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Steeds vaker wordt branded content 
genoemd als effectief middel om aan je 
merk te bouwen, maar in veel gevallen 
wordt het nog steeds als lastig ervaren 
om te omschrijven wat het inhoudt en wat 
de waarde kan zijn voor je merk. Waarom 
zetten merken dit in en hoe zorg je 
ervoor dat je de juiste strategie kiest voor 
jouw merk? In deze paper zullen we 
dieper ingaan op het onderwerp branded 
content. Aan de hand van onderzoek 
wordt aangetoond op welke vele 
manieren branded content waarde kan 
toevoegen aan je merkstrategie, hoe je 
dat het beste doet, waar je op moet 
letten en bovenal bieden we makkelijke 
handvatten en tips om er meteen mee 
aan de slag te gaan voor jouw merk. 
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WAT IS 
BRANDED 
CONTENT?
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1.1 GESCHIEDENIS VAN BRANDED 

CONTENT

De populariteit van branded content neemt 

steeds verder toe, ondanks dat deze vorm 

van marketing al een tijd bestaat. Branded 

content is begonnen in de jaren 20 van 

twintigste eeuw en kent zijn origine vanuit 

de ‘soap opera’. Heb je er ooit bij stilgestaan 

waar deze term vandaan komt? Er is 

namelijk wel degelijk zeep in het spel. Met 

radio als belangrijke bron van vermaak voor 

de huisvrouwen in de jaren twintig, zagen 

merken al snel dat dit de ideale manier was 

om hun product onder de aandacht te 

brengen binnen de doelgroep.

De eerste soap opera was een dramaserie 

op de radio waarbij Procter & Gamble hun 

product, namelijk Ivory zeep, presenteerde 

aan de doelgroep als onderdeel van hun 

marketing strategie. Dit is het begin geweest 

van de gesponsorde content die sindsdien 

een enorme vlucht genomen heeft. Maar wat 

verstaan we tegenwoordig onder branded 

content? 

https://www.aurosign.com/the-soap-opera-of-content-marketing/


1.2 WAT IS BRANDED CONTENT?

“Branded content is een vorm van marketing 

waarbij content wordt ingezet om een 

merkboodschap over te brengen aan de 

consument, met als doel om de lezer 

waardevolle content (informatief of 

vermakelijk) aan te bieden en een connectie te 

maken met de doelgroep van het merk”.  
DPG & Mediabrands Marketingsciences (2021)

Branded content kan allerlei vormen 

aannemen, bijvoorbeeld als video, podcast, 

artikel en binnen deze vormen zijn er nog 

oneindig veel mogelijkheden te bedenken. 

Het belangrijkste punt is dat branded 

content focust op storytelling boven een 

commerciële boodschap. 

Met het enorme, en nog altijd groeiende, 

aanbod aan merken en advertenties  in een 

wereld van continue afleiding, is het heel 

lastig geworden voor merken om de 

aandacht te krijgen van de consument. Door 

deze overdaad aan marketingcommunicatie 

is de consument steeds selectiever 

geworden in het ‘consumeren’ van bepaalde 

content. Branded content speelt hier op een 

creatieve manier op in door de consument 

content aan te bieden die waardevol, 

relevant en kwalitatief is en daarmee de 

aandacht van de consument ‘verdient’ in 

plaats van opeist. 

Zo wordt op een subtielere manier de 

aandacht van de consument getrokken en 

kan er een connectie gemaakt worden met 

het merk op het moment dat branded 

content erin slaagt om ‘advertentie gevoel’ 

van de ontvanger te overstijgen. 

Het is van belang dat je als merk weet wie 

de doelgroep is en waar deze 

geïnteresseerd in is, zodat branded content 

op de juiste manier gepositioneerd kan 

worden bij de doelgroep. De content moet 

dan ook aansluiten bij het imago van het 

merk en bij de behoeften van de doelgroep 

om zo een positieve merkattitude te creëren. 

Er is geen ‘one size fits all’ strategie, dus het 

is noodzakelijk de juiste keuzes te maken 

die in lijn liggen met jouw merk en jouw 

doelgroep. 
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1.3 HET DOEL VAN BRANDED 

CONTENT

Het belangrijkste doel van branded content 

is het creëren van een positieve merk- 

attitude bij de consument, waarbij de focus 

ligt op storytelling in plaats van een 

verkooppraatje. Storytelling gaat om het 

vertellen van een verhaal met een 

boodschap die inspeelt op de emotie die 

vervolgens een connectie creëert met het 

merk achter het verhaal. Hierbij is het 

belangrijk dat een link wordt gelegd tussen 

de waarden van het merk en de waarden 

van de consument. Branded content speelt 

in op het gevoel en bouwt daardoor aan de 

geloofwaardigheid van het merk in de ogen 

van de consument. Dus zelfs zonder 

verkoop gerelateerde boodschap kan een 

positieve merkattitude leiden tot meer 

incrementele verkopen en draagt op die 

manier bij aan de lange termijn groei van je 

merk.

https://www.dpggrow.nl/inzicht/mediaonderzoek/onbewuste-effecten-van-branded-content/


1.4 NATIVE ADVERTISING VERSUS 

BRANDED CONTENT

Aangezien branded content een brede term 

betreft, is er vaak verwarring wat er precies 

onder branded content geschaard kan 

worden en wat vooral ook niet. Er worden 

vaak veel verschillende termen door elkaar 

gebruikt zoals ‘branded content’ en ‘native 

advertising’. Daarnaast heerst er vaak 

verwarring of deze vorm van content betaald 

is of niet. Om helderheid te scheppen zullen 

wij iets dieper ingaan op deze verschillende 

termen, wat ze precies inhouden en hoe 

deze zich tot elkaar verhouden. 

