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Weinig magnifiek om op terug te blikken in 2020.
Toch is er hoop, zo getuigen de sprekers tijdens onze 

digitale conferentie MAGnify. En omdat het zo’n uitzonderlijke 
omstandigheden waren, bundelen we de belangrijkste 
bevindingen en lessen van onze conferentie in dit magazine. 

Veel onzekerheid, twijfel, angst over gezondheid, geld, 
uw leven privé en professioneel, kortom de toekomst. 
Op zoek naar een kompas.
Tijdens zulke kantelmomenten hebben mensen nood aan 
een houvast, een omgeving die hen vertrouwen geeft, troost 
en warmte, iemand die begeleidt, de weg toont, inspireert 
en weer goesting geeft. Mensen herontdekken de essentie 
en wat kwaliteit geeft aan hun leven op vele vlakken.

Ook onze klassieke lokale media hebben blijk gegeven van 
die houvast en het vertrouwen dat mensen hebben in de 
betrouwbaarheid van onze informatie, in de toon van ons 
discours, in de kwaliteit van al onze producten. Vooral ook 
is weer duidelijk gebleken hoe onze lezers, kijkers en 
luisteraars zich herkennen en thuis voelen in onze media. 

We hebben elkaar nodig.

En dat straalt ook af op onze klanten, zo blijkt tijdens onze 
digitale MAGnify. Adverteerders en mediabureaus getuigen 
over hun geloof in de kwaliteit van onze lokale media en 
willen met hun gereduceerde budgetten in eerste instantie 
investeren in onze lokale media. Een kantelmoment zeggen ze.

Wel ja, terwijl wij voort investeren in nog betere kwaliteit, 
context, digitale ontwikkeling en aantoonbare effecten van 
investeringen bij onze media, groeit het besef dat we elkaar 
meer dan ooit nodig hebben in ons eco-systeem. 

We hebben elkaar nodig om onze merken duurzaam 
overeind te houden, onze waarden in stand te houden en 
om niet volledig afhankelijk te worden en schatplichtig aan 
internationale monopolies die ons hun normen en vooral 
hun eigen commerciële belangen opdringen. 

Herbeleef MAGnify 2020 met Marcel Vanthilt als onze gids, 
ervaringsdeskundige en trendwatcher.

Xavier Bouckaert 
Voorzitter WE MEDIA 
CEO Roularta Media Group

MAGnify in hoop
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Magazine media 
verdienen uw aandacht

Voor marketeers is aandacht 
vangen en vas thouden de 

grootste uitdaging van deze tijd. Zonder 
aandacht, geen impact! Dit zou dan ook de 
key metric bij mediaplanning moeten zijn, 
denken ook de eerste MAGnify-sprekers 
Bruno Liesse en Bernard Cools (pag. 2). 

Om marketeers houvast te geven tijdens 
de eerste wereldwijde corona-golf dit 
jaar, kwam Kantar al snel met de COVID-19 
Barometer. Onze tweede spreker, Deniz 
Sariyildiz van Kantar (pag. 6), schijnt 
licht op de rol van verschillende 
mediakanalen bij het bouwen 
van merken op basis van 
inzichten uit onderzoek. 

Hoe kunt u als marketeer context voor u 
laten werken? Aan de hand van nieuwe 
inzichten uit onderzoek, voorbeelden 
uit de praktijk en jarenlange ervaring 

geeft Roger Verdurmen, DPG 
Media (pag. 10) antwoord op 
deze vraag.

Uit ‘Re-evaluating media’ bleek 
dat Belgische adverteerders 
en bureaus het belangrijk 

vinden dat mediabedrijven lokale content 
en mogelijkheden blijven bieden. Danny 
Devriendt (pag. 14) gaat in discussie met 
Belgische media- en reclameexperts 
over de rol die lokale media in onze 
maatschappij (zouden moeten) spelen. 

Om de aandacht te vangen, impact te 
hebben en de context voor u te laten 
werken, is creativiteit prioriteit. De jonge 
creatieve talenten van de 
Belgische Hogescholen 
tonen ieder jaar in de 
StuMPA (pag. 18) , hoe 
magazine media daarin op 
hun best zijn.

Uiteraard ging ook 
MAGnify dit jaar 
online, waardoor u 
alle sprekers en het 
einddebat nog altijd 
kunt terugkijken op 
www.magnify.be/
video. 

