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Jacques Kuyf is sinds 2007 algemeen directeur FD Mediagroep en 

voelt zich nog steeds verbonden met de reclame. Hij werkte bijna 

twintig jaar bij FHV/BBDO en was oprichter van They. 

Door Fred Bronner

Wie Willem Koch zegt, zegt Mediabeleving. Hij was in 
de jaren 90 een van de initiatiefnemers van dit prach-
tige onderzoek en wie Willem kent, weet dat hij altijd 
stimulerende ideeën heeft, maar dat iemand daar 
nog wel chocolade van moet maken en daarmee wil 
ik zeggen dat iemand zijn soms wat abstracte ideeën 
moet omvormen tot onderzoekbare proporties. Met 
een groep smaakmakers op mediagebied hebben wij 
toen die klus geklaard en ik heb de nadere uitwer-
king en uitvoering op mij genomen. Inmiddels is het 
onderzoek vier keer uitgevoerd en een gewaardeerde 
traditie geworden. In dit artikel ga ik uiteraard nog in 
op de achtergronden van Mediabeleving, ik weet dat 
ik Willem daarmee een groot plezier doe. Het is toch 
een soort ‘love baby’ van hem. Maar de tijd schrijdt 
voort en ik wil ook graag iets meer zeggen over mijn 
nieuwe inzichten. In mijn afscheidsrede in december 
2011 introduceerde ik het TULIP-model voortvloeiend 
uit mijn onderzoek naar Gezinspraak. In het voor-
woord voor dit tijdschrift ter gelegenheid van het 
afscheid wordt gesproken over het belang in de 
communicatie van nieuwe vormen van verbinding. 
Welnu, ik wil het graag hebben over oude vormen  
van verbinding zoals het gezin.

De ontvanger zoekt zijn eigen weg en is niet meer onder één 

noemer te vangen.

Deze stelling is enorm waar. De ontvanger is wel divers en diversifieert verder, de 

noemer wordt daarentegen steeds belangrijker en is naar mijn idee te vangen 

onder de term ‘relevantie’. 

Ontvanger en verzender zijn van elkaar vervreemd geraakt omdat 

wij ons niet verdiepen in hoe hij de samenhang tussen verschil-

lende media ervaart en verwerkt.

Ook heel erg waar. Facebook krijgt meer tijd dan het achtuurjournaal. Omdat het 

relevanter, zingerichter en persoonlijker is. De les die ik uit deze stelling haal? 

Communiceer zoals het ooit is bedoeld: persoonlijk en relevant. 

Een nieuwe semantiek is nodig om de verschillende doelgroepen 

aan te spreken met een door de ontvanger samengestelde 

middelenmix.

Graag! Maar wie ontwikkelt die nieuwe semantiek? Willem, daar heb je vast tijd 

voor binnenkort!

Drie stellingen voor Jacques Kuyf

Individuen 
nemen 
geen 
beslissingen 
meer
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Nieuwe inzichten: gezinspraak en het TULIP-
model
Mediabeleving is een individueel gericht onderzoek, dat wil zeggen: er wordt  

via een mooie methode vastgesteld hoe individuen individuele momenten van 

mediaconsumptie beleven. Maar uit het wetenschappelijk onderzoek dat ik de 

laatste tien jaar heb gedaan, blijkt nu juist dat individuen vrijwel geen beslissing 

meer nemen, zeker niet als het om ‘high involvement’-producten gaat. Binnen 

gezinnen wordt uitvoerig overlegd en onderhandeld over merken en product-

keuzen. Dat geldt voor ouders onderling en ook voor de sterk toegenomen 

invloed van kinderen in het beslisproces. En met dat beslissen is vanzelfsprekend 

het informatiezoekgedrag direct verbonden: hoe zoeken en verzamelen 

consumenten informatie rond dat beslisproces? Het klassieke idee vanaf eind 

jaren 60 is dat consumenten de onzekerheid rond het beslissen willen reduceren 

en daarom informatie gaan verzamelen. Op algemeen niveau geformuleerd:  

‘they adopt different search patterns (or strategies) to reduce perceived risk’ 

(Fodness en Murray, 1999, p.223).

Gedurende mijn onderzoek naar Gezinspraak ontdekte ik dat er naast de boven 

beschreven klassieke aanpak ook een andere manier van informatie zoeken is.  