Native advertising is een vorm van betaald 

adverteren waarbij de content van de 

advertentie ‘passend’ gemaakt is voor de 

omgeving van het platform en op een 

natuurlijke manier mengt met de 

redactionele content. Hierbij heeft native 

advertising vaak de vorm, functie en 

uitstraling die gelijk is aan de redactionele 

content van het platform. Aangezien het 

gaat om betaalde advertenties, moet dat 

ook duidelijk zijn voor de gebruiker 

(bijvoorbeeld met het onderschrift 

‘advertentie’) maar dit gebeurt vaak op een 

vrij subtiele manier. Een voorbeeld van 

native advertising die vrijwel iedereen kent, 

zijn de advertenties die op social media te 

vinden zijn (zie afbeelding). 

Zo lijken de advertenties op Instagram qua 

vorm en uitstraling erg op reguliere content 

op het platform met als verschil dat er 

benoemd wordt dat deze content 

‘gesponsord’ is. Het voordeel van native 

advertising is dat deze door het 

conformerende karakter als minder 

opdringerig en storend wordt ervaren. 

De term ‘branded content’ in de brede zin 

van het woord betreft alle content die wordt 

gecreëerd door een merk met als doel om 

de lezer te vermaken of te informeren en op 

die manier een connectie te maken met de 

consument. Dit kan gaan om betaalde 

content, maar kan ook onbetaalde content 

betreffen die via de eigen kanalen wordt 

ingezet. 

Denk hierbij aan het publiceren van een 

blog via je eigen website of het plaatsen van 

een post op je eigen social media pagina. 
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GESPONSORDE BRANDED CONTENT

Native advertising en branded content zijn in 

de basis twee verschillende dingen, maar er 

is sprake van overlap waarbij branded 

content onder native advertising geschaard 

kan worden. Op het moment dat branded 

content niet wordt ingezet via de eigen 

kanalen maar via andere platformen, zal het 

betreffende platform hier een bedrag voor 

vragen om jouw content te presenteren aan 

de lezers van het platform. Daarmee betaal 

je er dus voor om jouw content tussen de 

redactionele content te plaatsen en zal dat 

vaak gedaan worden in een vorm waarbij 

deze op een natuurlijke manier past tussen 

de andere content. In deze vorm valt 

branded content onder native advertising en 

is er sprake van een overlap. 

Deze overlap kan kortweg ‘gesponsorde 

branded content’ genoemd worden. Zoals 

eerder al benoemd is, zijn er verschillende 

types branded content en dat geldt ook voor 

gesponsorde branded content. Voorbeelden 

hiervan zijn video’s, podcasts en artikelen

OWNEDPAID

Branded
Content

Native

Sponsored 
branded 
content

Advertorial

met vele mogelijkheden. Een van de meest 

voorkomende types is gesponsorde 

branded content als artikel. In dit geval 

wordt er vaak gesproken van een 

advertorial, waarbij deze term een 

samentrekking is van de Engelse termen 

advertisement en editorial. Een (online) 

advertorial kan je bijvoorbeeld tegenkomen 

op nieuwssites en in online magazines. 

ADVERTORIAL

Wanneer er in marketing gesproken wordt 

over branded content, gaat het in de meeste 

gevallen dus om de advertorial. Aangezien 

dit type branded content al wat langer 

aanwezig is in het marketing landschap dan 

bijvoorbeeld de podcast, is er al veel 

onderzoek gedaan naar de effectiviteit 

ervan. Om die reden is ervoor gekozen om 

in deze paper te focussen op branded 

content als advertorial. 
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BRANDED 
CONTENT IN 
DE FUNNEL

Als consument komen we dagelijks in 
aanraking met advertenties van ver- 
schillende merken. Elk merk heeft hier als 
uiteindelijk doel om jou hun product of 
service te laten aanschaffen. Echter, niet 
elke advertentie die je ziet zal direct tot een 
aankoop leiden. Voordat dit gebeurt zal de 
potentiële klant verschillende fases door- 
lopen in de aanloop naar een aankoop, ook 
wel de marketing funnel genoemd. In deze 
paper doorlopen we drie verschillende fases 
in de funnel en bespreken we op welke 
manier branded content hierin past. 

De marketing funnel is een veelgebruikt 
model die de theoretische customer journey 
naar een aankoop van een product of 
service illustreert. In deze paper ligt de focus 
op het See-Think-Do-Care model van 
Google, waarbij de laatste fase in dit geval 
achterwege gelaten wordt omdat deze fase 
geen onderdeel is van de aankoopfunnel. 
Hieronder een kort overzicht van de 
betreffende fases:

1

2

3

Het bereiken van de 
doelgroep met als doel dat er 

merkherkenning optreedt

Warme doelgroep aanzetten tot 
merkoverweging

Overtuigen van de potentiële 
klant door aankoopintentie om 

te zetten naar het doen van een 
aankoop

SEE

THINK

DO
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2.1 SEE

De consument komt voor de eerste keer in 

aanraking met het merk. In deze fase wil het merk 

de doelgroep bereiken met de juiste boodschap, 

met als doel om merkherkenning te creëren. Met 

distinctieve merkeigenschappen zorg je ervoor dat 

het merk zich onderscheidt van andere merken en 

zal leiden tot het herkennen en identificeren van 

een merk. Het is echter noodzakelijk om eerst de 

aandacht te trekken, want zonder aandacht voor 

de boodschap zal er geen merkherkenning 

optreden. Je moet als merk dus zorgen dat je 

opvalt en blijft hangen. 