Scan 
me

 Wist je dat magazines je kunnen redden van corona? Dat 
magazines misschien de pandemie, COVID-19, kunnen stoppen? 
Hoe? Koop gewoon een magazine, open het, houd het voor je 
gezicht en je hebt het perfecte mondmasker! Ondertussen kun 
je, terwijl je jezelf redt, iets interessants lezen in het magazine. 
Dat is, zoals we het in Vlaanderen noemen, two flies in one 
clap.”

MAGnify in hoop



Ik ben net zestig geworden 
- drie jaar geleden - en sinds 
die dag krijg ik dagelijks 
advertenties voor gehoor-
apparaten (ik ben nog niet 
doof), serviceflats (ik wil 
mijn huis niet verlaten) 
en uitvaartdiensten. Ik 
ben nog niet dood! Ik wil 
deze advertenties niet. Het 
maakt me gek!”
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“ Aandacht is een van de cruciale elementen als het gaat 
om reclameboodschappen. Zeker in de huidige context. 
De digitale touchpoints beloven heel wat als het gaat om 
effectiviteit, maar hoewel er een sterke blootstelling is, is 
de meetbare impact vaak beperkt. ”

Aan het woord is Bernard Cools, Chief Intelligence Officer van 
mediabureau Space. Geïnspireerd door een Franse studie van 
My Media, onderzochten hij en Bruno Liesse, Managing 
Director van Polaris, de Alpha Index. Deze moet de Belgische 
markt vanaf nu een beter beeld geven van de impact van 
verschillende media.

Betere
mediaplanning 
met de Alpha Index

Bernard Cools
Space

Bruno Liesse
Polaris

Revolutie in 
mediaplanning?
Blootstelling aan een reclameboodschap, 
de ‘opportunity to see’ als basis van GRP’s, 
volstaat niet om effecten te genereren. 
Een mediagebruiker dient de advertentie 
ook nog op te merken, te bekijken en te 
beluisteren, of – eenvoudiger gezegd – er 
aandacht aan te besteden. Die aandacht 
voor reclame is in essentie wat de Alpha 
Index uitdrukt en zou een revolutie in 
mediaplanning kunnen teweegbrengen.

De Alpha Index zorgt voor een ander 
inzicht in de doeltreffendheid van de 
verschillende media, en misschien op 
termijn zelfs een andere berekeningswijze 
van het tarief: van kost per duizend (GRP) 
naar een manier als ‘qualitative reach 
point’. 

“ Wij hebben geprobeerd 
om de ‘contact funnel’ 
nog iets duidelijker te 
maken”,  zeg t Bruno 
Liesse. “ De eerste stap 
is daarbij duidelijk: is een boodschap 
vertoond of uitgezonden? Dat noemen 
we de technische viewability. Dan volgt 
de effectieve viewability: heeft de 
consument de uitgezonden boodschap 
ook gezien? Die metrics zijn het werk 
van het CIM met de Opportunity To See 
(OTS) als currency.”

Na deze twee eerste etappes ontbrak 
er een stap. “ Hoeveel mensen zien 
de boodschap ook echt en hebben 
er aandacht voor?”, was de vraag die 
Cools en Liesse zich stelden. Daarna 
kunt u mensen bevragen over welke 
reclameboodschappen van welk merk 
ze zich een dag later nog herinneren. 
Die vraag beantwoordt de Beta Index 
van Morgenzstern. Maar wie B(eta) zegt, 
moet eerst A(lpha) zeggen.

VÓÓR 
BETA 
KOMT 
ALPHA
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% attentive to ads
42,4

22,7

21,2

17,8

15,2

14,3

13,8

13,2

12,8

12,7

12,3

11,4

11,0

10,5

Cinema

Printed magazine

Printed newspaper

TV channels

Radio stations

Social network-Video

Social network banner

Video platform

Generalist website-Banner

Online newsbrand-Banner

Online newsbrand-Video

Generalist website-Video

Reported attentiveness, all respondents

Traditionele media krijgen 
meer aandacht
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Wanneer aandacht centraal staat, scoren 
traditionele media veel beter dan digitale 
media, wat rechtstreeks tegen de gevestigde 
opvatting in lijkt te gaan, maar volledig 
in lijn is met de bevindingen van Ebiquity 
(‘Re-evaluating media: The Belgian Edition).

