With 
evolving gender roles and a democratisation of the household decision-making 
 process, he presents the family today as a decision-making unit (DMU), in which all 
members, including children, have attained a more equal say and a greater ability for 
persuasive communication. This state of affairs would suggest that individual prefer-
ences are no longer the best indicators to predict purchasing habits. Unfortunately, 
advertising rarely takes this development into account, preferring to stick to its tra-
ditional method of reinforcement. However, a more effective commercial strategy 
would be to supply the consumers with all the necessary persuasive arguments that 
can be used during their familial negotiations. 

The commercial world – the world of ‘practitioners’ – sponsored 8 follow-up projects 
to explore this development of Family Speak. Many, for the practitioner, surprising 
yet very useful conclusions ensued. For example, one project questioned both men 
and women within families about their purchasing choices pertaining to four specific 
products: joint savings accounts, cars, shampoo, and soft drinks. Despite the com-
mon association of women with emotion and men with reason, the decision-making 
process shows that women generally value the functional aspects of a product more 
(such as service, location, accessibility, availability and price), while men will empha-
sise the emotional attributes (such as design, accessories and brand reputation). By 
contrast, the academics were less surprised about the findings. Psychology studies 
could already show that women engage in less risk-taking behaviour than men, espe-
cially concerning finances. 

English summary
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In relation to the discussion of ‘Family Speak’ the lecture will go off on two tangents. 

Tangent 1

Surprisingly, the abundance of recent publications about the role of the 
subconscious show little appreciation for the fact that individuals no longer make 
important decisions on their own; instead, these are made during negotiations 
within the family unit. 

Tangent 2

Information seeking by people comprises two main objectives (the two objectives 
theory of using information sources – TULIP model: Two Uses Leading to 
Information search Processes). 

Objective 1 of information seeking
Individualistic – to make up your own mind, to decide upon your preferences, to 
select your favoured option. This could be referred to as the classic individual’s 
approach to information seeking. 

Objective 2 of information seeking
Familial context – this is a more strategic development, this is seeking infor-
mation to help you convince the other family members and to offer suggestions. 
This could be referred to as the alternative social approach to information 
seeking. 

The distinction above is rarely encountered in the literature, even though research 
shows that they are clearly two different processes, using different sources of infor-
mation. Considering the importance of this for the development of theories within 
communication science, this may in fact not be a tangent – rather, from a scientific 
perspective, the principal message of this lecture! 

The lecture will then return to the gap between the two worlds, giving an example 
of poor interaction, namely multimedia synergy. 

The academic world has shown that there are opportunities to generate the synergy 
effect, i.e. the 1 + 1 = 3 or more effect, but this is not created automatically. For exam-
ple, watching TV and reading unaddressed mail is a frequently seen multitasking situ-
ation – yet successful memory reinforcement requires retrieval cues such as the use 
of the same key visuals in all ads in the different media. Unfortunately, very rarely do 
printed ads make use of images from the corresponding TV commercials. 

A possible explanation for the sometimes poor, sometimes good interaction between 
the worlds of science and practice could be offered by Kahneman and Tversky’s Pros-
pect Theory. According to this theory the aggravation that one experiences in losing 
a sum of money appears to be greater than the pleasure associated with gaining the 
same amount. This holds true for the world of (commercial) practitioners too, and so 
practitioners are found to be more receptive to scientific ideas concerning subjects 
they have not previously been involved with. Everything is new, and thus there is 
only a prospect of gain. And so it follows that they are less likely to adopt scientific 
insights about old and familiar subjects, for which they have already developed tradi-
tions, and for which the new knowledge may present a loss of investment and effort. 

The concluding suggestion here is that practitioners must at all times be receptive to 
new scientific insights, and that communication scientists must learn to effectively 
communicate their knowledge and its implications for the world of practice. 
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Publicaties

57. Eye-catching
Sophie Boerman, MSc (2011)

Wat maakt dat een tijdschriftlezer wel of 
juist niet naar een advertentie kijkt? Deze 
publicatie behandelt de advertentie- en 
contextkenmerken die de aandacht trekken of 
afleiden.

56. De gewapende consument
drs. D. van Veenendaal, dr. M. Fransen & 
prof. dr. E.g. Smit (2011)

Waarom bieden consumenten weerstand 
tegen reclame? Welke strategieën hanteert 
men daarbij? En op welke manier kun je als 
adverteerder of voorlichter inspelen op deze 
gewapende consument?

55. Klantinzicht. Tijd voor een overzicht
drs. I. Voskuyl & drs. R. van Ossenbruggen 
(2011)

Het gebruik van klantinzicht is essentieel om 
feilloos aan te sluiten bij de belevingswereld 
van de consument, maar hoe zorg je voor een 
succesvolle implementatie ervan?

54. Van massa naar mens. Bereiksonderzoek in 
een veranderende mediawereld
drs. D. van Veenendaal & drs. J. Faasse (2010)

Wat betekenen fragmentatie, convergentie, 
crossmediale onvergelijkbaarheid voor de 
toekomst van bereiksonderzoek?

53. Wie is bang van fear appeals? Angstprikkels 
in sociale marketing
prof. dr. P. de Pelsmacker (2010)

Hoe kunnen angstprikkels tot gewenst gedrag 
aanzetten? Specifieke omstandigheden spelen 
hierbij een rol. 

52. Het succes van idealen. Merkoriëntatie bij 
goede doelen organisaties
drs. N. Kooiman (2010)

Merkoriëntatie loont, ook voor goede doelen. 
Hoe kunnen goede doelen organisaties 
het merk centraal zetten? Een handzaam 
stappenplan wordt geboden.

51. Mens, Milieu & Meerwaarde: Nut en 
noodzaak van MVO
drs. M. Doets (2010)

Wat kan MVO voor mijn bedrijf betekenen 
en hoe kunnen we het implementeren? 
Maar ook tien do’s en don’ts om het MVO-
beleid geloofwaardig over te brengen op de 
consument. 

50. Liber Amicorum voor Giep Franzen
drs. M.C. Hoogerbrugge, dr. M. Moorman, 
prof. dr. W.F. van Raaij, prof. dr. E.g. Smit & 
dr. R. van der Vorst (2009)

Een dankbetuiging aan de oprichter van 
SWOCC, giep Franzen. De visies van 50 (oud-) 
SWOCC-ers op de kloof tussen wetenschap en 
praktijk en de rol van SWOCC hierbinnen. 

49. Brand Portfolio and Brand Architecture 
Strategies
prof. M.P. Franzen (2009)

In deze Engelstalige publicatie is de theorie 
op het gebied van portfolio-management en 
merkarchitectuur gebundeld.

48. Moet je horen... Een onderzoek naar de 
basis van positieve word-of-mouth
drs. B. Nihom (2009)

Welke factoren bepalen de kans dat iemand 
positieve WOM over een organisatie, 
merk, product of dienst zal verspreiden? 
En hoe kunnen deze factoren worden 
ingezet bij het ontwikkelen van merk- en 
communicatiestrategie?

SWOCC uitgaven 1995-2011 47. Merkoriëntatie als succesrecept
drs. I. Voskuyl (2009)

Wat zijn de ‘ingrediënten’ van merkoriëntatie? 
Een stappendiagram en een merkoriëntatie 
checklist bieden de belangrijkste voorwaarden 
voor het creëren èn behouden van een 
merkgeoriënteerde organisatie. 

46. Merkdesign: Een ruwe diamant in 
merkenland
drs. R. Peeters (2008)

Welke bijdrage kan design leveren? Naast het 
antwoord op deze vraag, biedt de publicatie 
een aantal concrete aanbevelingen om design 
als merkinstrument volledig te benutten.