2.2 THINK

De consument is bekend met je merk en heeft 

interesse in het product. Het doel in deze fase is 

om ervoor te zorgen dat de consument van 

interesse over zal gaan naar de overweging van 

het merk. Doordat er in de See-fase al merk- 

herkenning heeft plaatsgevonden, is de kans veel 

groter dat er merkoverweging gecreëerd zal 

worden. Als er geen merkherkenning plaats- 

gevonden heeft, zal het dus lastiger worden om in 

overweging genomen te worden. 

2.3 DO

De consument is door de voorgaande fases 

overtuigd door de communicatie van het merk 

waardoor de interesse in het merk is omgezet naar 

de intentie tot het doen van een aankoop. In de 

Do-fase zal de consument daadwerkelijk een 

aankoop doen en is het belangrijk dat de weg 

ernaartoe zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. 

Voordat de consument de aankoop kan doen, zal 

deze eerst door de andere fases moeten gaan 

waar herkenning, voorkeur en overweging voor 

het merk zijn ontstaan.
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Hoe lang een bepaalde fase duurt, hangt 

van vele variabelen af. Het kan bijvoorbeeld 

liggen aan de branche of op welke manier 

sommige consumenten beslissingen maken. 

Bij het kopen van een auto zal de 

consument waarschijnlijk relatief lang in de 

See- of Think-fase blijven hangen, terwijl een 

consument bij het kopen van bijvoorbeeld 

shampoo een hele korte funnel zal 

doorlopen. De aankoop van een auto betreft 

een weloverwogen beslissing die tijd kost, 

terwijl de aankoop van shampoo veel minder 

tijd in beslag zal nemen door het lage 

aankoopbedrag en lage risico.

Hierbij is het dus van belang dat er als merk 

nagedacht wordt vanuit het perspectief van 

de klant: “Aan welke boodschap heeft mijn 

(potentiële) klant behoefte in deze 

specifieke fase van de customer journey en 

hoe zorg ik ervoor dat mijn boodschap 

aansluit in alle fases?” Als automerk zal het 

grootste deel van de funnel gaan over het 

inspireren en informeren van de consument, 

terwijl je bijvoorbeeld bij een shampoomerk 

sneller gaat communiceren met de prijs en 

inspeelt op de koopintentie.

Aangezien de verschillende fases ook 

andere doelstellingen hebben, is het van 

belang om het succes van de fase te 

beoordelen aan de hand van de specifieke 

doelstelling die bij elke fase hoort.

In de See-fase wordt bijvoorbeeld vaak 

gekeken naar het bereik in de doelgroep, 

terwijl de Do-fase wordt afgerekend op 

aankopen. Ook kan het heel waardevol zijn 

om de merkwaarden per fase te meten om 

te kijken of de merkherkenning is 

toegenomen in de See-fase en of dit 

uiteindelijk heeft geleid tot merkoverweging 

in de Think-fase.

Hoe past branded content in de marketing 

funnel? Branded content kan het best 

worden ingezet in de See- of Think-fase 

door het creëren van merkherkenning en 

merkvoorkeur. Zoals eerder vermeld ligt de 

focus bij branded content op storytelling en 

zou het geen verkooppraatje moeten zijn. 

Branded content trekt op een subtiele 

manier de aandacht van de consument door 

het aanbieden van content die waardevol, 

relevant en kwalitatief is. Hierdoor kan er 

een connectie gemaakt worden met het 

merk, die het fundament zal leggen voor de 

herkenning, wat uiteindelijk een effect kan 

realiseren tot diep in de funnel.
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TOEGEVOEGDE 
WAARDE VAN 
BRANDED CONTENT

12
Seconden 8

Seconden
9

Seconden

De gemiddelde menselijke 
aandachtsspanne in 2000

De gemiddelde menselijke 
aandachtsspanne in 2013

De gemiddelde aandachts-
span van een goudvis

Bron: Microsoft attention spans, Spring 2015

Toch ligt hierdoor een enorme druk op de 

marketingwereld, want door het grote 

aanbod aan informatie en advertenties 

worden we ook steeds kritischer waar onze 

aandacht heen gaat. Waar merken 

traditioneel gezien de neiging hebben om 

door het aandachts filter te breken door 

steeds harder te schreeuwen, zijn we 

inmiddels op een punt beland waar dit niet 

meer het gewenste effect lijkt te hebben. 

Om de aandacht te krijgen en vast te 

houden is het van belang dat merken 

nieuwe en creatieve manieren vinden om 

zich te kunnen onderscheiden van de markt. 

Als consument kiezen we steeds vaker voor 

kwaliteit boven kwantiteit. Door een 

strategie toe te passen waarin je de 

consument inspireert, zal de boodschap 

eerder de aandacht krijgen en ook langer 

vastgehouden worden. 

