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Hoe past native advertising in uw 
content (partnerships) strategie?



‘Native Energy’ voor uw merk!

In tijden waarin trends en toekomstige evoluties vaak vertaald worden in hip klin-
kende termen en/of gelinkt worden aan een technologische complexiteit (denk maar 
aan automatic trading of real time bidding) vergeten we af en toe dat de toekomst 
vaak zijn oorsprong vindt in het verleden.

Dit is zeker het geval voor ‘native advertising’. Niets lijkt actueler en hipper dan deze 
term (een groeiende nieuwe markt boordevol potentieel), maar tegelijkertijd is niets 
ook klassieker dan ‘native’. 

Door het over-beklemtonen van het online aspect en de ‘nieuwe‘ complementariteit 
qua vorm en inhoud van ‘native’ (versus de bekende online display advertising), 
wordt een achterliggend verhaal in een hoekje geduwd.

Een verhaal waarmee publishers en in casu uitgevers en regies van magazine media 
al jaren sterk vertrouwd zijn. Meer nog, ze zijn de pioniers én experts als het gaat 
over het evenwicht tussen - en de integratie van - redactionele content en commer-
ciële content.

Dit evenwicht, waarmee de geloofwaardigheid van een publicatie staat of valt, wordt 
wel eens vergeten wanneer we tegenwoordig lezen over ‘native advertising’. Net als 
het human aspect waarvoor content staat: storytelling. Een verhaal is de lijm tussen 
de atomen en bits aan informatieve content. Zoals Steven Van Belleghem in zijn 
laatste boek ‘When digital becomes human’ schrijft “De klant wil wel technologie 
omwille van efficiëntie, maar tegelijk moet het contact met bedrijven menselijker 
zijn”. Is er iets menselijkers dan een mooi verhaal?  En is er voor de adverteerder iets 
mooiers dan deel uit te maken van de context waarin dit verhaal gebracht wordt?

Laat dat nu juist de heritage, de knowhow en de expertise zijn van magazine media. 
Als u, als adverteerder, media of creatief agency, morgen denkt aan native adverti-
sing, ga dan eerst langs bij de native storytellers die magazine media zijn. Ze posi- 
tioneren zich als partner en bieden meer dan ooit content partnerships aan die 
verder gaan dan de naakte vorm van native advertising. En daarbij zullen ze u waar-
schijnlijk meteen een extra  dossis EPO-kennis meegeven (Earned, Paid, Owned). 
Energie voor uw merk! Veel leesplezier. Veel vitamines!

Het magazinemedia.be team



“Je kan tot een redactionele 
samenwerking komen 
waarbij de content een 
zodanige toegevoegde 
waarde heeft dat de  
redactie bereid is ermee 
aan de slag te gaan.”

NATIVE ADVERTISING

Philippe Belpaire, 
General Manager Roularta Media



Native advertising is hot, maar wat houdt het begrip exact in? En welke mogelijk-
heden bieden magazine media? In dit hoofdstuk plaatsen we native advertising in 
een breder kader, dat aantoont dat u als adverteerder nog wat verder kan gaan…

Onderdeel van bredere discipline
“Native advertising is noch native, noch advertising. Het is niet meer dan een 
onderdeel van de bredere discipline branded content marketing.” Deze quote van 
het Content Marketing Institute, de Amerikaanse vakvereniging die werd opge-
richt door Joe Pullizi, klinkt waarschijnlijk enigszins verrassend in de oren, maar 
is bij nader inzien niet zo vreemd. Ook bij native advertising zet een adverteerder 
immers content in om bepaalde marketingobjectieven te bereiken.

Content marketing zit de laatste jaren duidelijk in de lift. Adverteerders zoeken er 
hun heil in als alternatief voor de traditionele reclame, die door sommige consu-
menten als te intrusief kan worden ervaren. Wanneer content marketing goed 
wordt ingezet, wordt het net enorm geapprecieerd en betekent het voor de adver-
teerder een win-winsituatie: hij kan z’n boodschap kwijt op een manier waarvoor 
de doelgroep openstaat. 

De nieuwkomer native advertising heeft natuurlijk enkele troeven tegenover zijn 
broertjes. Een van de belangrijkste is ongetwijfeld dat het zo ontwikkeld wordt dat 
het maximaal gedeeld wordt via sociale netwerken en zo zijn bereik exponentieel 
vergroot. “De nieuwe platformen van onder andere magazine media zorgen er-
voor dat de techniek zeer krachtig is”, klinkt het bij Theo Moormann, Director van 
IP Press. “De shareability is zeer groot.”

Paid versus owned
Discussies over content marketing worden trouwens vaak gereduceerd tot owned 
en earned media. “Start met je eigen nieuwsbrief, magazine of met je website 
te verrijken met content”, is de meest gehoorde raad wanneer een adverteerder 
zich wil toeleggen op content marketing. De boodschappen van de eigen media 
worden vervolgens, onder andere via social media, verspreid en zo komt ook het 
geliefde (want op het eerste zicht goedkope) aspect van earned media om de hoek 
piepen. Daarbij wordt echter een belangrijke dimensie van content marketing over 
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Native advertising 
in een breder kader



“Je kan creatief zijn door 
gebruik te maken van 
mengvormen. 
Het zorgt vaak voor een 
verrassingseffect. 
Content partnerships zijn 
daar een uitstekend  
voorbeeld van.”

NATIVE ADVERTISING

Barbara Vangheluwe, 
Commercieel Directeur van de Persgroep Advertising



het hoofd gezien. “Met je ‘owned media’-verhaal trek je naar je bestaande consu-
menten”, merkt An Van de Veken op. De Manager Content Advertising bij Sanoma 
verduidelijkt: “Wil je nieuwe consumenten bereiken, dan heb je baat bij het inzet-
ten van content in een paid-context. Publishers kunnen daarbij een belangrijke 
rol spelen. Als adverteerder profiteer je dan immers van het bron-effect, van de 
redactionele content, van het engagement van de lezer en van de competenties 
van de uitgever in het contact met de lezer. En het is natuurlijk heel wat eenvoudi-
ger dan je eigen media op te zetten.” 

Het begon met de advertorial
Het ‘paid’-luik van content marketing kunnen we samenballen onder de noemer 
branded content. Het is duidelijk dat magazine-uitgevers hieraan al jarenlang heel 
wat aandacht besteden en diverse formules bedachten om de adverteerder hierin 
te helpen. Denken we maar aan de eerste schuchtere poging in die richting: de 
advertorial of publireportage. 

“De advertorial staat in tegenstelling tot native advertising natuurlijk volledig los 
van de look & feel van het blad”, nuanceert Theo Moormann. “Eigenlijk was  
en is het een soort advertentie in tekstvorm.” “Het doel van een publireportage 
is ook meteen duidelijk: de sales verhogen. Bij de huidige vormen van branded 
content gaat het over imago en andere langetermijndoelstellingen”, voegt  
Philippe Belpaire, General Manager van Roularta Media, toe. Het geeft aan dat de 
publishers intussen heel wat verder staan. Maar daarover verderop meer. Wel is 
duidelijk dat branded content zeer dicht aanleunt bij wat magazine media dag in 
dag uit doen. “We zijn de ‘king’ van storytelling”, resumeert Michel Mabille, COO 

5

NATIVE
ADVERTISING

  EDITORIAL
SKILLS

MARKETING  
SKILLS

Engagement
Storytelling

Shareability
Inspiraon

Audience insight
Targeng 

suitable owners
Knowledge of

editorial space  



NATIVE ADVERTISING

PAID

CONTENT
MARKETING

EARNED

OWNED

BRANDED
CONTENT

OWN(ED)
CONTENT

ADVERTISING

A
dv

er
to

ri
al

N
at

iv
e 

ad
ve

rt
is

in
g

Co
nt

en
t p

ar
tn

er
sh

ip
s

Sp
on

so
re

d 
co

nt
en

t



van Produpress. “En bovendien zijn we ook gespecialiseerd in het brengen van 
een boodschap naar een specifieke doelgroep. Twee troeven die ook bij branded 
content van pas komen.”