45. Onbewust beïnvloed: Hoe reclame werkt 
zonder dat je het weet én hoe je het meet
drs. S. Reus, drs. S. van der Land & 
dr. M. Moorman (2008)

Deze publicatie zet uiteen hoe reclame 
onbewust beïnvloedt en hoe deze onbewuste 
invloed kan worden gemeten.

44. Een scheve schaats: Over de keerzijde van 
sportsponsoring
drs. D.g. Muntinga (2008)

Hoewel veel sponsorexperts negatieve effecten 
afdoen als ‘onmogelijk’, blijkt uit dit onderzoek 
dat sponsors zich met sportsponsoring wel 
dégelijk op glad ijs kunnen begeven. 

43. Sportsponsoring in beeld
drs. M. Doets (2008)
Deze publicatie schept duidelijkheid in wat een 
sponsorproject oplevert en, niet onbelangrijk, 
hoe een bedrijf dit kan onderzoeken.

42. Reclamebriefing: Een goede brief is het 
halve werk
drs. T. van der Peet (2007)

Met de Brief Toolbox (bouwstenen voor het 
opstellen van een goede brief), adviezen voor 
het ideale briefingsproces en tien gouden 
briefregels is dit een praktisch handboek 
waarmee u elk briefingstraject kunt doorstaan. 

41. Brand Equity and Brand Value: Principles, 
measurement and management 
prof. M.P. Franzen (2007)

Deze publicatie geeft een overzicht van de 
basisprincipes, meetmethodes en strategische 
implicaties bij brand equity.

40. Extreme brand makeover: Het proces van 
rebranding onderzocht
drs. R. Peeters (2007)

Deze publicatie biedt vijftien randvoorwaarden 
en een stappenmodel voor het succesvol 
uitvoeren van een re-branding.

39. Geïntegreerd merkbeleid. Het wiel van de 
toekomst
drs. A. giling (2006)

In deze publicatie presenteert SWOCC het 
Integrated Branding Wheel, een toepasbaar 
model, waarmee bedrijven stapsgewijs 
worden meegenomen naar een geïntegreerd 
merkbeleid.

38. Multimediasynergie
prof. dr. F. Bronner (2006)

In deze publicatie wordt beschreven wat de 
effecten zijn van multimediacampagnes, hoe 
je deze kunt meten en welke vuistregels je 
kunt hanteren om het beste resultaat met een 
multimediale campagne te bereiken. 

37. The SWOCC book of Brand Management 
Models
prof. M.P. Franzen (2006)

In dit Engelstalige boek geeft merkexpert 
giep Franzen een overzicht van modellen uit 
wetenschap en praktijk, op het gebied van 
verschillende componenten van merkbeleid en 
merkwerking. 

36. Onderzoek: Kennis als fundament (jubileum 
drieluik)
drs. T. van der Peet (2005)

Dit boek is een overzichtelijk naslagwerk 
van tien jaar SWOCC-onderzoek. Ingedeeld 
in negen thema’s, bevat deze publicatie 
overzichtelijke samenvattingen van alle 
SWOCC-publicaties, met informatie over wat u 
in de praktijk met het onderzoek kunt. 
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35. Begunstigers: Support uit de praktijk 
(jubileum drieluik)
drs. T. van der Peet (2005)

In deze publicatie zet SWOCC alle begunstigers 
in het zonnetje die de stichting in de eerste tien 
jaar van haar bestaan hebben gesteund. 

34. Mensen: Zij maken het verschil (jubileum 
drieluik)
drs. T. van der Peet (2005)

Dit boek vertelt het verhaal van de oprichting 
van SWOCC. Van een goed idee op een kantoor 
in Naarden-Vesting, tot een succesvolle stichting 
aan de Universiteit van Amsterdam. 

33. Tracking anno 2005: Aanbod en 
ontwikkelingen
drs. R. van Oosterom (2005)

geeft een overzicht van het aanbod en de 
ontwikkelingen op het gebied van tracking 
anno 2005. Bovendien bevat de publicatie een 
checklist als handvat bij het inrichten van een 
trackingonderzoek en bij de keuze van een 
geschikt trackinginstrument. 

32. Stretchen in de supermarkt?
drs. C. Blom (2005)

In het onderzoek zijn de mogelijke succes- en 
faalfactoren van merkextensies geanalyseerd 
en worden richtlijnen gegeven voor succesvolle 
merkextensie-introducties.

31. In een flits herkend?
drs. M. Klerkx en dr. L. van Meurs (2005)

Welke tekst- en beeldcomponenten dragen bij 
aan de effectiviteit van buitenreclameposters? 
Deze publicatie biedt een groot aantal 
praktische vuistregels voor de creatieve 
invulling van een buitenreclameposter. 

30. Een merk als vriend? De relatiemetafoor 
toegepast op consument en merk
drs. M. Tolboom (2004)

Zijn mensen in staat relaties op te bouwen 
met merken? Deze publicatie biedt een 
meetinstrument om merkrelaties in de praktijk 
te meten.

29. Werking van humor in kaart gebracht
drs. E. Olsthoorn (2004)

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven 
van de invloed van humor op verschillende 
communicatiedoelen. Daarnaast is gekeken 
naar de invloedsfactoren die een mediërende 
rol hebben bij de werking van humor. 

28. Consumeren in magere tijden: Aldi jam en 
Douwe Egberts koffie?
drs. T. van der Peet (2004)

Wat doet een economische recessie met het 
merkkeuzegedrag en de merktrouw van 
consumenten?  

27. De logica van likeability
drs. M. van den Berg, drs. E. Duijnisveld & 
dr. E.g. Smit (2004)

In deze publicatie wordt beschreven wat 
‘likeability’ precies is en wat de werking hiervan 
is. 

26. Internal Branding: een introductie 
drs. A. giling (2003)

Een overzicht van Internal Branding: het belang 
ervan, de mate waarin Internal Branding 
verschilt van interne communicatie en de 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan 
zodat medewerkers hun rol als merkbouwer 
optimaal vervullen. 

25. Informatie-overvloed: In discussie met de 
reclamepraktijk
drs. E. Olsthoorn (2003)

Deze publicatie betreft een vervolgonderzoek 
op de eerder verschenen publicatie 24 
‘Aandacht te midden van overvloed’. In dit 
onderzoek is onderzocht welke consequenties 
informatie-overvloed in de huidige praktijk en 
in de toekomst heeft voor reclamebeleid. 

24. Aandacht te midden van overvloed
drs. E. Olsthoorn (2003)

In deze publicatie wordt antwoord gegeven 
op de vraag welke gevolgen het toenemende 
aanbod van media en reclame heeft voor 
de aandacht die consumenten aan reclame-
uitingen schenken. 

23. Merkimago: bezint eer gij begint
dr. T. Timmerman (2003)

In deze publicatie (een samenvatting van 
het proefschrift ‘Researching brand images’) 
staat centraal hoe consumenten merken 
in hun geheugen opslaan en hoe deze 
geheugeninhoud op een objectieve wijze kan 
worden vastgelegd in merkimago-onderzoek. 

22. Mediakeuze en reclamestrategie
drs. E. Heuvelman, drs. I. Koppe & 
drs. A. van der Lee (2002)

In deze publicatie zijn de mogelijke 
communicatiedoelstellingen ingedeeld aan 
de hand van de reclamewerkingsmodellen 
van giep Franzen. Op basis van 
literatuuronderzoek, expertinterviews en een 
analyse van praktijkcases is gekeken welke 
mediumtypen het best passen bij elk van de 
reclamewerkingsmodellen. 