3.1 AANDACHT 

Het is inmiddels geen nieuws meer dat onze 

spanningsboog steeds korter wordt 

(Microsoft, 2015). Waar de spanningsboog in 

2000 op gemiddeld 13 seconden lag, zitten 

we tegenwoordig collectief onder het 

gemiddelde van een goudvis, namelijk 8 

seconden. Aandacht lijkt hierdoor een 

schaarste te worden, maar aandacht is wel 

een noodzakelijk element om een effectieve 

marketingcampagne te draaien. Door de 

digitalisering van onze levens, lijkt het bijna 

onmogelijk om gefocust te blijven op één 

enkele taak. Een positieve bijkomstigheid is 

dat we hierdoor steeds sneller informatie 

kunnen verwerken dan voorheen. We 

kunnen dus meer doen in kortere periodes 

van aandacht. 
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Branded content kan hier een passende 

oplossing bieden. De advertentievorm biedt 

de consument waardevolle, relevante en 

kwalitatieve content, waarmee het merk een 

connectie kan maken met de doelgroep. De 

focus ligt hierbij op storytelling en betreft 

dus geen verkooppraatje. Aandacht zul je 

moeten verdienen in plaats van opeisen.

De manier waarop branded content de 

aandacht van de consument trekt, is 

onderzocht door Blauw Research & DPG 

Media (2020). Met behulp van eyetracking is 

de mate van aandacht (kijkduur) van 

verschillende vormen van branded content 

onderzocht, zoals redactionele artikelen, in 

combinatie met een merkherkenning 

vragenlijst. Het onderzoek heeft aangetoond 

dat branded content een effectief middel lijkt 

door de grotere mate van aandacht ten 

opzichte van online display. 

Bron: Effective Attention Contact onderzoek door DPG Media (2020) 

Hoe langer een advertentie zichtbaar is, des 

te langer de advertentie bekeken wordt 

(kijkduur). Vervolgens is er ook een relatie 

tussen de kijkduur en merkherinnering, 

namelijk hoe langer de kijkduur, des te beter 

de advertentie herinnerd wordt. 

Aangezien het merk bij branded content 

minder prominent aanwezig is, vergt het 

meer tijd voor ons brein om de content te 

verwerken. Voor een reguliere advertentie is 

naar schatting 1 seconde al voldoende, maar 

voor branded content wordt er vaak pas na 

10 seconden een effect gerealiseerd. Het 

onderzoek toonde ook aan dat een langere 

kijkduur de impliciete associaties versterkt: 

aandacht correleert met merkvertrouwen 

(‘vertrouw ik’) en affiniteit (‘voor mij’) in een 

vergelijkbaar patroon als bewuste merk- 

herinnering. Een inspirerend branded 

content artikel kan hierdoor dus veel teweeg 

brengen in ons brein.
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Welk percentage kijkt ‘lang genoeg’?
Op basis van het onderzoek stellen we dat 1+ seconden kijktijd een geschikte standaard is voor effectiviteit van advertenties en 10+ seconden voor branded content  
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3.2 ACCEPTATIE

Branded content is een vorm van redactionele 

content wat in samenspraak met het adverterend 

platform wordt gecreëerd. Hierdoor ligt de 

controle, anders dan de meeste advertentie- 

vormen, niet alleen bij het merk. Om ervoor te 

zorgen dat branded content de juiste fit heeft met 

het adverterende platform, komen er vaak 

journalisten aan te pas om de content passend te 

maken voor het platform en de bijbehorende 

doelgroep. Uit onderzoek is gebleken dat de bron 

van de advertentie, oftewel het adverterende 

platform, een effect heeft op de beoordeling van 

de lezer. Zo wordt een artikel geloofwaardiger 

beoordeeld wanneer dit afkomstig is van een 

journalist ten opzichte van een expert van het 

merk zelf. Dit heeft te maken met het feit dat 

journalisten vaak gezien worden als personen die 

geen belang hebben bij het geven van afwijkende 

of onjuiste informatie. 

Een branded content artikel waar merken én 

journalisten aan gewerkt hebben, heeft dus een 

positief effect op de houding van de consument 

ten opzichte van de merkboodschap. Vergeleken 

met andere commerciële content wordt branded 

content als geloofwaardiger beschouwd. Zowel 

credibiliteit, betrouwbaarheid en expertise van de 

bron hebben een positieve invloed op de houding 

van de lezer ten opzichte van de boodschap. 

Hieruit kan worden opgemaakt dat door branded 

content op redactionele content te laten lijken, de 

boodschap effectiever overgedragen wordt.
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3.3 EFFECTIVITEIT

In de meeste gevallen worden reguliere 

advertenties beoordeeld aan de hand van 

meetbare resultaten, maar in het geval van 

branded content is het vaak lastiger om 

directe effecten meetbaar te kunnen maken, 

zoals het klikken op een advertentie en het 

doen van een aankoop. Dat is tenslotte ook 

niet wat je op dat moment probeert te 

bereiken bij de doelgroep. Hierbij is het dus 

van belang om te focussen op kwalitatief 

bereik en het creëren van betekenisvolle 

connecties met de doelgroep, om op basis 

daarvan te kunnen bepalen of branded 

content effectief is geweest.

Uit het onderzoek van DPG en Blauw 

Research (2020) is gebleken dat minimaal 10 

seconden van aandacht nodig is om een 

effect te creëren op merkherkenning. 

Aangezien het merk vaak minder prominent 

aanwezig is, heeft dit meer tijd en aandacht 

nodig. Als de aandacht aanwezig is, is de 

kans groot dat het vertrouwen in het merk 

zal toenemen en er mogelijk affiniteit zal 

ontstaan met het merk. 