Native advertising in de genen
Even terug naar native advertising. Ook daar hebben de magazine-uitgevers 
meer dan kaas van gegeten. Philippe Belpaire legt hun invalshoek uit: “In vele 
media zie je verhalen opduiken die op een journalistieke manier gebracht worden, 
maar custom made zijn. Het zorgde voor een grote geloofwaardigheid. Het merk 
zit daarbij verweven in het concept.” “Magazines zijn er al enige tijd mee bezig”, 
weet Theo Moormann. “Monocle was een van de eersten: zij maakten een insert 
die volledig in de look & feel van het magazine was, maar waarvan de inhoud 
– journalistiek gebracht – volledig aan de briefing van de adverteerder beant-
woordde.” De invulling van de artikels gebeurt daarbij niet door de redactie, wel 
door de custom publishing afdeling van de uitgever, door een aparte afdeling of 
door externen. Belangrijk is dat de journalist in kwestie voldoende voeling met het 
blad heeft. 

We nemen het voorbeeld van Trends Information Services. “Onder dit label bren-
gen we verhalen op een journalistieke manier, maar op maat van het blad”, legt 
Philippe Belpaire uit. “Onze custom media afdeling gaat met een partner aan tafel 
zitten, waarbij je een thema koppelt aan je mediamerk. De eigen redactie wordt 
hierbij niet betrokken. Het stuk ademt het DNA van Trends, maar het lettertype is 
licht verschillend. We ondertekenen met Trends Information Services, naar ana-
logie met BrandVoice van Forbes.” Deze Amerikaanse gigant kwam als een van de 
eerste met een kant-en-klare formule voor native advertising in magazine media: 
de rubriek bestaat zowel in het blad als op de website.
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Neem nu China. Vanwege de sterk groeiende economie 

in het reusachtige China hebben zowel westerse als Chi-

nese managers nood aan een internationale oriëntatie en 

aan culturele openheid. Alleen daarmee zullen ze in staat 

zijn om onder elkaar en met de rest van de wereld zaken 

te doen en sterke banden te smeden. De masteropleiding 

China-Europe Business Studies is een samenwerking tus-

sen AMS, met een campus in Antwerpen, en Essca, Ecole 

de Management, met campussen in Angers (Frankrijk), 

Boedapest (Hongarije) en Shanghai (China). 

STERKE PERSOONLIJKHEDEN, 

BETERE MANAGERS
Professor dr. Paul Matthyssens, decaan van AMS: “Onze 

opleiding verenigt deelnemers uit de hele wereld en bereidt 

die voor op een succesvolle internationale loopbaan, op 

zakendoen in of met Europa en in of met China. De oplei-

ding verloopt interactief en vergt best wel initiatief van de 

studenten. Ze nemen deel aan discussies, analyseren busi-

nesscases, bereiden presentaties voor en schrijven papers 

in groep. De pedagogische aanpak is erop gericht om ook 

de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers te stimu-

leren. Hoe sterker je als persoon bent, hoe beter je moei-

lijke situaties in het internationale bedrijfsleven aankunt.”

“Bijzonder aan de master China-Europe Business Studies 

zijn ook de campussen op verschillende plaatsen”, licht 

Corporate Marketing Communication Manager Anja Tys 

toe. “Niet-westerlingen kunnen gedurende enkele maan-

den kennismaken met de werkelijkheid in Europa en om-

gekeerd. Tegelijk staan ook verschillen tussen West- en 

Oost-Europa op het programma. Aan de master nemen dit 

jaar studenten deel uit België, China, Duitsland, Frankrijk, 

Griekenland, Nederland, Oostenrijk en de VS.”

“Nog andere gebieden komen aan bod in de opleiding ‘3Con-

tinent Master of Global Management’. Daarbij studeren alle 

deelnemers in Antwerpen, India en New York. In elk van die 

steden of regio’s worden ze vier maanden lang ondergedom-

peld in de plaatselijke cultuur en manier van zakendoen.”

Internationaal zakendoen ondanks 

en dankzij culturele verschillen
Internationaal zakendoen in een globale economische omgeving, het is geen business as usual. Maar 

nieuwe regio’s mogen dan tot de verbeelding spreken, er ondernemen is niet evident. Bijvoorbeeld 

vanwege verschillen in taal, cultuur en managementstijl. De noodzaak aan relevante academische 

kennis, gepaste managementvaardigheden en strategische inzichten is de Antwerp Management 

School (AMS) niet ontgaan. Om nog te zwijgen van het belang van visie, talent- en leiderschapsont-

wikkeling en teamwork. Geen wonder dat deelnemers van 38 nationaliteiten er een opleiding volgen.

Deze vier dames volgen de master 

China-Europe Business Studies aan 

de Antwerp Management School. Ze 

doen dat als een economische aan-

vulling of specialisatie na een eerdere 

studie. Alle vier genieten ze volop van 

de buitengewone sfeer in het gezel-

schap en ze leren bijzonder veel bij. 

Van de docenten en van elkaar. De 

studentes hebben een verschillende 

achtergrond, maar zijn vastbesloten 

om later een internationale loopbaan 

uit te bouwen. Intussen bese� en ze 

dat China geen boze wolf is, al wist 

Yelu Yu dat natuurlijk al langer.
VAN L.N.R.: EVI DEGHELDERE (BELGIË), ISHA 

VAN DEN BROECK (BELGIË), VICTORIA KAMFFER 

(FRANKRIJK & ZUID-AFRIKA) EN YELU YU (CHINA)
TRENDS INFORMATION SERVICES  9

Naast het opleiden van jonge mensen tot interna-

tionale managers, bouwt de Antwerp Manage-

ment School (AMS) ook competence centers 

uit. Aan het Euro-China Center (ECC) bijvoor-

beeld ontwikkelen en verzamelen deskundigen 

verfrissende theorieën en beste praktijken voor 

de domeinen waar Chinese en Europese onder-

nemingen elkaar ontmoeten.

Dora Munteanu, Director Company Specifi c Programs, is 

businessdeveloper en bezieler van het Euro-China Center: 

“Het ECC is een competence center voor de uitwisseling van 

managementkennis en de ontwikkeling van wederzijds 

begrip tussen Europese en Chinese bedrijven. Chinese en 

Europese academici en bedrijfsleiders treffen elkaar er 

fysiek of virtueel. Bovendien tellen we onder de business-

scholen en bedrijven of organisaties in China en Europa di-

verse partners. Zo ontstaat er een kennisplatform voor de 

creatie van duurzame economische waarde en voor talent- 

en leiderschapsontwikkeling in beide regio’s.”

EEN NIEUWE ROL VOOR HUMAN RESOURCES

Een van de academici met wie Dora Munteanu – sinologe 

(Beijing) van Roemeense afkomst – geregeld samenwerkt 

is Dan Zhu. Dan Zhu adviseert multinationals, Chinese 

staats- en privébedrijven en andere organisaties op het 

vlak van human resources en van talent- en leiderschaps-

ontwikkeling. 

Dan Zhu: “De strijd om hooggeschoolde Chinese mede-

werkers met internationale ervaring is hevig, terwijl er in 

China jaarlijks zeven miljoen universitairen afstuderen. 

Multinationals richten zich bij de rekrutering vooral, zo 

niet uitsluitend, op Engelssprekende afgestudeerden met 

de hoogste scores aan de beste universiteiten. Ze willen 

een perfect match tussen profi elen en kandidaten.” Tege-

lijk beschouwen Chinese werknemers grote buitenlandse 

bedrijven in China niet langer als bevoorrechte werkgevers. 

“In hun top tien staan vooral de Chinese overheid, Chinese 

staatsbedrijven en grote internationale Chinese privébedrij-

ven. Westerse multinationals zullen de ontwikkeling van ta-

lent en leiderschap anders moeten aanpakken: breder rekru-

teren en medewerkers on the job opleiden.” 

VAARWEL (WESTERSE) EXPATS?

Struikelde je vroeger over westerse expats in de grote 

Chinese steden, dan nemen Chinese managers nu hun ta-

ken (en hun job) over. Dan Zhu: “De nieuwe Chinese ma-

nagers zijn uitstekend opgeleid en kennen de lokale markt. 

Vooruitziende westerse multinationals met een vestiging 

in China kunnen maar beter zelf Chinese managers aan-

trekken. Gespecialiseerde expats moeten evenwel niet 

wanhopen, omdat de Chinese industrie stilaan in de waar-

deketen opklimt.”