21. Merkpersoonlijkheid langs de meetlat
drs. E. van den Berge (2002)

In navolging van publicatie 18 
‘Merkpersoonlijkheid’, wordt in deze publicatie 
inzicht gegeven in de ontwikkeling van de 
SWOCC Merkpersoonlijkheidschaal. Ook wordt 
uitgelegd hoe men de schaal kan toepassen in 
de praktijk.

20. De veranderende brievenbus
drs. A.M. giling (2002)

In deze publicatie wordt antwoord gegeven op 
de vraag wat de meerwaarde is van direct 
e-mail boven direct mail. Deze meerwaarde 
is onderzocht aan de hand van de criteria 
communicatievermogen, bereik, kosten en 
houding.  

19. E-branding: mythe of realiteit?
drs. H.J. van der Louw (2001)

In deze publicatie wordt uiteengezet wat 
e-branding is, wat de voor- en nadelen zijn 
van het ‘branden’ van merken via internet, 
in hoeverre merkbeleid op internet anders 
is dan merkbeleid in de traditionele wereld 
en tenslotte op welke wijze merken via de 
marketingmix op internet aan hun merk 
kunnen bouwen.

18. Merkpersoonlijkheid
drs. M. van den Berg (2001)

In deze publicatie wordt ingegaan op de vraag 
wat merkpersoonlijkheid is. Beginnend bij de 
menselijke persoonlijkheidsleer en eindigend 
bij de praktische toepassing van het concept in 
het proces van merkontwikkeling.  

17. Internet Advertising
drs. S.V. de Lange (2001)

Aan de hand van literatuurstudie wordt 
een beeld geschetst van de nieuwe 
reclamemogelijkheden die internet biedt in 
vergelijking met traditionele massamedia.  
 

16. Integrated Marketing Communications
drs. I. Koppe & drs. D. Zurr (2000)

In deze publicatie wordt ingegaan op 
achterliggende theorieën van Integrated 
Marketing Communications (IMC) en de manier 
waarop IMC in organisaties kan worden 
toegepast. 

15. Tussen droom en werkelijkheid
drs. T. Sanders (2000)

Wat is merkidentiteit en wat is de relevantie 
ervan voor ondernemingen? Op basis van het 
identiteitsprocesmodel wordt uiteengezet hoe 
kan worden omgegaan met de identiteit van 
een merk.

14. Effectiviteit van radioreclame
drs. J. van As (2000)

Deze publicatie brengt de bestaande kennis 
over de effectiviteit van radioreclame en de 
factoren die deze effectiviteit beïnvloeden in 
kaart. 

 
13. Reclamemakers aan het woord over 
reclamestrategieën
drs. K. Cramer (2000)

Deze publicatie vormt het tweede deel van 
SWOCC-publicatie 9 ‘Reclamestrategieën’ 
dat uitkwam in 1998. In dit tweede deel 
wordt door middel van expertinterviews, 
groepsinterviews en een analyse van bestaande 
reclamecampagnes een ‘kijkje in de keuken van 
de reclamepraktijk’ gegeven op het gebied van 
de ontwikkeling van reclamestrategieën. 
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12. In het kielzog van Giep Franzen
dr. B. van den Putte, drs. A. Smit en drs. K. 
Cramer (1999)

In deze publicatie worden de 
zeven, door Franzen ontwikkelde, 
reclamewerkingsmodellen getoetst in de 
praktijk. 

11. Reclame als zwakke kracht
drs. A. Aytug (1999)

In deze publicatie wordt het onderscheid 
beschreven tussen twee reclamewerkings-
theorieën: de ‘sterke theorie’ versus de ‘zwakke 
theorie’

10. Op zoek naar het merkimago
drs. M. Bouwman (1999)

In deze publicatie wordt uiteengezet wat 
imago is en wat imago-onderzoek inhoudt. Er 
wordt tot slot een aanbeveling gedaan voor het 
doen van imago-onderzoek.

9. Reclamestrategieën
drs. K. Cramer (1998)

In deze publicatie wordt antwoord gegeven op 
de vraag wat een reclamestrategie precies is 
en worden de elementen beschreven waaruit 
een reclamestrategie bestaat. Hiernaast wordt 
een overzicht gegeven van de factoren in 
de omgeving van de reclamestrategie die 
invloed hebben op de keuzen die tijdens de 
strategieontwikkeling worden gemaakt.

8. Merkrelaties
drs. D. Bremer (1998)

Wat betekent het begrip merkrelatie en hoe 
kan men deze relatie onderzoeken? Sociaal 
psychologische theorieën en gegevens over 
relaties tussen mensen worden uiteengezet en 
vervolgens wordt een geschikte methode om 
merkrelaties te meten besproken.

7. Brand-equity
prof. M.P. Franzen (1998)

In deze publicatie wordt, op basis van de 
huidige (1997) inzichten, het begrip ‘brand 
equity’ ontrafeld. Er wordt een overzicht 
gegeven van de componenten van brand-equity 
en de samenhang daartussen, en aangeven hoe 
deze onderzocht kunnen worden. 

6. Wear-in en Wear-out
drs. W. van Dun & drs. D. Bremer (1997)

In deze publicatie wordt door middel van een 
literatuurstudie gezocht naar een antwoord op 
de vraag wat de invloed is van herhaling op de 
effectiviteit van reclame.  

5. Reclame-Irritatie
dr. E.g. Smit, drs. N. Dokter & drs. B. Smith 
(1997)

Wat is irritatie en welke factoren zijn van 
invloed op reclame-irritatie? In deze publicatie 
wordt hierop antwoord gegeven, maar ook de 
gevolgen van irritatie en wat men hier tegen 
kan doen worden uiteengezet.

4. Pretesten
drs. M.C. Hoogerbrugge (1997)

In deze publicatie wordt uiteengezet wat onder 
pretesten wordt verstaan, welke variabelen in 
een pretest kunnen worden gemeten en wat de 
mogelijkheden en beperkingen zijn van deze 
onderzoeksmethode.

3. Tracking
drs. M.C. Hoogerbrugge (1996)

Deze publicatie geeft antwoord op de vragen: 
wat houdt tracking-onderzoek in, hoe ziet de 
ideale tracking-studie eruit, en in hoeverre en 
op welke wijze vindt tracking-onderzoek in 
Nederland plaats?

2. De Reclame Respons Matrix
prof. M.P. Franzen, drs. C. goessens & 
drs. M.C. Hoogerbrugge (1996)
 
In deze publicatie wordt een overzicht gegeven 
van reclame-effecten in de vorm van de 
‘Reclame Respons Matrix’. 

1. Het merk op weg naar de 21e eeuw 
prof. M.P. Franzen & drs. M.C. Hoogerbrugge 
(1996)

In deze publicatie wordt beschreven welke 
functies een merk voor de consument kan 
hebben, waardoor zij het merk kopen en zullen 
blijven kopen. 

Dossiers

Naast publicaties geeft SWOCC ook dossiers uit. 
SWOCC-dossiers worden niet, zoals de SWOCC-
publicaties, automatisch aan alle begunstigers 
toegestuurd, maar kunnen (gratis) door 
begunstigers van SWOCC worden aangevraagd. 

7. Non-spot advertising
drs. K. Cornelis (2007)

Naast een definiëring en omschrijving 
van de wetgeving, is met behulp van een 
inhoudsanalyse een beeld geschetst van het 
gebruik van sponsoring op de Nederlandse 
televisie. 

6. Succesvol adverteren in dagbladen
dr. E.g. Smit, prof. dr. P. Neijens en drs. M. 
Stuurman (2006)

Dit dossier gaat in op welke factoren 
(plaatsingskenmerken, advertentiekenmerken 
en lezerskenmerken) van invloed zijn op het 
bereik en het effect van dagbladadvertenties. 