En met Gezinspraak bedoel ik onderzoek naar de gevolgen van de toenemende 

democratisering in gezinnen en meerpersoonshuishoudens voor persuasieve 

communicatie. Gezinspraak is een voor mijn oratie bedachte contaminatie  

van ‘gezin’ en ‘inspraak’ (Bronner, 2003). Ik betoogde dat veel aankopen van 

individuele tot gezinsbeslissingen zijn geworden en dat zowel de marktonder-

zoekwereld als de reclamewereld daar onvoldoende rekening mee houdt.  

De voortschrijdende democratisering in gezinnen zorgt ervoor dat beslissingen 

steeds meer het resultaat zijn van gezamenlijk overleggen en onderhandelen.  

In dit onderhandelingsproces worden verschillende strategieën benut zoals  

de guldenmiddenwegstrategie of de emotionele strategie of de voor-wat-hoort-

watstrategie. Ik hield mijn oratie op basis van wetenschappelijk onderzoek en 

vond hiermee veel weerklank in de praktijk. Maar liefst acht vervolgprojecten 

gesteund door het bedrijfsleven resulteerden in de periode 2003-2011. Een van 

de lessen van die onderzoeken is dat ik anders tegen het informatiezoekproces 

van consumenten ben gaan aankijken. Er valt een onderscheid te maken tussen 

twee hoofddoelen om informatie te zoeken. 

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 alternatieve 

sociale benadering van het informatiezoekproces kunnen noemen.

In mijn afscheidsrede (Bronner, 2011) duid ik dit onderscheid aan als het TULIP-

model (Two Uses Leading to Information search Processes). 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 verduide-

lijken. Man en vrouw hebben discussie over het land van bestemming voor hun 

hoofdvakantie. De man wil graag naar Noorwegen, maar de vrouw prefereert 

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 infor-

matie zoekmodel gaat de man op zoek naar informatie over hoe mooi de fjorden  

in Noorwegen 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.

Conclusie
Ik houd samen met Willem nog steeds veel van het Mediabelevingsonderzoek, 

maar we moeten in de komende jaren minder het individu centraal stellen omdat 

dat individu nog weinig belangrijke beslissingen neemt, dat gebeurt in de DMU in 

het gezin. De man wil een BMW, de vrouw een Peugeot en het wordt een Renault. 

Individuele voorkeuren zijn niet bepalend voor wat er in een gezin uiteindelijk 

wordt gekozen. En als het om tablets of internet providers gaat, dan kunnen pa en 

ma wel voorkeuren hebben maar dan is het oordeel van de kinderen veelal 

doorslaggevend. En zoals ik heb aangetoond heeft dat ook gevolgen voor het 

informatiezoekgedrag en dus voor het gebruik van media. Het gaat niet allen om 

nieuwe vormen van verbinding maar zeer zeker ook om oude vormen van 

verbinding.
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Fred Bronner is emeritus hoogleraar Communicatiewetenschap 

aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zat tien jaar in de  

Raad van Advies van het SWOCC en sinds 2009 in het bestuur. 

Hier fungeert hij als een echte ‘in-between’ tussen praktijk en 

wetenschap.

Mediabeleving: de weg naar een uniek 
trendonderzoek
Wij gaan even terug naar midden jaren 90. Mediabereikonderzoeken waren tussen 

1970 en 1995 sterk verbeterd: betere steekproeven, betere vraagstellingen, betere 

toegankelijkheid en meer gebruiksgemak. Maar toch bleef in de reclame- en 

mediawereld het gevoel overheersen dat deze inspanningen niet genoeg waren. Als 

twee media eenzelfde bereik scoorden werd er toch een keuze voor een van de 

twee gemaakt. En daar komt het toen veel gebruikte woord: vooral op basis van 

buikgevoel. En de toen gehoorde wens was dat het buikgevoel vervangen zou 

moeten worden door empirische data. Onder de vlag van Platform ’95 vormde zich 

een uitgebreide groep onderzoekers die beschouwd kunnen worden als de 

smaakmakers van mediaonderzoekland op dat moment. Ons standpunt 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 mediaconsumptie-

momenten. Tom Poes, verzin een list! En maak een mooi onderzoek naar 

mediabeleving. En zo geschiedde. Ik nam de leiding op mij en we voerden een 

literatuurstudie en verschillende vooronderzoeken uit. 