“Chinese bedrijven kunnen (nog) leren van Europa en van 

Europese ondernemingen”, weet Dan Zhu. “Bijvoorbeeld 

om een globale visie en een aangepaste bedrijfscultuur te 

ontwikkelen. Of om innovatieve producten of diensten voor 

niches te bedenken en in de markt te zetten. Sommige Chi-

nese ondernemingen mogen dan groot in omvang en breed 

in het productaanbod zijn, hun management beseft intus-

sen dat specialisatie noodzakelijk is om hogere marktseg-

menten te veroveren.” En een huizenhoog misverstand als 

uitsmijter: “Europeanen beschouwen China als één grote, 

homogene markt en zo zien Chinezen ook Europa. Dat is in 

beide gevallen natuurlijk fout.”

KANSEN GRIJPEN
“Tussen China en Europa bestaan belangrijke verschillen 

op het vlak van economie, business- en management-

modellen, zowel theoretisch als praktisch”, rondt Dora 

Munteanu af. “Maar internationale westerse én oosterse 

managers die de verschillen zien en begrijpen, ontdekken 

een grote complementariteit tussen beide (business)cul-

turen. Er is een enorm potentieel aanwezig om ondanks 

en dankzij de vele verschillen met elkaar internationaal te 

ondernemen.”

Euro-China 
Center

DORA MUNTEANU, PAUL MATTHYSSENS 

EN DAN ZHU (VIA SKYPE)
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Vlaamse ondernemers bijten hun tanden weleens stuk op 

de Chinese markt omdat ze zich te weinig focussen. Dé 

Chinese markt bestaat natuurlijk niet, want het land is on-

geveer even groot als Europa en tussen de Chinese provin-

cies bestaan even grote verschillen als tussen de Europese 

landen.

De metropolen aan de oostkust, Shanghai, Beijing… zijn 

nog altijd de ideale uitvalsbasis voor een eerste kennis-

making. Maar Vlaamse bedrijven die extra afzetmarkten 

zoeken voor voeding, textiel, automotive, elektronica, ICT, 

farma of dienstverlening, kijken het best ook in westelijke 

richting. De concurrentie is er minder groot en de inwoners 

zijn benieuwd naar nieuwe dingen.

BELANG VAN DE LOKALE MARKT
Na de vele jaren van groei stimuleert de Chinese regering 

een economie die meer op de lokale markt gericht is. De af-

gelopen tien jaar zijn de lonen al enorm gestegen in China, 

en die trend zal zich de volgende jaren doorzetten. Hoe-

wel de salarissen in het binnenland nog lager liggen dan 

in de kuststreek, is er overal sprake van een snelgroeiende 

middenklasse die zich heel wat kan permitteren en zich wil 

omringen met exclusieve producten. 

Buitenlandse ondernemingen die in China produceren om 

vervolgens hun afgewerkte product opnieuw te exporteren, 

krijgen dus een kostenprobleem. Tenzij ze erin slagen om 

hun producten beter af te stemmen op de kapitaalkrachti-

gere en zelfbewustere Chinese consumenten. De moderne 

Chinezen vallen voor superieure kwaliteit die in eigen land 

(nog) niet te verkrijgen is. Vanwege de jarenlange leve-

rancierstraditie bestaan er weinig sterke Chinese merken. 

Willen ondernemers hun productaanbod uitstraling geven, 

dan moeten ze investeren in branding.

INNOVATIE CREËERT KANSEN
Met de recente hervormingen gooit de Chinese overheid 

het roer stevig om. Chinese bedrijven kunnen niet langer 

concurreren met echte lageloonlanden als Cambodja, 

India of Vietnam. Ze moeten dus nieuwe materialen toe-

passen en investeren in nieuwe technologie en productie-

technieken. Ook de aanpak van de milieuvervuiling en een 

effi ciënter energieverbruik zijn belangrijk in de nieuwe stra-

tegie. Voor kennis en expertise op het vlak van bijvoorbeeld 

cleantech, kijkt China naar het Westen. Vlaanderen heeft 

op het vlak van milieutechnologie heel wat te bieden. Ook 

bouw- en infrastructuurprojecten zijn nog altijd belangrijk 

voor de Chinese economie. Wie plaatselijke bouwonderne-

mers kan adviseren over energiebesparende maatregelen, 

scoort dus twee keer.

China blijft met groeipercentages van om en bij de 8% hoge 

toppen scheren, maar kwantiteit en double-digit-groeicijfers 

ruimen stilaan plaats voor een duurzame, gecontroleerde 

groei. En voor kwaliteit.

China kiest na vele jaren 
voor kwalitatieve groei
De Chinese Volksrepubliek kende de voorbije decennia een forse economische groei. En kwantiteit 

speelde al die tijd een belangrijke rol. Daar komt nu verandering in, want China toont belangstel-

ling voor kwaliteit, duurzaamheid en zelfs branding. Verandert dat de manier waarop westerse be-

drijfsleiders de Chinese markt (moeten) aanpakken? Absoluut, maar focus blijft belangrijk, zeggen de 

Trade-deskundigen van Flanders Investment & Trade (FIT).
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Economische gegevens China
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Kredietverzekering en 
risicoanalyse in één groep
Een kredietverzekering beschermt bedrijven tegen wanbetalers. De premie houdt rekening met het 

risico dat de debiteur (de klant van de verzekerde) zijn betalingsverplichtingen niet respecteert. Maar 

ook politieke of commerciële risico’s in een land of sector spelen mee. Voor de waardering van die 

extra risico’s doen verzekeraars een beroep op ervaren analisten. Raphaël Cecchi is Country & Sector 

Risk Analyst bij de Europese kredietverzekeraar Credendo Group.

Credendo Group is op het Europese continent actief in alle 

segmenten van de kredietverzekering en biedt een gamma 

van producten met een wereldwijde dekking aan. Naast 

Delcredere, de Belgische exportkredietverzekeraar met 

staatswaarborg, omvat Credendo Group ook Credimundi, 

KUPEG, INGO-ONDD, Garant en Trade Credit. 

Zowel grote ondernemingen als kmo’s kunnen voor de 

bescherming van inkomsten een kredietverzekering af-

sluiten. Bij wanbetaling in eigen land kunnen ze via het 

gerecht hun facturen innen. Maar in andere landen, bij-

voorbeeld groeilanden met een andere (rechts)cultuur, 

kan dat tegenvallen. Dan is een exportkredietverzekering 

een welkome hulp.

POLITIEK EN COMMERCIEEL LANDENRISICO

Het bedrag van de premie voor een kredietverzekering 

hangt af van de debiteur, en van de sector en het land van 

die debiteur. Bij Delcredere, de moedermaatschappij van 

Credendo Group, berekent een team van zes landenanalis-

ten en een sectoranalist de politieke en commerciële risi-

co’s voor de export naar vooral de groeilanden. 

Raphaël Cecchi is een van de landenanalisten, verantwoor-

delijk voor Azië. “We beschrijven en waarderen de politie-

ke en commerciële landenrisico’s. Het commerciële risico 

geeft de impact weer van het zakenklimaat in een land op 

de debiteuren. In China schat ik dat hoog in: klasse C op 

een schaal van A tot C. Corruptie weegt op het Chinese za-

kenklimaat, net zoals onzekerheid over de toepassing van 

de Chinese wetgeving.”

“Het politieke risico heeft betrekking op overmacht voor 

de verzekerde of de debiteur: deviezenschaarste, oorlo-

gen, natuurrampen, willekeurige overheidsmaatregelen… 

Daarbij maken we een onderscheid tussen korte termijn 

(tot twee jaar) en middellange en lange termijn (meer dan 

twee jaar). We verzamelen uiteenlopende gegevens van de 

Wereldbank, het Internationaal Muntfonds (IMF) en ande-

re bronnen.”

EIGEN RISICOMODELLEN
Alle gegevens belanden in risicomodellen die bij Delcre-

dere zijn ontwikkeld. Zo kennen de analisten een politie-

ke risicoclassifi catie toe van 1 tot 7, waarbij 1 het minste 

risico betekent. Het model laat ruimte voor de analist om 

aan gegevens meer of minder gewicht toe te kennen, en zo 

de risicoclassifi catie bij te sturen. De analisten passen de 

classifi catie op korte termijn aan zodra daar een reden voor 

is. Die op middellange en lange termijn herzien ze minstens 

één keer per jaar, na het verschijnen van het IMF-rapport.