5. De kracht van adverteren in dagbladen en 
dagbladmagazines 
prof. dr. P. Neijens & dr. E.g. Smit (2003)

Dit dossier biedt inzichten in het bereik en de 
waardering van advertenties in dagbladen en 
dagbladmagazines. 

4. Merkstrategieën: portfoliomanagement in de 
financiële dienstverlening 
drs. C. Blom & drs. K. Cramer (2002)

In dit onderzoek is onderzocht welke 
merkportfoliostrategieën door financiële 
dienstverleners worden gebruikt en door welke 
factoren deze strategieën worden beïnvloed. 

3. Informatie-overbelasting 1991-2000 
drs. E. Olsthoorn (2002)
 
Dit dossier is een geactualiseerde versie van het 
eerder verschenen SWOCC-dossier ‘Information 
overload’. 

2. Brand Strategies. Portfolio Management in 
the Service Industries 
drs. K. Cramer (2000)

Dit dossier bevat een promotieplan over 
merkportfolio strategieën. In dit project 
wordt gekeken naar de ontvangerskant 
van de communicatie. Hoe effectief zijn de 
portfoliostrategieën? Begrijpt de consument de 
merkboodschap? Het onderzoeksterrein is de 
dienstensector. 

1. Information Overload 
drs. M. Cats (2000)

In dit dossier zijn tastbare onderzoeksgegevens 
over de ontwikkelingen in het aanbod van 
informatie, mediabestedingen, tijdsbesteding 
aan mediumtypen en het bereik van 
mediumtypen in kaart gebracht. 

Proefschriften

Bij SWOCC zijn drie proefschriften verschenen. 
Hoewel academische proefschriften vaak diep-
gravende, zeer uitgebreide en ingewikkelde 
boeken zijn, hebben de SWOCC- proefschriften 
een relatief grote toegankelijkheid en 
vooral praktische toepasbaarheid. SWOCC-
proefschriften zijn, in tegenstelling tot de 
andere publicaties, voor iedereen te koop. 
Begunstigers van SWOCC ontvangen één 
proefschrift gratis en krijgen bij een volgende 
bestelling een korting van vijftig procent.

Onder moeders paraplu? Determinanten 
en effecten van merkportfoliostrategieën
dr. K. Cramer (2005)

Dit proefschrift geeft inzicht in de deter-
minanten en effecten van merkportfolio-
strategieën, waarbij de relatie tussen 
individuele merken en het corporate merk 
centraal staat. Welke strategieën gebruiken 
ondernemingen om hun merken in onderlinge 
samenhang te managen? Welke argumenten 
gaan hieraan vooraf? Hoe komen deze 
strategieën tot uiting in reclame en hoe 
reageren consumenten hierop?
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Researching brand images: The nature and 
activation of brand representations in memory 
dr. T. Timmerman (2002) 
 
Het onderzoek van Tijs Timmerman richt zich 
op de vraag: wat zijn de bouwstenen van een 
merkrepresentatie, en op welke wijze wordt de 
activatie van deze merkrepresentatie beïnvloed 
door factoren die in een meetmethode zijn 
vastgelegd?

Een schaap in de bus? Een onderzoek naar 
waarden van de Nederlander 
dr. J. Oppenhuisen (2000) 
 
Waarden fungeren als basis voor het maken 
van keuzes en sturen daarmee het gedrag van 
mensen. Waarden zijn sterk cultureel gebonden 
en hierdoor kan buitenlands onderzoek in 
Nederland slechts beperkt worden toegepast. 
Om gebruik te kunnen maken van een 
waardelijst die helemaal is toegesneden op 
de Nederlandse situatie, is een geheel nieuwe 
waarde-inventarisatie uitgevoerd. 

Working Paper Series

De SWOCC Working Paper Series bevat 
oorspronkelijke, niet eerder gepubliceerde 
artikelen van recent wetenschappelijk 
onderzoek. Allernieuwste wetenschappelijke 
inzichten die inspireren tot verdere actie en 
onderzoek. De papers worden zorgvuldig 
beoordeeld door toonaangevende 
wetenschappers en practici. De SWOCC 
Working Paper Series zijn exclusief beschikbaar 
voor alle begunstigers van SWOCC.

Not All Created Equal?: The Content 
Characteristics and Usefulness of Online 
Consumer Reviews
drs. L. Willemsen, prof. dr. P. Neijens & 
prof.dr. F. Bronner  (2010)

Wat maakt een online review in de ogen 
van consumenten nuttig? Met dit onderzoek 
tonen de auteurs aan dat reviews verschillen 
in inhoud en daarmee ook in waarde voor 
de consument. Daarmee biedt het onderzoek 
een waardevol en praktisch inzicht in online 
consumentengedrag. Het geeft handvatten 
voor buzz-tracking, webcare en websitebeheer.

Introducing COBRA’s: A holistic exploration of 
motivations for brand-related social media use
drs. D.g. Muntinga, dr. M. Moorman & 
prof. dr. E.g. Smit (2009) 

Consumers’ Online Brand-Related Activities 
(‘COBRA’s’) hebben belangrijke gevolgen 
voor bedrijven en merken. Om effectief op 
deze gevolgen in te kunnen spelen, is inzicht 
in de motieven van merkgerelateerd social 
media gebruik essentieel. Dit onderzoek 
biedt waardevolle en praktische inzichten in 
consumentengedrag op social media.
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Samenvatting
Fred Bronner studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, met als 
specialisatie methoden en technieken van onderzoek. Na zijn afstuderen in 1971 
ging hij werken bij Veldkamp, een commercieel onderzoeksbureau gespecialiseerd in 
onderzoek voor de overheid en mediaonderzoek. Maar hij behield de contacten met 
de universitaire wereld en promoveerde in 1978 aan de Universiteit van Amsterdam 
bij prof. dr. Rob Mokken en prof. dr. gerard de Zeeuw op een proefschrift getiteld 
‘Politieke voorkeur: oordelen en beslissen’ (dubbelpromotie met Robert de Hoog). 
Van 1987 tot 2002 was hij algemeen directeur van Veldkamp. Eind 2002 keerde hij 
terug naar de Universiteit van Amsterdam en werd benoemd tot hoogleraar Media- 
en Reclameonderzoek bij de Afdeling Communicatiewetenschap. In beide perioden 
heeft hij een aantal onderzoekslijnen uitgezet, waarbij innovatie een kernbegrip is. 
In onderstaand overzicht zijn uit beide perioden vijf belangrijke onderzoekslijnen 
gehaald. Kort wordt aangegeven wat de kern van de onderzoekslijn is, daarna volgt 
de literatuur van zijn hand.

1  Beslissen en keuzeregels (periode 1974-1984) 
Consumenten hanteren verschillende keuzeattributen. Hoe combineren zij nu 
deze oordelen tot een totaaloordeel en uiteindelijke keuze?

2  Eerste survey-onderzoeken onder allochtonen (periode 1979-1987) 
Eind jaren 70 werd het eerste onderzoek onder allochtonen uitgevoerd. 
De aanpak bleek duidelijk te moeten verschillen van onderzoek onder 
autochtonen, zowel qua benadering van respondenten als qua vraagstelling 
en vraag volgorde.

3  Mediabereik en kwaliteit van bereik (periode 1981-2000)
  In deze periode vonden allerlei innovaties plaats in het 

mediabereiksonderzoek, zoals domein-specifieke segmentatie, fusie van 
databestanden en modellen voor het meten van bereik van onderdelen van 
media.

4  Zilveren Standaard: een nieuwe methode om campagne-effecten te meten 
(periode 1990-2000)

  De Zilveren Standaard was een methode die voor de overheid werd ontwikkeld 
om veranderingen beter toe te kunnen schrijven aan voorlichtingscampagnes.