Lokale media (online video) doen het bovendien 
beter dan internationale media en print media 
blijken nog altijd een interessante optie te zijn, zo 
concluderen de onderzoekers.

“ Die resultaten zien we trouwens ook in andere 
landen, al werkt iedereen vanuit zijn eigen 
methodologie.”, zegt Bernard Cools. “ Vooral de 
dagblad- en de magazinepers doen het goed. 
Waar ze in de mediaplannen niet in de top 10 
staan, zijn ze nummer 1 en 2 als je rekening houdt 
met de aandacht .”

% find acceptable
72,0

65,0

Printed newspaper

63,0OOH

62,7Cinema

44,9BVOD

Printed magazine

41,2Online newsbrand

39,0Radio stations

36,3Generalist website

34,9Social network

29,1Video platform

19,0TV channels

Een belangrijk inzicht dat uit het 
onderzoek naar voren komt, is dat 
hoe groter de acceptatie (en hoe 

kleiner de irritatie), des te meer aandacht er is voor 
reclame. Dit bewijst hoe belangrijk de context van de 
reclameboodschap is. Bovendien blijkt er een negatieve 
correlatie te zijn tussen frequentie van de advertentie 
en aandacht: hoe hoger de frequentie, des te lager de 
aandacht.

Met name bij audiovisuele media, zoals televisie en 
videoplatformen, is acceptatie van reclame relatief laag 
en ontstaat irritatie door de frequentie. Daarentegen is 
bij printmedia de acceptatie juist zeer hoog: 72% vindt 
reclame niet storend in magazines (73,6% kranten). 

ACCEPTATIE 
LEIDT TOT 
AANDACHTClutter perception, all respondents
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In grote lijnen concluderen Cools en Liesse uit hun onderzoek dat 
mediakanalen en context invloed hebben op aandacht voor reclame en de 
impact. 

Aandacht is nochtans in de meeste gevallen geen factor bij mediaplanning 
en zou hier een extra waardevolle dimensie aan kunnen toevoegen.

Idealiter maken zowel de Alpha als de Beta Index deel uit van het proces van 
mediakeuze, zodat aandacht, maar ook belangrijke aspecten als merkpositie 
en creativiteit, gewicht in de schaal leggen.

Digitale media zouden in het licht van deze resultaten minder gewicht 
krijgen in mediastrategieën, terwijl traditionele media, met name ook 
print media, een groter aandeel verdienen.

Scan 
me

Bekijk de presentatie 
van Bernard Cools 
& Bruno Liesse hier: 
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Deniz Sariyildiz
Kantar

Kantar ziet een kloof tussen de 
mensen van bijna 50/50: de helft van 
de mensen geeft er niet echt om en 
gaat gewoon door met hun leven. De 
andere helft maakt zich zorgen en 
is zelfs bang. Nou, ik ben het allebei. 
Soms ben ik bang en blijf ik gewoon 
thuis met mijn masker op en soms 
kan het me niet zoveel schelen en ga 
ik gewoon naar buiten. I shop, I read, 
I phone, ipad, ipod, I live.”
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“ Belgen zijn niet zoveel afgeweken 
van de traditionele media in 
vergelijking met andere landen. 
Hoewel ook Belgen meer online 
aanwez ig waren t i jdens de 
lockdown, viel het op dat zij 
trouwer bleven aan de traditionele 
media wanneer het ging over het 
verkrijgen van informatie”, zegt 
Deniz Sariyildiz, Director Creative & 
Media Effectiveness bij Kantar. 

Tijdens de eerste corona-golf 
lanceerde Kantar een wereldwijde 
COVID-19 barometer (in meer dan 60 
markten) die waardevolle inzichten 
verschafte in de veranderingen in 
consumentengedrag en –attitudes. 
Globaal, maar dus ook voor België 
specifiek. 

“ Wat opviel was het feit dat de 
lockdown ertoe leidde dat mensen 
meer media gingen consumeren, 
vooral TV en online dan. Niet 
onverwacht en een logisch gevolg 
v an de s i tuat ie .  Be lg is che 
consumenten zien traditionele 
media nog altijd als de meest 
betrouwbare informatiebron, wat 
het verschil in gedrag verklaart ten 
opzichte van andere landen.” 