Daarnaast blijkt uit het onderzoek van 

Sanoma Media in samenwerking met 

Mediatest, dat branded content in 

vergelijking tot reguliere advertenties wordt 

gezien als leuker, eerlijker en interessanter 

en wordt het bovendien als geloofwaardiger 

gezien. Hierbij is het uiteraard wel van 

belang dat branded content op de juiste 

manier wordt ingezet. De content dient van 

hoge kwaliteit en passend te zijn bij de 

behoefte van de doelgroep. Consumenten 

resoneren met content die boeiend, 

relateerbaar en van hoge kwaliteit is. 
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3.4 MERKBEKENDHEID EN 

HERKENNING

Wanneer je een consument een logo laat 

zien van een appeltje waar één hap uit 

genomen is, zullen velen direct de link 

leggen met het merk Apple. Hetzelfde effect 

zal je waarschijnlijk zien met de “swoosh” 

van Nike. Deze merken zijn koplopers op het 

gebied van merkherkenning; een fenomeen 

dat verwijst naar de bekwaamheid van de 

consument waarmee men een merk weet te 

herkennen en te identificeren. 

Merkherkenning is een fenomeen waar vele 

merken naar streven en er zijn verschillende 

manieren om dit te activeren, maar welke rol 

kan branded content hierin spelen?

Storytelling is de belangrijkste focus bij 

branded content, waarbij het gaat om het 

overbrengen van een boodschap die 

inspeelt op de emotie die vervolgens een 

connectie creëert met het merk achter de 

boodschap. Zo wordt op een subtielere 

manier de aandacht van de consument 

getrokken, wat het ‘advertentiegevoel’ van 

de ontvanger overstijgt. Maar hier staat 

tegenover dat merken die prominent in 

advertenties geplaatst worden, beter 

worden onthouden dan merken die subtiel 

naar voren komen, terwijl branded content 

juist vaak subtiel is. 

Merkbekendheid lijkt daarmee niet altijd te 

profiteren van branded content, maar dat wil 

niet zeggen dat het niet mogelijk is om de 

merkherkenning te beïnvloeden. Door te 

kiezen voor de juiste boodschap voor de 

doelgroep, is het mogelijk om de aandacht 

van de consument te grijpen. Als de 

aandacht eenmaal gegrepen is, kan dat tot 

een hogere merkherkenning leiden. Hoe 

langer de kijkduur, des te beter de 

advertentie herinnerd wordt. Ook uit het 

onderzoek van Nielsen (2016) is gebleken 

dat consumenten merken sneller herkennen 

na het zien van branded content dan na 

pre-rolls. Hierbij zorgt branded content 

gemiddeld voor 86% merkherkenning tegen- 

over 65% voor pre-roll advertenties. 

Er kan geconcludeerd worden dat andere 

advertentievormen mogelijk meer succes 

behalen in het verhogen van merk- 

herkenning, maar dat wil niet zeggen dat 

branded content hier geen effect op kan 

hebben. Als merkbekendheid je belang- 

rijkste doelstelling is voor een campagne, is 

het dus verstandig om branded content aan 

te vullen met andere advertenties om ervoor 

te zorgen dat zowel de boodschap als het 

merk blijft hangen bij de consument. 
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3.5 MERKOVERWEGING

Kan branded content een verandering 

teweegbrengen in de houding van de 

consument tegenover het merk? De houding 

van de consument wordt gevormd door 

allerlei associaties met het merk, die positief, 

negatief of neutraal kunnen zijn. Het doel is 

om een positieve merkattitude te creëren, 

zodat vervolgens de merkoverweging zal 

toenemen en de kans groter is dat de 

consument trouw zal blijven aan het merk.

Branded content is inderdaad effectiever 

gebleken in het verhogen van merk- 

overweging dan reguliere advertenties.   

Een vergelijkbaar resultaat werd gevonden 

in het onderzoek van Nielsen (2016) waarbij 

de affiniteit, aankoopintentie en de intentie 

om het merk aan te bevelen aan anderen 

voor branded content hoger was dan voor 

pre-rolls. 

Bron: Ad Alliance

Ook uit onderzoek van Ad Alliance (2020) is 

gebleken dat branded content sterk kan 

bijdragen aan positieve beeldvorming en 

een effect kan realiseren tot diep in de 

funnel, waarbij met name merkoverweging 

en merkvoorkeur erop vooruit gaan. 

Kortom, naast dat branded content effect 

heeft op de overweging van de consument, 

kan ook de voorkeur voor het merk 

toenemen. Opvallend is echter dat dit effect 

wordt bepaald door de merkbekendheid. Als 

de merkbekendheid hoog is (>50%), gaan 

met name overweging en voorkeur erop 

vooruit en is er dus een effect te zien dieper 

in de funnel. Als een merk daarentegen 

minder bekend is (<50%), dan is er vooral 

een effect van branded content op de 

merkbekendheid. Dus, branded content 

bouwt als het ware voort op wat er al 

aanwezig is bij de consument. 

 15

Top of mind
merkbekendheid

Spontane
merkbekendheid

Geholpen
merkbekendheid

Overweging Voorkeur

6%

Gemiddeld effect onder kijkers per branded content campagne, 
uitgesplitst naar mate van bekendheid

2%

9%

3%

16%

1%

4%
6%

2%
4%

Merkbekendheid 
<50%

Merkbekendheid 
>50%

https://www.dpgmediamagazines.nl/branded-content-voegt-waarde-toe-aan-je-merk/
https://www.dpgmediamagazines.nl/branded-content-voegt-waarde-toe-aan-je-merk/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2016/quality-branded-content-outperforms-pre-roll-advertising/
https://www.adalliance.nl/wp-content/uploads/Impact-van-Branded-Content-2021.pdf
https://www.adalliance.nl/wp-content/uploads/Impact-van-Branded-Content-2021.pdf


Bron: Ad Alliance 

Een andere factor die hierbij van belang is, is 

de rol van het adverterende platform en de 

fit met het merk. Om ervoor te zorgen dat de 

boodschap op de juiste manier wordt 

overgebracht en er positieve associaties 

gevormd worden, kan het juiste 

adverterende platform zorgen voor een 

spillover effect.