5 Mediabeleving (periode vanaf 1997) 
  Bereiksonderzoek behandelt alle media consumptiemomenten als min of 

meer gelijk, maar via het mediabelevingsmodel werd inzicht gekregen in hoe 
mensen de verschillende momenten beleven.
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6 Gezinspraak (periode vanaf 2002)
  De toenemende democratisering in gezinnen en meerpersoonshuishoudens 

heeft gevolgen voor persuasieve communicatie.

7 Multimediasynergie (periode vanaf 2003)
  In campagnes worden tegenwoordig meer media ingezet die – gebaseerd 

op verschillende wetenschappelijke theorieën – een synergie-effect kunnen 
opwekken, dat wil zeggen een 1+1=3 of meer effect.

8 Merk Relatie Kwaliteit (periode vanaf 2005)
  Uit onderzoek blijkt dat ruwweg een derde van de consument-merkrelaties 

wordt gekenmerkt door een hoge mate van Merk Relatie Kwaliteit (MRK). Er is 
grote belangstelling voor dit vraagstuk omdat merkrelaties in verband worden 
gebracht met belangrijke voordelen zoals reductie op marketingkosten, 
aantrekken van nieuwe consumenten, klantbehoud en toename van de winst.

9 eWOM (periode vanaf 2007)
  Consumenten laten zich in hun keuzegedrag steeds meer leiden door wat 

andere consumenten ergens van vinden. Consumentenvergelijkingssites spelen 
in dit beïnvloedingsproces een belangrijke rol. Dit wordt omschreven als 
electronic Word-Of-Mouth, afgekort als eWOM.

10 Bezuinigingsgedrag van consumenten (periode vanaf 2009)
  Over het bezuinigingsgedrag van vakantiegangers in een substantiële 

economische crisis is weinig bekend omdat er een lange periode van groei is 
geweest. De laatste onderzoeksresultaten over bezuinigen dateren dan ook uit 
de jaren 70. Vergelijking tussen de crisis in de jaren 70 en die van nu leert dat 
consumenten nu een andere bezuinigingstrategie gebruiken.
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Tien onderzoekslijnen
Fred Bronner in praktijk en 
wetenschap

Fred Bronner studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, met als spe-
cialisatie methoden en technieken van onderzoek. Na zijn afstuderen in 1971 ging 
hij werken bij Veldkamp (op dat moment onder leiding van Jaap Veldkamp en Karel 
Slootman), een commercieel onderzoeksbureau gespecialiseerd in onderzoek voor 
de overheid en mediaonderzoek. Maar hij behield de contacten met de universitaire 
wereld en promoveerde in 1978 aan de Universiteit van Amsterdam bij prof. dr. Rob 
Mokken en prof. dr. gerard de Zeeuw op een proefschrift getiteld ‘Politieke voorkeur: 
oordelen en beslissen’. Van 1987 tot 2002 was hij algemeen directeur van Veldkamp. 
Eind 2002 keerde hij terug naar de Universiteit van Amsterdam en werd benoemd tot 
hoogleraar Media- en Reclameonderzoek bij de Afdeling Communicatiewetenschap. 
In beide perioden heeft hij een aantal onderzoekslijnen uitgezet, waarbij innovatie 
een kernbegrip is. Uit elke periode zijn vijf belangrijke onderzoekslijnen gehaald, 
die hier worden besproken. Daarbij gaat het om inhoudelijke lijnen en zijn lijnen die 
bijvoorbeeld met dataverzamelingsmethoden te maken hebben buiten beschouwing 
gelaten (zoals een al in 1982 geschreven artikel over computergestuurd interviewen 
en artikelen over access panels). Door de volgtijdelijke presentatie ontstaat tegelijk 
een beeld welke onderzoeksonderwerpen in welke periode van belang waren. Tel-
kens wordt per onderzoekslijn kort aangegeven wat de kern is, gevolgd door enkele 
publicaties die over deze lijn van zijn hand verschenen.
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 1
Beslissen en keuzeregels (periode 1974-1984)

Na het afronden van mijn studie politicologie, koos ik voor het marktonderzoek waar-
in het consumentengedrag werd bestudeerd. Hierin raakte ik – zowel in de studie 
naar politieke voorkeur als naar consumenten voorkeuren – gefascineerd door keuze-
kenmerken en de keuzeregels die mensen volgen. Modellen uit de consumenten hoek 
paste ik (in samenwerking met Robert de Hoog, leidend tot een dubbel promotie) toe 
in de politicologie. 

Mensen beoordelen een politieke partij of merk op een aantal relevante keuze-attri-
buten / criteria en geven merk x op het ene attribuut een voldoende en op het andere 
een onvoldoende of op weer een ander attribuut een excellente score. Nu kunnen 
mensen via verschillende keuzeregels tot een uiteindelijke voorkeur en keuze komen:

•	 	ze	middelen	goede	en	slechte	cijfers	zodat	een	slechte	beoordeling	
goedgemaakt kan worden door een goede

•	 	ze	verwerpen	iets	omdat	er	een	onvoldoende	bijzit	(conjunctieve	regel)
•	 	ze	nemen	iets	omdat	het	een	outstanding performance heeft (disjunctieve 

regel).
 

De meest opvallende conclusie uit deze projecten luidde: het type gevolgde keuze-
regel varieert per keuzeobject. Zo wint bij politieke partijen de middeling, bij auto’s 
het conjunctieve model en is bij Fast Moving Consumer goods het disjunctieve model 
sterk. Nog altijd wordt er image-onderzoek uitgevoerd zonder te kijken naar de uit-
eindelijke wijze waarop deze oordelen door de consument worden gecombineerd 
tot een totaaloordeel. En dat type image onderzoek lijkt mij minder zinvol.

In ons project ging het de eerste jaren om beschrijvende modellen, maar in de fase 
daarna ontwikkelden wij modellen om mensen bij hun keuze te helpen (normatieve 
modellen). De ontwikkeling van de pc in die jaren stimuleerde dit type decision-
aiding programma’s. Het door ons ontwikkelde programma was genaamd MIDAS 
(=Multi-attribute Individual Decision Assistance System) en is benut om mensen te 
helpen bij keuzen zoals die van een auto, vakantie of opleiding.

8 
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2
 Eerste survey-onderzoeken onder allochtonen 
(periode 1979-1987)

Eind jaren 70 kreeg Veldkamp opdracht van de gemeente Amsterdam om de bij Ford 
afgevloeide werknemers te volgen in hun zoektocht naar een nieuwe baan. We kwa-
men er al snel achter dat we met ons enquêteurapparaat de vrij grote groep Turk-
se werknemers door taal- en cultuurproblemen niet konden interviewen. Daarom 
begon ik samen met collega yolanda Schothorst een veldwerkapparaat van alloch-
tone enquêteurs op te bouwen. In het begin waren er nog geen 2e of 3e generatie 
allochtonen beschikbaar, maar – zeg maar – de Turkse of Marokkaanse rijschool-
houder die Nederlands sprak en graag wilde enquêteren als bijverdienste. Bovendien 
kregen we hulp van Hans Wentholt van de NOS, die in het kader van de evaluatie 
van de Paspoort uitzendingen (uitzendingen op de Nederlandse televisie voor speci-
fieke allochtone groepen) begonnen was met het werven van allochtone enquêteurs 
(toen spraken we nog niet over allochtonen, maar over buitenlandse werknemers die 
‘eigen’ tv-programma’s hadden). Nu – 30 jaar later – is allochtonen onderzoek nog 
steeds een specialisme van Veldkamp en worden regelmatig grootschalige onder-
zoeken onder allochtonen voor de overheid uitgevoerd. In de jaren 80 voerde ik een 
aantal zeer omvangrijke projecten uit: 

1  onderzoek ter ondersteuning van de voorlichtingscampagne ‘Samen Wonen, 
Samen Stemmen’ naar aanleiding van de kiesrechtverlening aan niet-
Nederlandse ingezetenen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1986, 

2  het eerste onderzoek naar koopgedrag van allochtonen, en
3  in opdracht van de NOS brachten we verschillende malen het mediagedrag 

van allochtonen in kaart. 