De landendossiers zijn beschikbaar op de website van Cre-

dendo Group en voor geïnteresseerden is er een gratis digi-

tale nieuwsbrief. Die bevat actuele informatie over landen, 

sectoren en hun risico’s, en over mogelijke events, zoals 

een handelsmissie. 

KORTE VERSUS (MIDDEL)LANGE TERMIJN

“Voor de classifi catie op korte termijn letten we vooral op 

de externe liquiditeit van een land. Die omvat de deviezen-

reserves van een land. Voor export is die cruciaal, want de 

betaling van facturen gebeurt vaak in vreemde munten. 

Een te geringe voorraad daarvan in de centrale bank is een 

risico, ook als de debiteur zelf solvabel is. Andere factoren 

zijn de schulden op korte termijn en de betalingsbalans van 

een land.”

“Voor risico’s op middellange of lange termijn houden we 

met meer indicatoren rekening. Is het regime democratisch 

dan wel militair? Heersen er religieuze of etnische span-

ningen in het land? Hoe zit het met de infl atie, de open-

bare schuld en de afhankelijkheid van buitenlandse hulp? 

Voorts kijken we naar de evolutie van de welvaart, de ex-

terne schuld… Al die elementen samen leiden tot een risi-

coclassifi catie die meetelt in de berekening van de premie 

voor de exportkredietverzekering.”



NATIVE ADVERTISING

“Bij een redactionele samenwerking 
werken we op basis van duidelijke 
objectieven van de klant enerzijds 
en contentcreatie anderzijds.

Het uiteindelijke resultaat wordt 
duidelijk gelabeld als een samen-
werking tussen het magazine en het 
merk.”
An Van de Veken, 
Manager Content Advertising Sanoma



Nog een stap verder
Hoewel magazine-uitgevers steeds meer met een format voor native advertising 
uitpakken, laten ze het daar niet bij. “Je kan nog verder gaan”, licht Philippe  
Belpaire een tipje van de sluier op. “Je kan tot een redactionele samenwerking  
komen waarbij de content een zodanige toegevoegde waarde heeft dat de redac-
tie bereid is ermee aan de slag te gaan. Het resultaat is een journalistiek verhaal 
over een thema dat de adverteerder aanbrengt, bovendien gebracht door de 
redactie, wat de geloofwaardigheid een sterke boost geeft. Als adverteerder moet 
je natuurlijk bereid zijn om de redactie zonder sturing het verhaal te laten bren-
gen.” “Je merkt dat adverteerders via marktonderzoek vaak veel kennis van hun 
doelgroep hebben”, geeft Barbara Vangheluwe een voorbeeld. De Commercieel 
Directeur van de Persgroep Advertising  vervolgt: “Via de media kunnen ze de 
resultaten daarvan terugkoppelen. Dat is niet alleen nuttig voor de adverteerder, 
ook voor het magazine én voor de doelgroep.”

Veel meer dan online
“Wij noemen het ‘redactionele integraties”, doet An Van de Veken de aanpak van 
Sanoma uit te doeken. “Bij een redactionele samenwerking werken we op basis 
van duidelijke objectieven van de klant enerzijds en contentcreatie anderzijds. Het 
uiteindelijke resultaat wordt duidelijk gelabeld als een samenwerking tussen het 
magazine en het merk.”

Ze legt de link tussen bepaalde segmenten van bladen en content partnerships: 
“Lifestyle is de natuurlijke habitat voor heel wat merken. Dat maakt het gemakke-
lijker om bepaalde partnerships op te zetten.” Philippe Belpaire voegt een andere 
kant van het verhaal toe: “Wij hebben altijd bladen gemaakt voor hoger opgelei-
den en hebben veel adverteerders uit de automotive, finance en dienstensecto-
ren. Zij hebben vaak waardevolle content in huis, die voor de redactie een extra 
toegevoegde waarde kan zijn.”

Tot slot het woord aan Produpress. Dat vat mooi samen hoe content partnerships 
moeten zijn. Michel Mabille legt uit: “Wij focussen daarbij steeds op onze spe-
cialiteit in auto’s en kunnen zo zeer doelgroepgericht te werk gaan. We kunnen 
ons daarbij natuurlijk niet veroorloven om er lichtzinnig mee om te springen. De 
samenwerkingen die we aangaan, mogen onze expertise niet ondermijnen.” Wie 
als adverteerder een content partnership wil opzetten, moet bereid zijn om zijn lot 
voor een deel in de handen van de redactie te leggen. Je krijgt er echter een garan-
tie op appreciatie van het publiek voor in de plaats.  
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TIP 1

H
et idee van onze marketing-
dienst was simpel: Produ Press 
telt drie autotijdschriften: 
Auto Gids, onze Franstalige te-
genhanger Le Moniteur Auto-

mobile en AutoWereld. Via een wedstrijd op 
de drie respectieve websites koos elk blad 
een lezer/surfer. Die fi nalisten zouden elk 
het stuur nemen van een Mazda 6 SkyActiv-
D 150 met manuele versnellingsbak.

Tijdens de rit van Brussel naar Reims en 
terug, via een vooraf bepaalde route, werden 
ze vergezeld door de drie hoofdredacteurs 
– Tony Verhelle, ondergetekende en Alain 
Devos – die dienstdeden als corijder en als 
coach. Degene die na afl oop het minst zou 
hebben verbruikt, zou vertrekken met een 

aankoopcheque van 28.990 euro, vrij te be-
steden in een Mazda-showroom. Een verlei-
delijk aanbod, geef toe.

IEDEREEN GELIJK
Daarom moest de hele procedure, van de 
aanvankelijke selectie tot het uitroepen van 
een winnaar, onder het toeziend oog van een 
gerechtsdeurwaarder gebeuren. En om elke 
ploeg absoluut op gelijke voet te laten ver-
trekken, waren de drie auto’s volledig iden-
tiek (uitrustingsniveau, opties, bandendruk, 
enzovoort). Bovendien werden voor elke 
ploeg de bestuurder en zijn copiloot gewo-
gen (inclusief bagage) en werden de onder-
linge verschillen met gewichten gecompen-
seerd. Verder was het verboden om 

bepaalde stroomlijntechnische kunstgrepen 
toe te passen, zoals het inklappen van de 
buitenspiegels, of om af te wijken van de 
wegcode door te gaan wieltje zuigen bij een 
vrachtwagen of te traag te gaan rijden.

Een konvooi observatieauto’s patrouil-
leerde trouwens op het parcours om er ze-
ker van te zijn dat geen van de drie auto’s, die 
elk met 10 minuten verschil werden uitge-
stuurd, van deze zou afwijken van deze re-
gels van gezond verstand. Bovendien was er 
een gemiddelde snelheid vooropgesteld van 
50 km/h, waar niemand onder mocht gaan, 
op stra� e van uitsluiting. Ten slotte bestond 
het traject uit een nagenoeg perfecte mix 
van snelwegen, nationale wegen en dépar-
tementales, soms met niet verwaarloosbare 

Onlangs organiseerde AutoGids samen met Mazda een lezerswedstrijd: een praktijktest om 
tijdens een retourtje Brussel-Reims in een nieuwe Mazda 6 zo weinig mogelijk te verbruiken. 
TEKST XAVIER DAFFE   FOTO’S GEOFFROY LIBERT

Zo weinig mogelijk

LEZERSTEST
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MAZDA 6 CHALLENGE

OM ELKE PLOEG ABSOLUUT OP GELIJKE 
VOET TE LATEN VERTREKKEN, WAREN 
DE DRIE AUTO‘S VOLLEDIG IDENTIEK. 
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hoogteverschillen, vooral dan in het heuvel-
achtige Reims. Met de tanks volgegooid tot 
aan de rand en onder het scherpe oog van de 
deurwaarder vertrokken we voor een tocht 
van zo’n zeshonderd kilometer.

