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Blog uit de wetenschap  Eva van Reijmersdal 4 februari 2015

Kinderen brengen veel tijd online door. Naast
 het kijken van filmpjes, is het spelen van
 spelletjes één van de populairste online
 activiteiten onder kinderen. Dat is niet
 onopgemerkt gebleven bij adverteerders. Zij
 proberen kinderen online te bereiken door hen
 zogenaamde advergames voor te schotelen.

In advergames proberen adverteerders hun
 product, dienst of boodschap op een interactieve manier onder de aandacht
 te brengen. Dit kan als voordeel hebben dat er gedurende een relatief lange
 tijd blootstelling aan het merk plaatsvindt, maar ook dat positieve
 associaties met het spelen van het spel overgeheveld worden op het merk.
 Bovendien kan het spelen van een advergame een stimulans zijn om een
 website van een adverteerder te bezoeken.

Merken kunnen op verschillende manieren geïntegreerd zijn in advergames.
 Het merk kan een zeer centrale rol spelen, prominent in beeld zijn en
 onderdeel zijn van het spel, maar het merk kan ook een ondergeschikte rol
 spelen en slechts subtiel in beeld worden gebracht.

Eerlijkheid
Vooral de spelletjes waarbij merken subtiel in beeld worden gebracht,
 hebben geleid tot vragen over eerlijkheid en beïnvloeding. Het is de vraag
 of kinderen wel begrijpen dat dergelijke spellen niet alleen voor het vermaak
 zijn, maar ook een commercieel doel hebben. Bovendien blijkt uit recente
 inzichten uit de neurofysiologie en psychologie, dat zelfs wanneer kinderen
 begrijpen dat een boodschap reclame is, dit nog niet betekent dat zij die
 kennis gebruiken om de boodschap te beoordelen. Advergames zouden
 daardoor sterke effecten kunnen hebben op kinderen. Bovendien zouden
 advergames heel effectief kunnen zijn doordat kinderen zich zeer betrokken
 voelen bij het spel en er als het ware in opgaan. Ook hierdoor zou een
 kritische beoordeling van de boodschap belemmerd kunnen worden.

Experiment
Om deze veronderstellingen te toetsen, voerde ik samen met Esther
 Rozendaal en Moniek Buijzen (beiden werkzaam aan de Radboud
 Universiteit Nijmegen) een onderzoek uit onder 105 basisschoolkinderen in
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 de leeftijd van 7 tot 12 jaar. We wilden weten a) of kinderen meer beïnvloed
 worden als het merk prominent (versus subtiel) te zien is in de advergame,
 b) of het uitmaakt of kinderen zich heel erg betrokken voelen bij het spel, en
 c) of hun begrip van het commerciële karakter van een advergame
 (overredingskennis) leidt tot meer of juist minder effecten. We onderzochten
 effecten op merkherinnering, merkherkenning en merkattitude.

Om twee vergelijkbare advergames te kunnen onderzoeken waarin alleen
 de prominentie van het merk verschilde, creëerden wij zelf met behulp van
 een gamedesigner twee versies van een advergame. Het ging om een
 relatief eenvoudig spel, waarin kinderen vallende producten moesten
 vangen in een mandje. In de prominente versie was het merklogo afgebeeld
 op het vallende product en ook groot op de achtergrond zichtbaar. In de
 subtiele versie was het merklogo klein aan de zijkant van het spel geplaatst.

Positieve merkeffecten
De resultaten laten zien dat hoe prominenter de rol van het merk in de
 advergame was, hoe beter kinderen zich het merk herinnerden en het merk
 herkenden. Doordat het merk een essentieel onderdeel vormt bij het spelen
 van het spel, krijgt het merk relatief veel aandacht en wordt het beter
 verwerkt in de hersenen.

De studie liet ook zien dat kinderen die zich heel erg betrokken voelden bij
 het spel en er erg hun best op hadden gedaan, het spel leuker vonden en
 daardoor ook het merk zelf positiever waardeerden. Dit komt doordat
 betrokkenheid over het algemeen leidt tot een positieve ervaring,
 vergelijkbaar met een staat van flow. De positieve ervaring wordt
 overgeheveld op het spel en het merk.

Kinderen niet weerbaar
Deze studie liet geen effecten zien van overredingskennis. Het maakte voor
 de merkherinnering en – herkenning en voor de merkattitude niet uit of
 kinderen wel of niet begrepen dat het spel gemaakt was door een
 adverteerder en bedoeld was om hen te beïnvloeden. Dat betekent dat ook
 kinderen die wel begrijpen dat het gaat om een commercieel spel, die
 kennis niet gebruiken om het spel kritisch te beoordelen. Dit komt doordat
 kinderen van deze leeftijd grote moeite hebben om de zogenaamde ‘stop
 and think’-methode toe te passen. Door de vermakelijke inhoud van het
 spel, denken ze er niet aan om te reflecteren: om even te stoppen en na te
 denken over de aard van het spel.

Samenvattend laten deze bevindingen zien dat aan de ene kant prominentie
 zorgt voor meer merkherinnering en merkherkenning (cognitieve effecten)
 en aan de andere kant betrokkenheid leidt tot positievere attitudes
 (affectieve effecten). Bovendien blijken kinderen hun overredingskennis niet
 te gebruiken als afweermechanisme tegen beïnvloeding door een
 advergame. Alhoewel afgevraagd moet worden in hoeverre het ethisch
 wenselijk is, lijkt het inzetten van advergames commercieel gezien alleen
 maar voordelen op te leveren voor adverteerders.

Het volledige artikel van Van Reijmersdal, Rozendaal en Buijzen is getiteld
 ‘Effects of prominence, involvement, and persuasion knowledge on
 children’s cognitive and affective responses to advergames’ en verscheen
 in Journal of Interactive Marketing (2012), volume 26(1), pp. 33-42. U vindt
 dit artikel hier (betaald).

Eva van Reijmersdal is universitair docent bij de afdeling
 Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
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