Voor methodologieboeken schreef ik hoe survey-onderzoek onder allochtonen 
moest worden aangepakt en op welke punten er duidelijke verschillen zijn met 
autoch tonen onderzoek. Mooie voorbeelden: de inkomensvraag stel je bij Nederlan-
ders aan het eind en bij allochtonen aan het begin, Nederlanders interview je niet op 
zondag maar Marokkanen juist wel, bij Nederlanders gebruik je lange rating-scales 
en bij allochtonen korte, het inschakelen van mannelijke enquêteurs bij mannelijke 
respondenten en van vrouwelijke enquêteurs bij vrouwelijke respondenten. Ook 
bleek bij allochtonen een lange enquête eerder goed te werken dan een korte (een 
lange enquête brengt gevoel van aandacht over). De respons percentages waren 
die eerste jaren zeer hoog en konden zelfs boven de 80% komen, maar liepen later 
terug tot Nederlands niveau. Dat heeft wel tot de speculatieve opvatting geleid dat 
non-respons een goede indicator is van integratie, hoe lager de respons des te groter 
de integratie.

Bronner, A.E., & Hoog, R. de (1976, September).
Political preference as a marketing problem: 
a choice model and an application in the 
Netherlands. Paper presented at 29th ESOMAR 
Congress, Venice. In conference proceedings 
Research that works for today’s marketing 
problems pp. 603-627.

Bronner, A.E., & Hoog, R. de (1978). 
Politieke voorkeur: oordelen en beslissen. 
Dissertatie, Univer siteit van Amsterdam.

Bronner, A.E., & Hoog, R. de (1979). 
Keuzemodellen en marktonderzoek. 
In J.W. van den Ben et al. (Red.), 
Marktonderzoek en Consumentengedrag 
Jaarboek van de Nederlandse Vereniging 
van Markton derzoe kers 1979 (pp. 223-239). 
’s-Hertogenbosch: Smeets.

Bronner, A.E., & Hoog, R. de (1981). 
Choice models and voting behaviour: the case of 
the Dutch electorate. Public Choice, 37, 531-546.

Bronner, A.E. (1982). 
Decision styles in transport mode choice. 
Journal of Economic Psycho lo gy, 2, 81-101.

Bronner, A.E. (1982). 
It is the individual who takes a decision.  
Journal of Economic Psycholo gy, 2, 109-114.

Bronner, A.E., & Hoog, R. de (1983). 
Party choice in the Netherlands. In L. Sjöberg, 
T. Tyszka, & J.A. Wise (Eds.), Human decision 
making (pp. 211-227). Bodafors: Doxa.

Bronner, A.E., & Hoog, R. de (1983).
Non-expert use of a computerized decision 
aid. In P. Humphr eys, O. Svenson, & A. Vari 
(Eds.), Analysing and Aiding Decision Processes 
(pp. 281-299). Amsterdam: North Holland.

Bronner, A.E., & Hoog, R. de (1984). 
The intertwining of information search and 
decision aiding. Acta Psychologica, 56, 125-139.

Bronner, A.E., & Hoog, R. de (1985). 
A recipe for mixing decision ingredients. 
European Re search, 13(3), 109-115.

Bronner, A.E., & Hoog, R. de (1985, August). 
Industrial Decision Making and the design 
of external decision support facilities. Paper 
presented at the 10th Research Conference 
on Subjective Probability, Utility and Decision 
Making (SPUDM), Helsinki.
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3
Mediabereik en kwaliteit van bereik (periode 1981-2000)

Vanaf 1981 begon ik door de uitvoering van de grote printbereiksonderzoeken NOP 
(=Nationaal Onderzoek Persmedia) 1982 en Nationaal Media Onderzoek 1984 (uit-
gevoerd samen met collegae Cees van Rooy en Jacques Wilbrink) grote interesse voor 
het mediabereiksonderzoek te krijgen. De doorbraak was voor mij het project ‘Oog 
voor Reclame’. SUMMO (toenmalig overkoepelend orgaan voor het printonderzoek) 
gaf mij opdracht een literatuurstudie uit te voeren rond definities van bereik en 
recente onderzoeksresultaten. Optimistisch ging ik eerst naar de bibliotheek van 
de Universiteit van Amsterdam, maar helaas was daar in 1986 nog geen literatuur 
over reclameonderzoek te vinden. Dit was destijds in de universitaire wereld nog 
een ‘besmet’ onderwerp en dat zou nog tot in de jaren 90 duren. Met hulp van de 
uitgebreide SRM bibliotheek (opleidingsinstituut voor reclame en marketing) schreef 
ik toen mijn rapport. Bekend werd mijn reclamebereik definitie open eyes in front of 
open advertising pages en de uitwerking van het open eyes concept voor reclame in 
persmedia. Ook werd in dat rapport voor het eerst uitgebreide aandacht geschonken 
aan non-verbale metingen van bereik met bijvoorbeeld eye-tracking of verborgen 
camera’s. 

Na dit rapport was ik de direct daarop volgende jaren gestimuleerd om mij met ver-
nieuwing in het mediaonderzoek bezig te houden. Voorbeelden hiervan zijn:
 
1  Nieuwe mediasegmentatietechnieken zoals Psyche en Consumind met Hans 

Elzinga en Conversiemodel met Ted Vonk.
2 Kwaliteit van bereik met allerlei nieuwe instrumenten om dit begrip te meten. 
3  Nieuwe fusie technieken om onafhankelijke mediaonderzoeken te koppelen 

zoals VENUS (=VEldkamp Non-respons en Uitval Simulatieprocedure). 
4  Bereiksmodellen ontwikkelen voor media die tot in de jaren 90 nog niet 

werden gemeten zoals ongeadresseerde brievenbusreclame (Thuis Binnen 
Bereik, samen met Cees van Rooy, op basis van de tweelingprocedure waarbij 
op Appelstraat 14 de brievenbusreclame van een week wordt verzameld 
en vervolgens aan de bewoner van Appelstraat 18 ter evaluatie wordt 
voorgelegd), geadresseerde brievenbusreclame (Mail Monitor), customer 
magazines (het zogeheten 5B model: behoeften, bereik, branding, binding en 
beleving). 

5  Modellen ontwikkelen voor meting van het bereik van onderdelen van media 
(Katernenmodel samen met John Faasse en gerrit Jansen van Doorn). 

6  Nieuwe reclame-effectmodellen ( Media Observer samen met The Media 
Partnership). 

7  Onderzoek naar functies van media (Functieonderzoek dagbladen samen met 
Irena Petric en Wim van der Noort).

Bronner, A.E., & Korterink, G.J. (1983). 
Minderheden, meer toekomst: een onderzoek 
verricht voor de Commissie Kiesrecht Niet-
Nederlandse Ingezetenen. Den Haag: 
Rijksvoorlichtingsdienst.

Bronner , A.E. (1986). 
De allochtone consument, Tijdschrift voor 
Marketing, 20(6), 32-38.

Bronner, A.E., & Schothorst, Y. (1986). 
Media en Minderheden. Amsterdam / Hilversum: 
NOS.

Bronner, A.E. (1986).
Ethnic Minorities: relevant facts for quantitative 
and qualitative re search. Paper presented 
at ESOMAR seminar Qualitative methods of 
research: a matter of interpretation, Amsterdam. 
In conference proceedings pp. 201-214.