COMPETITIEF
‘Mijn’ kandidaat, Eric Baijot, is politieagent 
in Dinant en een extreme sporter (hij loopt 
afstanden van meer dan honderd kilometer 
in de bergen), dus je kunt zeggen dat hij 
competitief is ingesteld. Voor de wedstrijd 
was hij informatie gaan inwinnen over zui-
nig rijden. Hij was bij een Mazda-concessie-
houder langsgegaan om kennis te maken 
met de 6 en we voelden direct dat hij erg 
gemotiveerd was. Zijn rijstijl was vloeiend, 
hij gebruikte de snelheidsregelaar optimaal, 
net zoals het i-Eloop (Mazda’s verbeterde 
stop-startsysteem), en benutte de inertie 
van de auto door in afdalingen in versnelling 
te blijven en niet in neutraal te gaan. 

In dat laatste geval zou het loskoppelen 
van motor en overbrenging namelijk verei-
sen dat de injectie brandstof blijft inspui-
ten omdat de motor anders zou stilvallen. 
Dat zien we trouwens ook in de boordcom-
puter, die in dat geval een momentaan ver-
bruik van 0,3 l/100 km opgeeft. Met de ver-
snelling ingeschakeld wordt de motor daar-
entegen aangedreven door de inertie van de 

auto en wordt de injectie helemaal afgesne-
den (momentaan verbruik: 0 l/100 km).

Zelf zat ik met mijn ogen gefi xeerd op het 
scherm van het navigatiesysteem, waarin ik 
vooraf de verplichte passeerpunten had ge-
programmeerd. Zo kon ik lang op voorhand 
aangeven wanneer we van richting moesten 
veranderen of een rotonde tegenkwamen, 
zodat hij maximaal kon anticiperen. Het 
snelwegparcours legden we af met de snel-
heidsmeter geblokkeerd op 95 km/h, zonder 
het minste ‘wieltje zuigen’, en onze gemid-
delde snelheid over de totale afstand van 
600 kilometer bedroeg 66 km/h over alle 
soorten wegen. Opdracht volbracht, dus, 
maar toch was het eindresultaat erg nipt.

De kandidaat van Le Moniteur Automo-
bile won uiteindelijk, met een door de deur-
waarder vastgesteld gemiddelde van 3,18 
l/100 km, net voor de kandidaat van Auto-
Wereld (3,23 l/100 km) en het team van Au-
toGids (3,83 l/100 km). Dat laatste haalde 
aan de andere kant wel de hoogste gemid-
delde snelheid (bijna 70 km/h). Kortom, er 
wordt zo vaak gezegd dat autoconstructeurs 
liegen met hun normverbruikscijfers. Dat 
blijkt dus te kloppen: we hebben over deze 
tweedaagse uitstap van 600 kilometer dui-
delijk minder verstookt dan de 5,5 l/100 km 
die Mazda opgeeft. De SkyActiv-technolo-
gie doet dus blijkbaar haar werk... ■
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TOT DE RAND |  Voor het vertrek werden 
de brandstoftanks tot het randje gevuld 
onder het oog van een deurwaarder.

ZUURVERDIEND |  Eric Baijot (rechts) ontving van de hoofdredacteur van ons Franstalige 
zusterblad een cheque van 28.990 euro voor de aankoop van een Mazda naar keuze.  

ZUINIG |  Met deze test is duidelijk 
aangetoond dat Mazda’s nieuwe 
gezinsberline bijzonder zuinig kan zijn.

MOMENT DES OORDEELS |  Na de rit werden de 
auto’s opnieuw tot op de rand volgetankt, 
zodat de winnaar kon worden bepaald.

COMPENSATIE |  Om iedereen dezelfde  
kansen te geven werden onderlinge 
gewichtsverschillen gecompenseerd.

VERZEGELD |  Om het spel eerlijk te laten 
verlopen heeft de deurwaarder zelfs de 
brandstoftankklepjes netjes verzegeld.

DE SNELSTE |  De Mazda 6 van AutoGids moest het a� eggen met een gemiddeld verbruik 
van 3,83 l/100 km, maar  liet anderzijds wel de hoogste gemiddelde snelheid noteren.
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Blijf ver weg van 
schaamteloze zelfpromotie
Native advertising formats slagen er soms beter dan traditionele reclamefor-
maten in om door de overload aan reclame-uitingen te breken. Ze surfen mee 
op het kwaliteitsetiket en de vertrouwensband van een sterk redactioneel merk 
en spreken de doelgroep op een andere manier aan. “Je merk zit verweven in het 
concept”, omschrijft Philippe Belpaire, General Manager van Roularta Media het 
zeer praktisch. De artikels zijn journalistiek onderbouwd, schuwen het te direct 
aanprijzen van eigen producten of diensten, maar zijn tegelijk op maat van de 
adverteerder gemaakt. Sales kan in deze context wel degelijk een objectief blijven, 
maar speelt hier eerder indirect.

Bij content partnerships snijdt de redactie een onderwerp aan dat ver weg blijft 
van de zuivere promotie. De bijdragen vertrekken vanuit een concrete informatie-
behoefte bij de lezers en haken tegelijk in op de thema’s die voor een adverteerder 
belangrijk zijn. De redactie geniet de nodige vrijheid om beschikbare informatie 
van de adverteerder te scannen en het concept vervolgens uit te diepen.  
Zo sloot Mazda naar aanleiding van de lancering van de zuinige Skyactivtechno- 
logie een akkoord met Produpress (uitgever van Autowereld, Autogids,  
Le Moniteur Automobile) voor een lezerswedstrijd. Drie teams reden met een 
identieke Mazda 6 om het lage brandstofverbruik te ervaren. Met de informatie 
die dat opleverde, kroop de hoofdredactie vervolgens zelf in de pen om verslag uit 
te brengen over de wedstrijd.



“Volgens onze onderzoeken heeft in 
het Verenigd Koninkrijk slechts om 
en bij 40% van de marketeers een 
gedocumenteerde content strategie. 
Dat is een probleem. (…) 

Een goed startpunt is het  
oplijsten van de kanalen waarvoor 
je als bedrijf content creëert. 

Daarboven schrijf je in grote letters: 
waarom?”

TIP 2

Joe Pulizzi, Founder Content Marketing Institute
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Adverteerders die native advertising inzetten, investeren het best van meet af 
aan in een contentstrategie. Bepaal op welke doelgroep(en) de content zich richt, 
analyseer de informatiebehoefte bij dat publiek en kies op basis daarvan welke 
content u in het magazine wilt overbrengen. 

“Leg de waarden en informatie rond uw merk vast”, zegt Danny Devriendt, Mana-
ging Director van Mediabrands Publishing. “Het is belangrijk te weten wat een le-
zer over een merk wil vernemen in die redactionele context en wat niet. Voor veel 
marketingteams betekent dit een mentaliteitswijziging, want ze zijn het gewoon 
hun boodschap ergens in te blazen.” 

Ondanks dit belangrijke verschil in de benadering, blijft de contentstrategie zowel 
inhoudelijk als budgettair nauw verbonden met de algemene marketingstrategie. 
Coherentie op vlak van doelstellingen en planning zijn noodzakelijk. 

Op basis van de strategie en het bijhorende budget kunt u een contentplanning 
opstellen en die concreet invullen. Hak in die planning, net als een uitgever,  
knopen door over de kanalen,  de verschijningsdata, de periodiciteit, de content- 
types, de workflow en de taken die elke betrokken partij voor haar rekening 
neemt. 

Tot slot is er nog een cruciale keuze voor het verdere verloop van het proces: 
welke delen van de contentproductie realiseert u in huis en wat besteedt u uit. Leg 
vast op welke gespecialiseerde partners u een beroep doet voor het verfijnen van 
de strategie, creatie, publishing of analyse.

Start altijd met een  
contentstrategie
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Via het internetplatform Alles Kan Beter dat KBC dit jaar ontwikkelde, konden 
ondernemers vragen stellen aan (potentiële) klanten om zo hun dienstverlening 
te verbeteren. In de kern van de algemene en contentstrategie zat het inzicht 
dat doorgroeiende ondernemers en kmo’s niet altijd de middelen hebben om te 
onderzoeken in welke richting ze moeten groeien. Via een eigen onderzoek over 
lokale marktopportuniteiten creëerde KBC voor Alles Kan Beter het inzicht waar-
mee het zijn doelgroep kon boeien. Mindshare ondersteunde de campagne als 
mediabureau, maar nog voor de mediaplanning definitief was, zocht KBC media-
partners waarmee het context kon creëren. KBC ging in zee met Roularta Media 
en liet zijn content interpreteren door de redacties. Dat leverde finaal integraties 
op in Trends, Knack, De Zondag en op Kanaal Z. Binnen dezelfde uitgeefgroep 
vond het redacties die eenzelfde thema konden koppelen aan uiteenlopende 
invullingen. Zo kon KBC zowel een economisch als een breed publiek bereiken en 
dat op verschillende momenten (tijdens de week en op zondag) en via verschil-
lende kanalen (print, online, televisie). 