Dit houdt in dat er een overdracht van 

factoren plaatsvindt van het adverterende 

platform naar het merk en de boodschap. 

Sterke adverterende platformen, zoals NU.nl, 

hebben vaak een loyale doelgroep waarmee 

een vertrouwensband is opgebouwd. Het 

vertrouwen dat de gebruiker heeft in het 

adverterende platform zal daarmee worden 

overgedragen op het merk. Zo blijkt de 

impact op het merk gemiddeld 50% hoger te 

liggen indien branded content wordt 

uitgebracht in samenwerking met een 

adverterend platform dan wanneer merken 

deze content zelf uitbrengen. Er kan dus 

geconcludeerd worden dat de rol van het 

adverterende platform en de fit met het 

merk erg belangrijk zijn om merkimpact te 

realiseren met branded content.

De Nationale Postcode Loterij heeft in 

samenwerking met Merkle een vergelijkbaar 

onderzoek gedaan tijdens de Eindejaars- 

kanjer van 2020 waarbij ze branded content 

artikelen hebben getest binnen de 

doelgroep. Hieruit is gebleken dat de 

gebruikers die branded content gezien 

hebben significant hoger scoorden op een 

positieve merkattitude, merkvoorkeur en 

merkoverweging van de Nationale Postcode 

Loterij in vergelijking tot de gebruikers die 

geen branded content gezien hebben. De 

resultaten liggen hiermee in lijn met de 

onderzoeken van Sanoma Media en Ad 

Alliance. 

Mocht je dus voornamelijk overweging en 

voorkeur voor je merk willen beïnvloeden 

met branded content, is het belangrijk dat 

het merk al bekend is bij de consument. Dat 

is eigenlijk heel logisch, want als de 

consument je merk niet kent zal het ook niet 

mogelijk zijn om voorkeur te hebben voor 

het merk of het overwegen te kopen. 
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(DROG)REDENEN OM 
GEEN BRANDED CONTENT 
IN TE ZETTEN

Ondanks dat de waarde van branded content op vele vlakken duidelijk kan worden aangetoond, 

komt het nog steeds regelmatig voor dat merken ervoor kiezen deze advertentievorm niet in te 

zetten. We lichten hieronder een aantal belangrijke tegenargumenten uit en bespreken hoe je hier 

slim mee kunt omgaan.

4.1 HET KOST (TE) VEEL GELD

Het meest genoemde tegenargument is dat 

branded content veel geld kost. In veel 

gevallen gaat het inderdaad vaak om een 

relatief grote investering en dan vooral bij de 

grote en bekende adverterende platformen. 

Dit is logisch omdat er via deze platformen 

vaak een groot bereik behaald wordt en 

daarmee de boodschap bij een grote 

doelgroep terecht komt.

Maar de kosten per unieke gebruiker zullen 

relatief laag zijn, want deze vorm van 

adverteren krijgt veel meer aandacht dan 

reguliere advertenties. Daarnaast is er de 

mogelijkheid om branded content ook 

gericht in te zetten. Bijvoorbeeld door te 

kiezen voor niche platformen die goed bij de 

doelgroep passen of door binnen grote 

platformen in te zetten op een subcategorie 

zoals sport. Hierdoor zullen de kosten lager 

liggen en zal de toegevoegde waarde alleen 

maar groter zijn.

4.2 ER KOMEN GEEN SALES UIT 

Een ander tegenargument is dat er vaak 

geen directe sales uit voortkomen en andere 

kanalen beter presteren op het gebied van 

sales. In de meeste gevallen zal branded 

content niet in de laatste stap van de funnel 

zitten, en zal de gebruiker dus niet direct 

een aankoop doen. 

Dat wil echter niet zeggen dat branded 

content onbelangrijk is. Het blijkt vooral veel 

waarde te hebben aan het begin van de 

funnel. Zo is het gebruikelijk dat branded 

content één van de eerste contact 

momenten is en dat deze vervolgens in een 

later stadium overgaat tot aankoop. 

Daarnaast heeft branded content vooral 

effect op de lange termijn, zoals het creëren 

van een positieve merkattitude, het 

verhogen van de merkoverweging en 

uiteindelijk incrementele sales. Deze merk 

effecten zullen vooral op lange termijn een 

verschil maken. 
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4.3 HET IS LASTIG OM HET 

EFFECT TE METEN

Het kan lastig zijn om het effect van branded 

content goed te meten. Zo is het bij- 

voorbeeld moeilijk om een impressie van 

een reguliere advertentie te vergelijken met 

een impressie van een branded content 

artikel. Een impressie die gemeten wordt bij 

branded content geeft eigenlijk heel weinig 

informatie. Het is niet duidelijk of het artikel 

goed gelezen wordt, de boodschap goed 

overkomt en hoe deze vervolgens beoor- 

deeld wordt door de gebruiker.

Voor het juist meten van branded content is 

dus meer nodig dan voor een reguliere 

advertentie, maar hierin is tegenwoordig 

steeds meer mogelijk. Zo wordt de 

engagement steeds vaker gemeten, 

bijvoorbeeld hoeveel tijd de gebruiker heeft 

doorgebracht op de pagina van het artikel 

en in hoeverre het gaat om een quality view. 