Bronner, A.E., & Schothorst, Y. (1986). 
Samen Wonen, Samen Stemmen: evaluatie van 
een campagne. Amsterdam: Veldkamp.

Bronner, A.E. (1987). 
De allochtone consument. Voedingsmiddelen-
technologie, 20(2), 11-15.

Bronner, A.E. (1988). 
Surveying ethnic minorities. In W.E. Saris & 
I.M. gallhofer (Eds.), Sociometric Research vol. 1 
(pp. 36-47). London: MacMillan Press.

Schothorst, Y., & Bronner, F. (1995). 
Mediagebruik van Minderheden (onderzoek 
1980-1992). In g. van der Wal (Ed.), Gemengde 
berichten: de dilemma’s van de omroep in een 
plurale samenleving (pp. 41-64). Hilversum: NPS.
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4
Zilveren Standaard: een nieuwe methode om 
campagne-effecten te meten (periode 1990-2000)

Begin jaren 90 werd Veldkamp benaderd door de Rijksvoorlichtingsdienst met de 
vraag een meetmethode te ontwikkelen waarmee het effect van Postbus 51 campag-
nes gemeten zou kunnen worden. Dit resulteerde in mijn ontwerp van de  Zilveren 
Standaard. Het probleem was dat de gebruikte onafhankelijke voor- en na meting 
rond een campagne wel inzicht gaven in veranderingen in de tijd, maar niet de 
mogelijkheid boden die veranderingen toe te schrijven aan de campagne. Een vol-
ledige panel aanpak is een alternatief: je ondervraagt voor en na de campagne 
dezelfde mensen. Maar de typische Postbus 51 onderwerpen kunnen gemakkelijk 
conditionering uitlokken. Als iemand een uitgebreide kennis batterij over milieu-
vriendelijk gedrag moet beantwoorden dan wordt waarschijnlijk zijn waarneming 
op een later moment van de campagne beïnvloed en ook zijn antwoorden op de 
kennis vragen achteraf. Oplossing was de Zilveren Standaard die een tussenweg 
bood: een voormeting in steekproef 1 met kennis / houding / gedrag vragen, een 
nameting in steekproef 1 met alleen vragen of men blootgesteld is of niet aan de 
campagne en een nameting in steekproef 2 met kennis / houding / gedrag vragen. Je 
zou deze aanpak kunnen omschrijven als een half-panel. Zo wordt conditionering in 
de kennis /  houding / gedrag vragen vermeden en kunnen verschillen met meer zeker-
heid aan de campagne worden toegeschreven dan bij een opzet met volledig onaf-
hankelijke steekproeven. Kortom nog steeds een prima oplossing om campagne- en 
reclame-effecten te meten en veel beter dan de in de mediawereld nog steeds zeer 
populaire onafhankelijke voor- en nameting.
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5
Mediabeleving (periode vanaf 1997)

Midden jaren 90 vormde zich een uitgebreide groep onderzoekers die beschouwd 
kunnen worden als de smaakmakers in mediaonderzoekland op dat moment (Arie 
den Boon, Fred Bronner, Jan Peter van Doorn, John Faasse, Willem Koch, Irene Koppe, 
Rob van Leeuwen, Marie-José Martens, Peter Neijens, Hans Scheffer, Paul Schweitzer, 
Paul Turken). Ons gemeenschappelijk uitgangspunt was: Al het bereiksonderzoek 
geeft inzicht in het percentage 18-40 jarigen dat blad x leest of programma y ziet, 
maar vertelt niets over de beleving van die media consumptiemomenten. Het buik-
gevoel zou vervangen moeten worden door empirische data.

Dit leidde tot het mediabelevingsonderzoek dat om een aantal redenen bijzonder 
was: het werd gesteund door alle mediumtypen, het was het enige onderzoek in 
Nederland waarin single-source alle media aan bod kwamen (eerste multimedia-
onderzoek) en het kreeg verschillende nationale en internationale prijzen. Het 
onderzoek is de eerste keer uitgevoerd in 1997/1998, herhaald in 2003 / 2004 en een 
derde meting vond plaats in 2007. Per mediumtype wordt gevraagd naar de media 
consumptiemomenten van de voorafgaande dag en vervolgens wordt door de com-
puter per mediumtype één zo’n moment willekeurig geselecteerd. Over deze wille-
keurig gekozen momenten is via een serie van 30 statements de beleving gemeten. 
Deze statements representeren 8 factoren: informatie, transformatie, geraaktheid, 
tijd verdrijf, stimulans, identificatie, de sociale factor en praktische bruikbaarheid. 
De factor transformatie werd bijvoorbeeld met 7 statements gemeten: deed me 
genieten, maakte me vrolijk, gaf me een gevoel van gezelligheid, gaf me een tevre-
den gevoel, deed me alles even vergeten, was ontspannend, paste bij een moment 
van mijzelf. In de meting van 2007 gaat het om 1.500 respondenten en een kleine 
7.000 mediabelevingsmomenten. Het innovatieve uitgangspunt was dat niet respon-
denten de analyse-eenheid vormen, maar momenten. Het onderzoek zal de komen-
de periode voor de 4e keer uitgevoerd worden. Zo kunnen we dan in 2012 trends in 
mediabeleving over de laatste 15 jaar (1997-2012) bepalen.
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6
Gezinspraak (periode vanaf 2002)

Toen ik eind 2002 werd benoemd tot hoogleraar was één van de eerste te nemen 
beslissingen de keuze van mijn oratie onderwerp. Startende hoogleraren schijnen 
daar veel bos- en strandwandelingen aan te besteden. Ik had mij er echter in mijn 
periode als onderzoeker bij een commercieel onderzoeksbureau al over verwonderd 
dat er in de onderzoek- en reclamewereld zo weinig rekening wordt gehouden met 
de toenemende gezinspraak, dat wil zeggen de toenemende democratisering in 
gezinnen. En zo stond mijn onderwerp al snel vast. Individuele voorkeuren in enquê-
tes zijn een slechte voorspeller van hetgeen uiteindelijk wordt beslist na een lang 
onderhandelingsproces waarin een aantal strategieën gebruikt kunnen worden die 
ik heb beschreven in mijn oratie. En reclame is teveel bezig met reinforcement, het 
versterken van voorkeuren die er toch al zijn, terwijl het effectiever is iemand argu-
menten aan te reiken waarmee hij zijn andere gezinsleden kan overtuigen. Mijn 
oratie getiteld ‘gezinspraak’ leverde veel weerklank op in de praktijk en 8 vervolg-
projecten, gesponsord door het bedrijfsleven, resulteerden. Een bekend vervolg-
project werd de Familie Polder, uitgevoerd samen met Sanoma en bekroond met een 
AMMA-award. In de wetenschap ontstond ook steeds meer belangstelling voor de 
gevolgen van de toenemende democratisering in gezinnen voor persuasieve com-
municatie. Het mediagebruik voor het vinden van informatie die benut kan worden 
in de gezinspraak verschilt duidelijk van het mediagebruik om te komen tot een indi-
viduele voorkeur. Voor de communicatiewetenschap is dus interessant dat er twee 
vormen van informatiezoekgedrag zijn: een individuele, to make up your mind, en 
een sociale om munitie voor het gezinsdebat te verzamelen. gezinspraak is een goed 
voorbeeld van een project waar wetenschap en praktijk elkaar stimuleren en van 
elkaar willen leren. 
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7
Multimediasynergie (periode vanaf 2003)