“Vroeger werkten we samen in een tripartite tussen klant, media- en creatief 
bureau”, zegt Delphine Van Loocke, Media Manager bij KBC. “Sinds vorig jaar 
betrekken we daar ook de reclameregie sterk bij. Een juiste beslissing want we 
merken dat we hierdoor de campagnes naar een nog hoger niveau kunnen tillen.”

Het verhaal achter 
“Alles Kan Beter” 
van KBC

CASE



“Media practitioners are  
shifting roles, sometimes  
gunning for each other. 

Ad agencies are building  
‘newsrooms’ to service clients, who 
are building ‘newsrooms’ to run 
around public relations companies, 
who are building ‘newsrooms’ to 
compete with agencies. 

They all need journalists, who are 
finding employment at all  
of the above.”

TIP 3

Lewis DVorkin, Chief Product Officer Forbes Media
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Goede native advertising en content partnerships doen een beroep op verschil-
lende marketingvaardigheden. Data-analyse, consumenteninzicht verwerven, 
onderzoek naar klanten en producten, mediaplanning of het inschatten van 
media-impact zijn sterktes van mediabureaus. 

Reclamebureaus van hun kant kunnen de campagnecontext schetsen en bewa-
ken de vertaling van de merkwaarden in de communicatie. 

De publisher is veeleer de spin in het web tussen context en content die samen 
met de adverteerder alle eindjes met elkaar kan verbinden (zie verder). Die rol is 
zeer belangrijk, want ondanks de net opgesomde karakteristieken zijn de grenzen 
tussen de verschillende kennisdomeinen van native advertising niet altijd strikt 
afgelijnd. 

Niemand heeft alle competenties in huis, iedereen heeft eigen troeven, maar de 
verschillende actoren beschikken net zo goed over enkele vergelijkbare vaardig-
heden. 

Mediabureaus en communicatiebureaus hebben vaak raakvlakken wat betreft 
strategie, maar vooral op vlak van contentcreatie zijn er meerdere partners die 
deze taak op zich willen of kunnen nemen. 

Bij content partnerships zijn de redacties van de publisher in vele gevallen een 
logische keuze, voor andere samenwerkingen of formats dingen zowel content 
creators bij reclamebureaus, mediabureaus als de publishers (al dan niet via 
hun gespecialiseerde publishing departementen) naar de samenwerking met de 
adverteerder. Goede afspraken maken is dus de boodschap.

Ga voor een  
interdisciplinaire aanpak



“55% of people see native as a 
reliable and credible source of 
information which increases 
to 60% for the 25-29 year old 
group. So brands can feed  
people’s hunger for content  
in a credible way”

TIP 4

CEO, Katie Rigg-Smith, CEO Mindshare Australia.
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Publishers maken in native advertising campagnes de vertaalslag tussen uw 
content en hun sterke mediamerken. Een publisher kent het productieproces goed 
en doorgrondt de relatie tussen mediamerken en doelgroepen, terwijl de redacties 
een schat aan thematische kennis bezitten. Vaak heeft een publisher ook meer-
dere ijzers in het vuur en ontvouwt het zijn merken over verschillende media. 
De combinatie van deze elementen levert een sterke geloofwaardigheid op en 
vergroot het engagement van de doelgroepen. 

Het is net die geloofwaardigheid die voor native advertisers een grote meer-
waarde inhoudt. Het principe haakt in op een van de basisbeginselen van content 
marketing. Een adverteerder profileert zich met niet-promotionele content rond 
een bepaald thema vanuit de overtuiging dat zijn doelgroep zelf actief op zoek 
is naar dergelijke informatie. Bij het opzetten en oriënteren van die zoektocht is 
geloofwaardigheid voor lezers een van de eerste criteria. Uit onderzoek blijkt dat 
de geloofwaardigheid van een nieuwssite een significante impact heeft op de 
lezersperceptie van betaalde content. Toen Bayer besliste om zijn haarverzor-
gingsproduct Priorin te laten testen door een lezerspubliek, zette het daarvoor een 
samenwerking op met Top Santé. Niet enkel omdat de doelgroep in belangrijke 
mate uit vrouwen bestaat, maar ook omdat het gezondheidsmagazine een zeer 
betrouwbare reputatie heeft.

Investeer 
in geloofwaardigheid



TIP 5

“Print is een interessante  
mogelijkheid als je het idee 
achter native goed kan  
vertalen, terwijl je digitale  
kanalen zeer goed de  
onmiddellijkheid,  
de shareability en conversie 
op triggerende content 
benutten.”
Davy Caluwaerts, 
Deputy Managing Director bij ZenithOptimedia
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Net zoals bij klassieke advertising is een goede kanalenmix elementair om de 
doelgroep(en) via de juiste set van touchpoints aan te spreken. Zelfs als de sa-
menwerking zich toespitst op één publisher en zijn mediamerken, blijft het nuttig 
om de mogelijkheden voor de verschillende dragers te onderzoeken. 

Die mogelijkheden situeren zich zowel in print als online, al onderlijnt Davy 
Caluwaerts, Deputy Managing Director bij ZenithOptimedia, expliciet de kracht 
van digitale mediamerken. “Print is een interessante mogelijkheid als je het idee 
achter native goed kan vertalen, terwijl je digitale kanalen zeer goed de onmiddel-
lijkheid, de shareability en conversie op triggerende content benutten.” 

Bij het kiezen van kanalen wijzen specialisten ook op de afweging tussen open 
en gesloten native advertising. Bij open native advertising is de gedeelde content 
identiek, ongeacht het platform. Een derde partij staat in voor het aanpassen van 
de content aan de stijl en de formats van elk gekozen platform. Dit is in de praktijk 
vaak een minder intensief en soms geautomatiseerd proces, dat echter niet zo 
sterk kan inspelen op de specifieke kracht van elk mediamerk.

De gesloten vorm zet harder in op het relevant en persoonlijk maken van de con-
tent voor gebruikers. De content kan naast vormelijke verschillen ook inhoudelijke 
aanpassingen ondergaan in functie van de doelgroep. Deze vorm is intensiever, 
maar werkt een stuk doelgroepgerichter. En persoonlijke relevantie is nu eenmaal 
een basisvoorwaarde voor aandacht.

Gooi de juiste kanalen  
in de weegschaal



Feeling, Gael 
website

Flair
magazine

Feel.it
digitaal  
magazine

Libelle, Flair, 
Feeling
facebook

Libelle
magazine
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Het belang van de keuze voor de juiste kanalen komt duidelijk tot uiting in de 
campagne die Stad Antwerpen recent opzette. Sinds september 2014 openen de 
winkels in Antwerpen de eerste zondag van de maand de deuren. Om de eerste 
drie winkelzondagen te promoten, ging Stad Antwerpen in zee met Sanoma. 

Geïntegreerde content moest vrouwen naar de Metropool lokken en de stad 
neerzetten als de plek om een dag fijn te winkelen, te eten of cultuur op te snui-
ven. Kortom: shoppen in Antwerpen moest echt in de markt worden gezet als 
beleving. De content varieerde volgens de titel en het kanaal om zo de ruime 
doelgroep gericht te bespelen. Dat resulteerde in een redactionele samenwerking 
in Libelle, Flair en Feel.it, gespreid over de printmagazines, hun eigen websites, 
maar ook Facebookpagina’s en apps. Daarnaast waren er in diverse titels klassie-
ke advertenties.

Kern was dat werd gezorgd voor inspiratie via relevante content, geënt op elk 
platform en met behoud van de eigenheid van het mediamerk. In zowat elk me-
dium maakte de doelgroep immers kans op het winnen van een shoppingbudget, 
maar iedere redactie kon in deze samenwerking haar eigen invalshoek uitwerken. 
Op de dragers van Libelle en Feeling konden de lezeressen bijvoorbeeld fijne 
winkeladresjes terugvinden, terwijl Flair in zijn media meer inspeelde op getuige-
nissen van shoppers.