Door het meten van dergelijke engagement 

metrics, kan beter beoordeeld worden in 

welke mate de boodschap op de juiste 

manier is overgekomen bij de gebruiker. 

Daarnaast kan het interessant zijn om er een 

merkonderzoek aan te koppelen om zo het 

effect van branded content op bijvoorbeeld 

merkvoorkeur te bepalen. Steeds meer 

adverterende platformen bieden dit aan 

tegen een kleine meerprijs. De 

mogelijkheden zijn vaak uitgebreider en 

geavanceerder. Dit kan interessant zijn 

wanneer je breder wilt meten dan alleen het 

effect van branded content.

4.4 HET IS MOEILIJK OM DE 

WAARDE TE BEPALEN

Wanneer is branded content een succes 

geweest? Hier is geen eenduidig antwoord 

op te geven en dat maakt het voor veel 

merken lastig om dit goed te definiëren. 

Aangezien de waarde niet zo makkelijk te 

vangen is in aankopen of andere meetbare 

resultaten, is de drempel om branded 

content in te zetten vaak hoger.

Dit is zonde, want het feit dat de waarde 

lastig te bepalen is, wil niet zeggen dat het 

geen waarde heeft. De eerste stap is om 

vooraf duidelijk af te stemmen wat het doel 

moet zijn van branded content. Het advies is 

om hierbij te focussen op de waarde aan het 

begin van de funnel zoals een positieve 

merkattitude. 

Na het bepalen van de juiste doelstelling is 

het van belang om goed na te denken over 

de uitvoering. Zo moet het duidelijk zijn wie 

de doelgroep is en moeten er vervolgens 

keuzes gemaakt worden over het 

adverterende platform en de match met de 

doelgroep en boodschap. Als deze stappen 

goed zijn uitgedacht, zal de waarde van 

branded content duidelijk worden en kan dit 

op de juiste manier ingevuld worden. Het 

advies is dus ook om hier genoeg tijd voor in 

te plannen en niet lukraak branded content 

in te zetten met het idee dat het altijd goed 

zal werken.
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4.5 HET WERKT MISLEIDEND VOOR 

DE CONSUMENT

Er heerst een beeld dat branded content 

een vorm van reclame is die misleidend is 

voor de consument. 

Dit komt doordat branded content in dat 

geval niet herkend zou worden als reclame 

en zich onvoldoende onderscheidt van de 

overige redactionele content. Hiermee zou 

het als misleidend worden bestempeld. 

Echter staat er in de wet dat het (o.a.) voor 

branded content duidelijk moet zijn voor de 

gebruiker dat het gaat om een advertentie, 

dus dit wordt altijd vermeld Hiermee wordt 

ervoor gezorgd dat de gebruiker weet dat 

het gesponsorde content betreft.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het 

merendeel van de lezers branded content 

ziet als reclame in plaats van redactioneel. 

Hiermee wordt het dus wel herkend als een 

advertentie. Maar dit doet niet af aan de 

waardering van branded content. In 

vergelijking met reguliere advertenties wordt 

branded content gezien als leuker, 

aansprekender, eerlijker en interessanter. 

Kortom, de gebruiker vindt het niet erg dat 

het reclame is, maar vindt het vooral 

belangrijk dat het relevant is en 

hoogwaardige content betreft.

4.6 GEEN SCHRIJFERVARING

Mogelijk zijn alle eerder genoemde uit- 

dagingen inmiddels getackeld en dient de 

volgende uitdaging zich aan. Veel merken 

hebben namelijk geen ervaring met het 

schrijven van branded content en weten niet 

hoe dit goed aangepakt kan worden. 

Het voordeel is dat dit vaak door de redactie 

van het adverterende platform wordt gedaan 

en dit dus niet door het merk zelf uitgevoerd 

hoeft te worden. In veel gevallen wordt er 

gevraagd om input voor het artikel en zal de 

redactie dit uiteindelijk omzetten naar een 

kwalitatief branded content artikel. Zij zijn 

gespecialiseerd in het schrijven van goede 

content en weten vaak ook het beste de 

juiste balans te vinden tussen informatief, 

vermakelijk en branding van het merk. 

Bovendien weten zij goed welke 

tone-of-voice het beste aansluit bij de 

doelgroep. 
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Automerk Mazda heeft in 2020 in 

samenwerking met Merkle een test gedaan 

met branded content binnen de mediamix 

van een merkcampagne waarbij de werking 

van het gaspedaal centraal stond. Hiermee 

wilde het merk de consument meer uitleg 

geven over de lichte vertraging die ze in het 

gaspedaal hebben verwerkt en hoe dit 

vervolgens zorgt voor beter rijcomfort. 

Door de consument te informeren via deze 

vorm van branded content, kan met de 

boodschap een kwalitatief bereik gehaald 

worden in de doelgroep. Wat vervolgens tot 

positieve associaties met het merk kan 

leiden, namelijk het ultieme rijplezier van  

van een Mazda. Er is gebruik gemaakt van 

branded content artikelen op platformen 

waarbij er een logische fit was tussen het 

concept en het platform (o.a. de domeinen 

Autoblog en Autorai). 