Bij hedendaagse reclamecampagnes wordt vrijwel altijd een combinatie van medium-
typen ingezet. We zijn in de loop der tijd van multimedia naar super-multimedia 
gegaan en we moeten vaak denken aan de inzet van meer dan 6 mediumtypen in een 
campagne. Enerzijds om meer mensen te bereiken, maar ook om een synergie-effect 
te creëren, ervoor te zorgen dat 1+1 gelijk wordt aan 3 of meer. De vraag is echter 
welke mediumcombinatie in welke situatie en bij welke communicatie doelstellingen 
optimaal is. Veel aandacht heb ik in mijn publicaties over multi media-effecten 
besteed aan theorieën die het synergie-effect verklaren zoals de encoding  variability 
theory en multiple source credibility. Maar ook aandacht voor het ontleden van het 
multimedia-effect in deeleffecten (herhaling, complementariteit, geheugen verster-
king hetzij voorwaarts hetzij achterwaarts, geloofwaardigheid). Uit  vrijwel al het 
onderzoek rond multimediacampagnes komt naar voren dat verbindende elemen-
ten zeer belangrijk zijn voor het genereren van synergie-effecten. En als dat wordt 
verteld aan mensen die betrokken zijn bij een reclamecampagne knikt iedereen ook 
‘ja’. Maar de praktijk leert anders. Uit multi-tasking onderzoek komt naar voren dat 
mensen vaak meer media tegelijk consumeren. Een combinatie die veel voorkomt is 
tv kijken en brievenbusreclame bekijken. Toch lukte het een studenten groep aan de 
Universiteit van Amsterdam nauwelijks om voorbeelden te vinden van het gebruik 
van dezelfde beelden in een tv-commercial en op bijvoorbeeld de voorkant van een 
huis-aan-huis folder. Kortom er valt in de praktijk veel meer synergie uit multimedia-
campagnes te halen dan nu het geval is.
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8
Merk Relatie Kwaliteit (periode vanaf 2005)

In december 2004 verscheen bij SWOCC de publicatie ‘Een merk als vriend? De relatie-
metafoor toegepast op consument en merk’, geschreven door Maarten Tolboom. Om 
de kwaliteit van de mens-merkrelatie te meten werd een meetinstrument ontwik-
keld met constructen en items. Uit het onderzoek bleek dat ruwweg een derde van 
de consument-merkrelaties wordt gekenmerkt door een hoge mate van Merk Relatie 
Kwaliteit (MRK). Er is grote belangstelling voor dit vraagstuk omdat merkrelaties in 
verband worden gebracht met belangrijke voordelen zoals reductie op marketing-
kosten, aantrekken van nieuwe consumenten, klantbehoud en toename van de 
winst. Maar de vraag die na deze publicatie open bleef is: wat stuwt deze MRK nu 
omhoog? gedrieën ( Maarten Tolboom, Edith Smit, Fred Bronner) besloten wij de 
studie naar invloeden op MRK voort te zetten. In een eerste studie bleek dat een ster-
ke merkpersoonlijkheid invloed heeft omdat consumenten eerder vrienden willen 
worden met merken met uitgesproken persoonlijkheden. ‘Tools’ die in de periode 
daarna onderwerp van studie waren, zijn reclame, verpakkingsontwerp, logo design 
en het meest recent de interactie tussen reclame en public relations. Merken willen 
loyale consumenten die van het merk houden, het merk aanbevelen aan anderen en 
als een soort ambassadeur optreden. Om dit te realiseren zal de komende jaren nog 
veel onderzoek naar de beïnvloedende factoren van MRK nodig zijn.
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9
eWOM (periode vanaf 2007)

Consumenten laten zich in hun keuzegedrag steeds meer leiden door wat andere 
consumenten ergens van vinden. Consumentenvergelijkingssites spelen in dit beïn-
vloedingsproces een belangrijke rol. Op vakantiegebied kunnen we denken aan 
Nederlandse sites zoals Zoover en Vakantiereiswijzer en internationale sites zoals 
Tripadvisor. Deze ontwikkeling leidde tot een revitalisatie van de aloude Two-Step 
Flow theorie zoals ontwikkeld in de Communicatieleer in de jaren 40: communicatie 
verloopt in twee stappen:

•	 Stap	1:	media	beïnvloeden	opinieleiders
•	 Stap	2:	opinieleiders	beïnvloeden	opinievolgers

Mond-tot-mond reclame of ook wel WOM (=Word-Of-Mouth) speelt in dit proces 
een belangrijke rol.

Nu – vijftig jaar later – werden de opinieleiders tot ‘posters’, de opinievolgers tot 
‘lurkers’ en WOM werd eWOM (=electronic Word-Of-Mouth). De media veranderden 
van radio en print in internet. De term eWOM werd voor het eerst in 2004 gebruikt 
en wordt sindsdien veel benut. Met twee verschillende groepjes werk ik aan het 
eWOM project. Eén groepje samen met Robert de Hoog van de Universiteit Twente 
(waarmee ik al veel samenwerkte in de jaren 70 en 80 en zo rond 2005 hebben we 
de gezamenlijke draad weer opgepakt, zie onderzoekslijn 1) en Ad Schalekamp en 
Kees van der Most van het ContinuVakantieOnderzoek. De andere groep met Lotte 
Willemsen en Peter Neijens. Voor bedrijven kan eWOM een bedreiging of een kans 
zijn. Er kunnen negatieve verhalen of klachten over een merk in omloop komen die 
telkens in het eWOM circuit versterkt worden (negatieve berichten hebben meer 
invloed dan positieve). Dit alles heeft de aandacht voor Webcare vergroot. Voor 
bedrijven is het belangrijk om negatieve eWOM te monitoren en wanneer bedrij-
ven online discussies monitoren, zijn zij in staat zich in deze discussies te mengen 
en is eWOM juist een kans en geen bedreiging. De rol van eWOM in consumenten-
keuzegedrag is de laatste jaren steeds belangrijker geworden en zal de komende 
jaren zeker nog doorgroeien. Bedrijven moeten in eerste instantie eWOM-inhoud 
gaan monitoren en er daarna in tweede instantie goed op inspelen. Positieve gelui-
den bekrachtigen en negatieve geluiden ontkrachten. Webcare en flexibele vormen 
van reclame maken zijn daarvoor de aangewezen middelen.
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10
Bezuinigingsgedrag van consumenten (periode vanaf 2009)

De consument werd de afgelopen jaren getroffen door de effecten van de wereld-
wijde economische crisis. Werkloosheid, onzekerheid over spaartegoeden, pensioe-
nen die in gevaar zijn en dalende aandelenkoersen hadden en hebben hun uit werking 
op het algemene uitgavenpatroon van de consument. Vakantie-uitgaven werden 
ook wereldwijd zeer geraakt. Omdat het moment van herstel onduidelijk is, wordt 
het bezuinigen niet gestopt. Over het bezuinigingsgedrag van vakantiegangers in 
een substantiële economische crisis is weinig bekend omdat er een  lange periode van 
groei is geweest. De laatste onderzoeksresultaten over bezuinigen dateren dan ook 
uit de jaren 70 (periode 1973 (oliecrisis)-1982). In die periode werd geconstateerd 
dat een snoeimes strategie werd benut. De vakantie werd beschouwd als een minder 
noodzakelijke uitgave en opgeofferd voor meer noodzakelijke uit gaven zoals huur, 
verzekeringen en voeding. De resultaten van het hier beschreven onderzoek tonen 
aan dat nu – in deze crisis – meer sprake is van een kaasschaaf strategie, men gaat wel 
met vakantie maar bijvoorbeeld naar een land dichterbij  (staycation) of onderneemt 
minder activiteiten ter plekke. Sommige media verwachten wat betreft de crisis een 
double-dip, een W-curve en in dat geval zal onderzoek naar bezuinigingsgedrag 
voorlopig actueel blijven.
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