Sanoma en 
Stad Antwerpen

CASECASE



TIP 6

Met denim sla je het komende sei-

zoen de nagel op de kop. Blauwtin-

ten die variëren van klassiek tot

vintage duiken op in zowat alle

mode- én make-upcollecties, kijk

maar naar onze huidige denimfa-

vorieten op deze pagina’s. Ook

Liesbeth Van de Velde is vol lof

over denim. Zij is brand design ma-

nager van PrimaDonna, het label

voor grotere cupmaten van Belgiës

lingeriespecialist Van de Velde.

Samen hebben we deze prachtige

shapewearlijn gecreëerd. Liesbeth:

‘De aanwezigheid van denim

wordt seizoen na seizoen

sterker, omdat denim zich

aanpast aan nieuwe trends.

Denim is het nieuwe zwart. Met

dat verschil dat zwart vrij hard

kan zijn op de huid, denim oogt

zachter, flatteert meer, en gee je

een jongere, spontanere uitstraling.

Bovendien wordt denim de jongste

seizoenen erg vrouwelijk verwerkt,

in elegante snitten, accessoires…’

En nu dus ook in lingerie.

In oktober lanceert Goed Gevoel met PrimaDonna Twist,
specialist in grote cupmaten, een eigen shapewear-
collectie! Omdat we zo enthousiast zijn over deze

prachtige figuurcorrigerende lijn in een sexy denimtint,
willen we vandaag al een tip van de sluier oplichten…

Goe� Gevoe� & Prim�Donn� Twis�
stelle� voor:

onze eigen
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Kraagloos getailleerd jasje (€ 230) Pinko.

Denim tas met rode

draagriem (€ 125) Replay.

Mouwloos vestje (€ 189) Replay.

Gevlochten riem

(€ 16,95) Pieces.

Mouwloze jurk met Peter Pan-kraag

(€ 179) Edith & Ella.

Blauwe schoen met beige contrast

(€ 99,95) Pepe Jeans bij Brantano.

Famke Robberechts, hoofdredacteur van Goed Gevoel, is

grote fan van deze vernieuwende lijn. ‘Corrigerende lingerie is al

heel lang op de markt, vooral in de vorm van gaines die onze

moeders en grootmoeders droegen. Maar onze generatie hee

shapewear sexy en vrouwvriendelijk gemaakt. De modellen in de

‘PrimaDonna Twist by Goed Gevoel’-collectie zijn zo mooi dat het

bijna zonde is om ze te verstoppen onder kleding. En de ver-

smachtende gaine hee plaatsgemaakt voor bijzonder comfor-

tabele shapewear, in verschillende modellen: een jurk, short,

beha voor grotere cupmaten… In de ‘PrimaDonna Twist by Goed

Gevoel’-collectie vind je shapewearlingerie die onder elk kle-

dingstuk van je garderobe past, zodat alle vrouwen, van alle

maten, er altijd fantastisch kunnen uitzien als ze de deur uitgaan.

Maar ook als de bovenkleding weer uitgaat, want Goed Gevoel

& PrimaDonna Twist hebben ervoor gezorgd dat je op cruciale

momenten niet met rode kaken in de badkamer hoe te verdwij-

nen…’ Mis volgende maand zeker je Goed Gevoel niet, want

dan stellen we de volledige collectie officieel voor!

•
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shapewear!

Les Jeans nagellaktrio (€ 23/tint) Chanel.

Oogschaduwpalet Bleu

de Paris (€ 58,31) Dior.

iPhone hoes versierd met

steentjes (€ 55) Swarovski.

Enkellaarsjes met bruine accenten

(€ 59,95) Marco Tozzi.

Broche in blauwe tinten (€ 6,95) Pieces.

Denimgetinte jurk met rode

details (€ 100) Who’s That Girl.

Pilotenbril met denimnuances (€ 129,95) Lacoste.

Gebreide wikkelsjaal

(€ 19,95) Tramontana.

GOED GEVOEL 41
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De kwaliteit van de content hangt af van de vaardigheden van diegene die de 
content verzorgt, maar evenzeer van de manier waarop medium en adverteerder 
hun inhoudelijke samenwerking vormgeven. 

Voor de formules waarbij de journalisten van de betrokken media zich engageren, 
is respect voor hun integriteit een elementair vertrekpunt. De beste samenwer-
kingen geven redacties de kans om het basisidee van de adverteerder te scannen 
om die vervolgens een eigen, correcte en toch voor de adverteerder herkenbare 
journalistieke touch te geven. 

Lingerieproducent Van de Velde ging in zee met Goed Gevoel voor de creatie van 
de ‘PrimaDonna Twist by Goed Gevoel’-collectie, bestaand uit ‘shapewear’ lingerie 
met een comfortabel en vrouwvriendelijk accent. Dat paste uitstekend bij de 
redactionele insteek van Goed Gevoel en liet hoofdredactrice Famke Robberechts 
toe om de keuze voor de collectie in editostijl te onderbouwen. 

Publishers maken er echter een punt van om hun redactie veel beslissingsvrijheid 
te geven bij het al dan niet aangaan van een partnership. De hoofdredactie legt 
elementen als actualiteitswaarde, respect en relevantie in de weegschaal. 

“Vooral die relevantie is cruciaal”, zegt Jos Grobben, uitgever bij Roularta Media 
Group. “Kan de content ons lezerspubliek iets bijbrengen? Een goed voorbeeld 
zijn enquêtes die partners ons voorstellen. Een redactie engageert zich enkel 
tot publicatie en vraagt vaak inspraak in de samenstelling van bijvoorbeeld de 
vragenlijst en het panel.”

Kies voor een relevante  
samenwerking die de redactie  
respecteert



TIP 7

“Sponsored content shouldn’t  
be commonplace. It shouldn’t  
be second rate. 

It needs to be high quality,  
not dull or predictable. And it 
shouldn’t be a pale imitation of  
editorial content that may be done 
better somewhere else. 

If done well, it’s more about  
giving insights than information. 

That’s what bonds reader and brand 
together.”
Trevor Fellows, Head of Ad Sales, Wall Street Journal
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Op marketingwebsites horen content marketing en native advertising tot de 
meest populaire onderwerpen. Elke dag kan u een reeks nieuwe onderzoeken, 
een lading artikels met tips of enkele presentaties over best practices in zowel b2c 
als b2b consumeren. Niet elk voorbeeld of elke tip gaat echter zomaar op voor 
uw contentstrategie. Wie zijn content marketing, native advertising of content 
partnerships vanuit het juiste startpunt wil opbouwen, doet best een beroep op 
insights. 

Extern kunnen vakinzichten over de evolutie van native advertising nuttig zijn, 
net zoals een goede inschatting van de contentpolitiek van belangrijke concurren-
ten. Welke content brengt de markt al, voor welke doelgroepen en waarom? 

Dankzij insights die u als adverteerder uit consumentenonderzoek destilleert, 
kunt u een originele contentpositionering uitwerken. De doelgroep kan dezelfde 
zijn als die van uw concurrenten, maar de uniciteit schuilt vooral in de service 
die u aan klanten of prospecten via content aanbiedt. Benut benchmarks, eigen 
onderzoek (smart data) of concrete feedback van medewerkers en klanten over 
wat leeft bij uw doelgroep. 

Wat vinden mensen belangrijk in hun leven? Waarom doen ze de dingen die 
ze doen? Hoe verloopt het aankoopproces en waarom op die manier? Waarom 
kopen mensen een bepaald product (niet)? 

Met die benadering wordt het voor native advertising een stuk makkelijker om 
zelf inzichten te verschaffen. Artikels die gebouwd zijn op de juiste consumente-
ninzichten geven ook zelf meer inzicht en geven unieke informatie.

Bouw native advertising 
op insights



TIP 8

“We look closely at the basics.  
Overall page views are still very,  
very important to us. (…) 

The Forbes platform provides a nice 
back-end look into how each post is 
doing. 

They have been updating their  
platform so that we are now able to 
see where a post might have started 
to go viral. 

We can look back and [identify] the 
first person who kicked it off.”