Met de branded content artikelen zijn er 

uiteindelijk ruim 30.000 quality views (i.e. 

minimaal 15 seconden op de artikelpagina) 

behaald, die ver boven de benchmark lag 

voor deze domeinen. Naast het feit dat de 

branded content artikelen veel kwalitatieve 

lezers trokken, werd er op de website van 

Mazda ook veel kwalitatief verkeer 

gerealiseerd. Zo brachten gebruikers die 

vanuit de branded content artikelen op de 

website kwamen meer tijd door op de 

landingspagina dan gebruikers die vanuit 

reguliere advertenties op de website terecht 

kwamen. Mazda heeft met deze branded 

content artikelen kunnen aantonen dat 

branded content daarmee een waardevolle 

inzet kan zijn om een nieuwe boodschap op 

de juiste manier over te brengen.

Bron: Autoblog 2020

CASE
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TIPS VOOR SUCCES
Om branded content succesvol in te zetten voor je merk is het van belang om de juiste keuzes te 

maken. Er is geen ‘one size fits all’ strategie, dus het is noodzakelijk om alle elementen zoals 

doelgroep, platform en boodschap goed op elkaar aan te laten sluiten. Hierbij nog een aantal tips 

waar je op moet letten om succes te behalen met jouw branded content strategie.

STORYTELLING BOVEN VERKOOPPRAATJE 

Het belangrijkste doel van branded content is het creëren van een positieve 

merkattitude bij de consument, waarbij de focus ligt op storytelling en dus geen 

verkooppraatje betreft die de consument zou moeten aanzetten tot het kopen 

van het product. Focus dus op het creëren van een verhaal. 
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BEHOEFTE DOELGROEP

Het blijkt dat consumenten resoneren met content die boeiend, relateerbaar en 

van hoge kwaliteit is. Maar wat boeiend en relateerbaar is voor de ene 

doelgroep, hoeft dat niet te zijn voor een andere doelgroep. Stel je eigen 

doelgroep dus altijd centraal.

FIT ADVERTEREND PLATFORM

Om ervoor te zorgen dat de boodschap op de juiste manier wordt overgebracht 

en er positieve associaties gevormd worden, kan het juiste adverterende 

platform zorgen voor een spillover effect. Dit houdt in dat er een overdracht van 

factoren plaatsvindt van het adverterende platform naar het merk en de 

boodschap. Zorg ervoor dat het adverterende platform past bij jouw merk, 

doelgroep en boodschap.

KWALITATIEVE CONTENT

Daarnaast blijft het belangrijk dat branded content kwalitatief sterk is en 

daarmee ook de juiste weerspiegeling is van je merk. Op die manier zal je de 

aandacht van de consument verdienen in plaats van opeisen, waarmee je 

boodschap veel krachtiger zal zijn. Vind je het lastig om goede content te 

maken? Het voordeel van veel adverterende platformen is dat dit vaak door de 

redactie wordt gedaan en dit dus niet door het merk zelf uitgevoerd hoeft te 

worden. Zij zijn gespecialiseerd in het schrijven van goede content en weten 

vaak ook welke tone-of-voice het beste aansluit bij de doelgroep.



CONCLUSIE

In deze whitepaper hebben we je 

meegenomen in de wereld van branded 

content. Branded content is een vorm van 

marketing waarbij content wordt ingezet om 

een merkboodschap over te brengen aan de 

consument met als doel om de lezer 

relevante content aan te bieden en een 

connectie te maken. Hierbij is het van 

belang om de focus te leggen op 

storytelling, in plaats van een verkoop- 

praatje. Hierdoor kan er een connectie 

gemaakt worden met het merk, die het 

fundament zal leggen voor de herkenning 

en overweging van het merk. Omdat 

branded content een artikel is en geen 

vluchtige advertentie banner, dient de 

consument de tijd en aandacht te nemen om 

de informatie te verwerken. Dit zorgt 

uiteindelijk voor een positief effect op 

merkvertrouwen, merkherkenning en 

affiniteit. 

Het blijft belangrijk om een goede fit te 

zoeken tussen het merk, de doelgroep en 

het adverterende platform. Door met de 

juiste boodschap te adverteren kan dit 

positieve associaties oproepen bij de 

consument.

Ben je enthousiast geworden en wil je graag 

weten hoe je branded content het beste 

voor jouw merk kunt inzetten? Neem dan 

contact met ons op en wij helpen je graag 

van begin tot eind bij dit proces. Bovendien 

kunnen we de volledige media inkoop uit 

handen nemen. Met onze ervaring maken 

we branded content voor jouw merk 

gegarandeerd een succes!
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OVER MERKLE

Merkle is een toonaangevend 

Customer Experience Management 

(CXM) bureau. In nauwe samenwerking 

met onze klanten en partners 

combineren we CRM, Media en 

Creativiteit om klanten te helpen hun 

marketing echt mensgericht te maken. 

Ons doel is om merken in staat te 

stellen een unieke, gepersonaliseerde 

klantervaring (Customer Experience) 

over platformen en apparaten heen te 

creëren die levert wat klanten willen, 

verwachten en hen af en toe zelfs 

verrast. Altijd gedreven door data, 

ondersteund door technologie, 

bewezen door prestaties en gevoed 

door creativiteit.

Meer weten? Bekijk www.merkle.nl of 

neem contact met ons op via 

info@merkle.nl.

Anouk Spekking

Online Marketing Consultant

aspekking@merkleinc.com

MERKLE’S BRANDED CONTENT 
SPECIALISTEN

MERKLE 
ALS 
JOUW 
PARTNER

Jasmijn van Veggel

Team Lead Display & Video

jveggel@merkleinc.com
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