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Blog uit de wetenschap  Eva van Reijmersdal 1 december 2015

Sinterklaas is weer in het land en dus is de
 onrust onder kinderen weer begonnen. De Sint
 en zijn pieten ontmoeten, snoepen, maar vooral
 cadeautjes, zorgen voor slapeloze nachten en
 grote opwinding. Om de Sint te laten weten wat
 je het liefst wenst, is het maken van een
 verlanglijst onontbeerlijk. En hoe kun je die
 nou beter maken dan met behulp van de
 welbekende, extra dikke speelgoedfolders die

 één keer per jaar worden uitgegeven door ’s lands grootste
 speelgoedwinkels? De ene winkel noemt het het grote speelboek, de
 ander het grote speelgoedboek, maar u weet vast wat ik bedoel.

Speelgoedboek versus sponsored magazine
Deze speelgoedboeken zijn een duidelijke vorm van reclame: er worden
 plaatjes getoond van de producten, er worden productspecificaties
 genoemd, de prijs staat vermeld en handige cues zoals ‘bekend van TV’ of
 ‘op = op’ helpen om het product te beoordelen. De speelgoedboeken zijn al
 heel lang populair, maar er is sinds enkele jaren ook iets nieuws op de
 markt: sponsored magazines van speelgoedwinkels. Deze magazines
 draaien uiteraard ook om speelgoed, maar de inhoud is aanzienlijk anders
 dan die van de speelgoedboeken. Zoals het een goed sponsored magazine
 betaamt, wordt de persuasieve boodschap subtieler gebracht en is er
 entertainment en relevante informatie toegevoegd.

In de sponsored magazines van speelgoedwinkels staan bijvoorbeeld strips
 (over lego-poppetjes), worden tips gegeven over welke game het beste bij
 jou past, of staan interessante weetjes over de geschiedenis van de Rubik’s
 cube. Kortom, reclame voor speelgoed, games, dvd’s maar net iets minder
 direct en net iets meer aangekleed met vermaak.

Minder kritisch?
Vanuit de literatuur over effecten van subtiele vormen van reclame, zoals
 sponsored magazines weten we dat volwassenen over het algemeen die
 toevoeging van entertainment en informatie waarderen. Maar zij doorzien
 dergelijke vormen van sponsored content ook minder makkelijk en begrijpen
 dus minder goed dan bij gewone reclame dat er een commerciële intentie
 achter zit. Onderzoek heeft laten zien dat sponsored content tot meer
 beïnvloeding kan leiden dan gewone reclame doordat mensen sponsored
 content meer waarderen en minder kritisch beoordelen.
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De vraag is echter of dit bij kinderen ook zo werkt. Begrijpen kinderen net als
 volwassen, minder goed dat een sponsored magazine eigenlijk reclame is?
 En zijn kinderen daardoor ook makkelijker te beïnvloeden door een
 sponsored magazine dan door bijvoorbeeld het speelgoedboek?

Experiment
Om deze vragen te beantwoorden, heb ik samen met mijn collega’s Esther
 Rozendaal en Moniek Buijzen en met masterstudent Annemarie van Gent
 onderzoek gedaan onder 117 jongens tussen de 8 en 12 jaar oud.

Op scholen werden de kinderen in kleine groepjes uit de klas gehaald en
 werd hen gevraagd om ofwel een speelgoedboek te lezen ofwel een
 sponsored magazine van een speelgoedwinkel. Vervolgens werd hen
 gevraagd in hoeverre zij dachten dat het magazine of het speelgoedboek op
 de markt was om ervoor te zorgen dat kinderen producten gaan kopen of
 producten willen hebben (begrip van persuasieve intentie) en in hoeverre zij
 de producten in het speelgoedboek of het magazine leuk vonden en wilden
 hebben.

Onverwacht effect
De resultaten waren verassend! Aan de ene kant vonden we wat we
 verwacht hadden, namelijk dat de kinderen beter begrepen dat het
 speelgoedboek gemaakt was om producten te verkopen dan het sponsored
 magazine. Maar aan de andere kant, lieten de resultaten ook zien, dat
 kinderen toch de producten uit het speelgoedboek leuker vonden en liever
 wilden hebben. Dit effect werd zelfs verklaard door hun begrip van het
 persuasieve doel van het speelgoedboek.

Dit betekent dat, doordat kinderen begrepen dat het speelgoedboek
 gemaakt is om producten te verkopen, zij de producten ook leuker vonden
 en liever wilden hebben. Uit onderzoek onder volwassen bleek het
 tegenovergestelde: als volwassen begrijpen dat iets gemaakt is om te
 beïnvloeden hebben zij de neiging om kritischer te worden en wordt
 reclameweerstand geactiveerd. Bij kinderen gebeurde dit dus niet.

Hoe kan dat?
Er zijn verschillende verklaringen voor deze onverwachte resultaten. Ten
 eerste zijn speelgoedboeken voor kinderen vaak sterk verbonden met feest
 (verjaardagen, Sinterklaas, kerst) en het krijgen van cadeautjes. Als zij zo’n
 boek zien, zou het kunnen dat deze positieve associaties worden
 geactiveerd en de ‘koopknop’ als het ware wordt ingedrukt.

Ten tweede zou het zo kunnen zijn dat kinderen hun kennis van reclame en
 beïnvloeding nog niet in kunnen zetten om informatie kritisch te verwerken.
 Zij weten dus dat iets reclame is, maar passen deze kennis vervolgens niet
 toe om zich te weren tegen beïnvloeding. Juist het tegenovergestelde: zij
 gebruiken deze kennis om zich te laten beïnvloeden.

Tot slot is er een gerelateerde verklaring, namelijk dat kinderen nog
 nauwelijks economische risico’s lopen of kennen. Het willen hebben van
 producten wordt bij kinderen nog niet geremd door een gebrek aan geld, of
 schulden, of rekeningen die betaald moeten worden. Je kan tenslotte alles
 willen hebben en aan je ouders of Sinterklaas vragen.

Voor marketeers betekent dit dat de dikke speelgoedfolder nog steeds een
 effectief instrument is om positieve merkattitudes en productverlangen op te
 roepen. Bovendien is dit een relatief eerlijke vorm van reclame maken,
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 omdat kinderen begrijpen dat de folder gemaakt is om producten te
 verkopen.

Het volledige artikel van Van Reijmersdal, Rozendaal en Buijzen is getiteld
 ‘Boys’ responses to the integration of advertising and entertaining content’
 en verscheen in Young Consumers (2015), volume 16, nummer 3, 251-263.
 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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