Tim Clark, Head of Brand Journalism bij SAP, 
over de samenwerking met Brandvoice van Forbes
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De impactmeting van native advertising start bij de metrics die voor traditione-
le reclame relevant zijn: bereik, frequentie, social sharing, mediawaarde of lead 
generation geven al een eerste indruk van de slagkracht van het inzetten van con-
tent. Naast die harde metrics kan het echter ook nuttig zijn om een reeks zachtere 
kpi’s te monitoren. “Content in native marketing is een soort neurolinguïstische 
programmataal”, zegt Danny Devriendt (Mediabrands Publishing). “Content helpt 
om bij de consument iets los te peuteren: ofwel neem je een remfactor weg, ofwel 
versterk je iets wat er al is.” Het zorgt ervoor dat die zachtere parameters, denk 
maar aan brand engagement, een extra laag inzicht toevoegen op basismetrics 
als het bereik. Wie ze multimediaal in kaart brengt, heeft bovendien een extra 
troef om deze kpi’s vervolgens in de mate van het mogelijke te relateren aan harde 
cijfers zoals business doelstellingen en meerverkoop. Content marketingspeci-
alisten wijzen van daaruit op de mogelijkheid om (zeker online) een vrij accurate 
return on investment te berekenen, al is een goede ROI niet altijd de enige eis aan 
geslaagde native advertising of content partnerships. De content wil een infor-
matiebehoefte invullen en vanuit die ambitie zijn metrics die samenhangen met 
engagement (het aantal inschrijvingen op een nieuwsbrief, het aantal deelnemers 
aan een wedstrijd) vaak de meest sprekende.

Meet harde metrics  
en zachte kpi’s

Bron: OPA & Radar Research, 2013
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TIP 9

Een uiltje  
plakken

Post-it® Notes zijn niet alleen handig voor notities, 
je kunt er ook kinderfeestjes mee opleuken!

Zo maak je het
• Teken op de zak de  
contouren van een uil  
en knip uit. 
• Plak onderaan een rij 
van de kleinste donkerge-
le Post-it® Notes en wissel 
af met de kleinste oranje. 
Laat telkens 5 mm tussen. 
Vanaf de 15de rij gebruik 
je de grotere plaknotities. 
• Plak in het midden ook 
telkens een lichtgele. Laat 
1 cm tussen de rijen en 
vergroot die afstand na 
een tijdje tot 2 cm. 
• Knip voor de neus 
het rechte stuk van de 
Post-it® Note in de vorm 
van een pijl. 
• Maak de ogen met 
tekstballonnen. Knip de 
komma eraf. 
• Knip twee ovalen uit 
een blauwe Post-it® Note 
voor de pupillen. 
• Knip twee oortjes uit 
een blauw exemplaar en 
plak ze op de zak. 
• Werk de bovenkant van 
de uil af met verschillende 
tinten blauw. 
• Gebruik voor de vleugels 
blauwe hartjes en voor 
de poten pijlvormige  
Post-it® Notes.

Dit heb je nodig
• bruine papieren zak  
met handvat
• Post-it® Notes: donker-
gele en oranje (5 x 4 cm 
en 12,7 x 7,8 cm), lichtgele 
en blauwe (12,7 x 7,8 cm), 
groene in de vorm van 
een pijl, witte tekstballon-
nen, blauwe hartjes

LIBELLE & POST-IT® NOTES

Meer leuke ideetjes 
met de Post-it® Notes 
vind je op libelle.be/
postit

LIB_3614_REG_Creatief_AVR.indd   70 28/08/14   11:34
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Het laatste advies over goede native advertising en content partnerships, komt 
van Davy Caluwaerts (ZenithOptimedia), die inhaakt op de discussie over de 
perceptie van native advertising bij de consument. “Ik vind dat we de lezer niet 
mogen onderschatten in zijn kunde om een commerciële samenwerking te 
spotten”, zegt hij. “Ik vind ook dat merken daar niet over moeten liegen. Dit is een 
hernieuwde manier om digitaal commercieel te herdenken. Veel  meer informa-
tiegevoelig, veel meer eigen aan deze tijd, ook veel meer mobiel aangepast. En de 
merken zonder verhaal vallen door de mand.”

Duidelijk zeggen dat het om een commerciële samenwerking gaat, is dus een 
conditio sine qua non bij native advertising. 

Het voorbeeld van 3M met Libelle is daarin symbolisch voor de aanpak van  
Sanoma (en de volledige markt): een redactionele knutselpagina met post-its 
kreeg de hoofding Libelle & Post-it Notes mee. Ook online werd dit doorgetrok-
ken. Een transparantie die zowel blad als adverteerder ten goede komt.

Dit booklet geeft negen tips in plaats van tien en daar is een goede reden 
voor. Binnen native advertising zijn de zogenaamde ‘listicles’ een van 
de opvallende formaten. Deze artikels hebben een titel die al meteen 
aangeeft hoeveel tips, weetjes of inzichten het stuk zal bevatten.  
Als een lezer beslist of hij content wil lezen, komen ronde getallen  
meer kunstmatig over dan vier, negen, twaalf of achttien tips. 

Met vijf of tien tips lijkt het alsof de schrijver content om de content  
creëerde om dat mooie getal af te ronden. Trendsetter op dat vlak is  
Buzzfeed, dat van het betaalde format met een reeks tips, zijn handels-
merk maakte en waar geen rond getal meer te vinden is. 

Misschien is dat wel de allerlaatste tip: laat u niet te veel leiden door 
termen en jargon als u over concrete acties nadenkt, maar zorg voor  
de juiste doelstellingen en de juiste partners en dan vallen alle puzzel-
stukken wel in elkaar, in welk vakje het resultaat dan ook moge passen. 
In elk geval vormt een samenwerking met publishers een verrijking qua 
expertise en kennis die in deze tijden van native advertising meer dan 
een toegevoegde waarde is.

Onderschat de consument nooit

Geef 9 tips en geen 10



Tu bâtis, je rénove
Ik ga Bouwen & Renoveren
Je vais Construire & Rénover

Roularta Media Group
Knack
Weekend Knack
Focus Knack
Nest (FR)
Nest (NL) 

Trends
Trends Tendances
Sport Foot Magazine
Sport Voetbal Magazine
Beter Bouwen en Verbouwen

LEDEN

De Persgroep Publishing 
Dag Allemaal/ Expres 
Joepie
Goed Gevoel
TV-Familie / Blik

Humo
Humo

Produpress
AutoGids
AutoWereld
Le Moniteur Automobile

Editions Ciné-Revue
Ciné-Télé-Revue

Le Vif Magazine
Le Vif/L’Express
Weekend Le Vif/L’Express
Focus Vif

Belgomedia
Télépro

Editions CMF
Déco Idées
Actief Wonen

Press News
Royals (FR)
Royals (NL)



Magazine Media en Febelmag vertegenwoordigen 66 magazinetitels, 8 reclameregies 
en 15 uitgevers. Magazine media is een initiatief van Febelmag, de federatie van de 
belangrijkste Belgische uitgevers van consumentenmagazines. Magazine Media heeft 
als doel magazines als crossmediale platformen in de advertentiemarkt te promoten.

Pink Ribbon (FR)
Pink Ribbon (NL)
Story
Télé Pocket
Teve-Blad
Vitaya
La Maison Victor

Sanoma Media
Feeling
Feeling Wonen
Flair (FR)
Flair (NL)
Gael
Gael Maison
Femmes d’Aujourd’hui
La Santé de Femmes 
d’Aujourd’hui

Les Délices de Fem-
mes d’Aujourd’hui
Kids Only (FR)
Kids Only (NL)
Libelle
Libelle Kerst
Libelle Lekker
Moustique

Senior Publications 
Belgique
Plus Magazine (FR)
Plus Magazine (NL)

Uitgeverij Cascade
Eos Magazine
Primo Magazine & TV gids

Rossel & Cie
Le Soir Magazine

Think Media Magazines
Ché
P-Magazine
Menzo
Ambiance Culinaire

SBPP
Marie Claire (FR)
Marie Claire (NL)

Culinaire Ambiance
Moto & Loisirs
Motoren en Toerisme



magazinemedia

magazinemediaBE

magazinemedia.beAuteurs: 

Redactie: 

Design/Layout: 

Directeur Marketing: 

Magazine Media Updates is een uitgave van Febelmag/The Ppress

Uitgever: Alain Lambrechts

Bart Lombaerts, Wouter Temmerman

Esther Braspenning, Nathalie Meskens

Jeff Van Loo

Dirk Schyvinck