Een onderzoek naar mediabeleving van verschillende media werd tot op dat 

moment als te complex gezien. Maar het grote inzicht dat onze groep kreeg, was 

dat niet respondenten de analysebasis zouden moeten vormen - dat was inderdaad 

te complex - maar momenten van mediaconsumptie. Binnen een random 

steekproef van respondenten breng je random momenten van mediaconsumptie 

in kaart. En in de analyse zet je per mediumtype deze momenten onder elkaar, telt 

ze als het ware op en vergelijkt deze met momenten van mediaconsumptie van een 

ander mediumtype. Een heel verfrissende gedachte die het onderzoek zijn unieke 

structuur gaf. Om de beleving betrouwbaar en valide te kunnen meten werd door 

de Universiteit van Amsterdam een uitgebreide literatuurstudie gedaan, uitein-

delijk leidend tot een meetinstrument met dertig items om mediabeleving te 

meten (verspreid over acht dimensies) en tien items om reclamebeleving te meten. 

Dat was de kern van ons meetinstrument. De beleving werd voor een groot aantal 

mediumtypen bij één persoon gemeten. En zo werd dit het eerste single-source 

multimediaonderzoek in Nederland. Passend in de steeds belangrijker wordende 

multimediastrategie en -synergie.

Het Mediabelevingsonderzoek werd meteen breed omarmd. De methode werd 

algemeen geaccepteerd en alle partijen in de markt participeerden. En dat was 

zeker op dat moment nog niet eerder vertoond. Het veldwerk vond plaats eind 

1997 en de presentatie begin 1998. Het project won verschillende prijzen in 

binnen- en buitenland. En lof werd verkregen in zowel de commerciële als 

universitaire onderzoekwereld. Soms zelfs leidend tot een internationaal 

samenwerkingsverband over dit onderwerp, zoals dat tussen de Universiteit van 

Amsterdam en de Northwestern University, Illinois.

Aanvankelijk was het onderzoek opgezet als een eenmalige meting. Maar het 

succes in de markt stimuleerde al snel de hoop dat het een continu onderzoek zou 

worden à la het Tijdbestedingonderzoek. En dat dan na een paar jaren gemeten 

zou worden in hoeverre de beleving veranderd zou zijn. Een soort thermometer 

dus. Zes jaar later - eind 2003 - vond de tweede meting plaats. De belevingsitems 

waren in 1997 uitvoerig getest, maar de hamvraag was uiteraard: is het meetinstru-

ment stabiel en na een aantal jaren opnieuw bruikbaar en kunnen we er trends mee 

vaststellen. De antwoorden zijn volmondig ‘ja’. Op basis van een reeks statistische 

analyses die in wetenschappelijke publicaties zijn weergegeven, kon worden 

vastgesteld dat het instrument zeer goed bruikbaar is om trends vast te stellen. 

Voor de derde meting hoefden we geen zes jaar te wachten, want deze vond plaats 

in 2007. En nu eind 2011 is het veldwerk verricht voor de vierde meting. Een prach-

tige database is dus beschikbaar voor trendanalyse over vijftien jaar (1997-2012).

Wat zagen we in die trends?
•	15	jaar	hadden	alle	media	hun	eigen	sterke	en	zwakke	punten

•	Men	kijkt	bewuster	tv

•	Radio	groeide	als	transformatiemedium	(het	bieden	van	vermaak,	amusement)

•	De	gratis	dagbladen	als	tijdverdrijf	en	tijdschriften	juist	minder	als	tijdverdrijf

•	Huis-aan-huisbladen	werden	informatiever

•	Internet	dat	steeds	meer	‘water	uit	de	kraan’	werd

•	Over	post	wordt	minder	met	de	sociale	omgeving	gesproken

•		Een	groeiende	ergernis	over	reclame,	met	name	ten	aanzien	van	internetreclame

•	Relatief	lage	stabiele	ergernisscores	voor	brievenbusreclame

•	Buitenreclame	minder	creatief

En zo zijn er nog vele trends per doelgroep of groep van mediatitels in het 

materiaal te bespeuren.

–We moeten minder het 
individu centraal stellen, 
maar meer het gezin.–
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