In haar MAGnify-presentatie 
schept Deniz Sariyildiz een 
beeld van de hedendaagse, 
digitaal gedreven wereld 
en de rol die verschillende 
media voor merkenbouw 
daarin spelen. Op basis van 
verschillende internationale 

en nationale Kantar-studies toont zij 
hoe magazine media in het huidige 
medialandschap nog altijd hun rol te 
spelen hebben: “ We kunnen er vanuit 

Hoe passen
magazines
in hedendaagse
mediaplanning?

“ De digitalisering gaat 
steeds sneller en er is een 

overvloed aan informatie. Net 
daardoor kan een magazine 

een geweldige manier zijn om 
klanten te bereiken.”

Waardevolle en originele content 
blijft voortbestaan

gaan dat waardevolle en originele content, 
gefocust op de passie die het magazinemerk en 
de lezer delen, zal blijven voortbestaan.”

“ De digitalisering gaat steeds sneller en er is 
een overvloed aan informatie. Net daardoor 
kan een magazine een geweldige manier zijn om 
klanten te bereiken. Het is een uniek format, op 
de ideale plek en het ideale moment: in het huis 
van de lezer, net wanneer zij op zoek zijn naar 
die specifieke informatie”.
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TRADITIONEEL IS 
POPULAIRDER DAN DIGITAAL

Magazines boosten 
de merkrelatie

Source: Getting media right 2019, survey of global marketeers

There is some doubt amongst marketers and 
media world that they have the right media mix

Merken moeten wel zeker zijn dat er een match is tussen de krachten 
van het medium en de brand KPI’s, zodat ze voldoende budget aan 
de juiste kanalen kunnen toewijzen, waarschuwt Sariyildiz. “ Wanneer 
we kijken naar hoe de investeringen de 
afgelopen jaren zijn veranderd, valt het des 
te duidelijker op dat digitaal een opgang 
maakt, vaak ten koste van print media.”

De Director Creative & Media Effectiveness 
van Kantar verwijst naar de CrossMedia en 
Touchpoint analyses die een duidelijk beeld 
geven van wat magazines precies bijdragen 
in de mediamix van merken vandaag. 

“ Het is opmerkelijk dat magazines, samen 
met nieuwere formats als Facebook en 
online video’s, het meest kosteneffectief 
zijn over de verschillende objectieven van 
een merk. Bovendien blijkt dat lezers van 
magazines een sterkere band hebben met een merk. Dat heeft een 
positief effect op de herinnering van boodschappen. Wanneer een 
magazine goed gemaakt is, geeft dat een enorme boost aan de 
relatie tussen klant en merk.”

Reclame in tra- 
ditionele media, 
zo blijk t uit de 
AdReaction studie 
van Kantar, blijf t populairder 
dan digitale reclame. Dat is 
onafhankelijk van leef tijd en 
geldt nog in sterkere mate voor 
Gen Z. Dat betekent dat mensen 
meer openstaan voor reclame 
in traditionele media, waarbij 
outdoor en magazines het 
beste scoren. Digitale kanalen 
bieden goede opportuniteiten 
voor merken, maar er schuilt 
een reëel gevaar: meer dan de 
helft van de mensen (54%) vindt 
reclame gebaseerd op eerder 
onlinegedrag opdringerig. “ Er is 
een dunne lijn tussen relevantie 
en onwelkome achtervolging”, zegt 
Deniz Sariyildiz. Te hoge frequentie 
en slechte targeting kunnen een 
negatieve invloed hebben op de 
merkperceptie.

All traditional ad formats remain more popular than digital formats 
(Any +ve %)

How confident are you that
your organization has

the optimal media mix?

How confident are you that your organization
has the right balance and synergies

between digital & offline media?

Advertisers

Not very/Not at all confident

Agencies Media

40%

17%

40%

Advertisers

Not very/Not at all confident

Agencies Media

46%

21%

45%

How would you describe your attitude towards
each of the following formats of advertising. 

54%

53%

Outdoor

52%TV

51%Newspapers

51%Cinema

Magazine

45%Radio

35%Online search

34%Desktop display

33%Desktop video

31%Mobile display

30%Mobile video
Source: Kantar AdReaction art of 
integration. Base: Global average
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Scan 
me

Bekijk hier de presentatie  
van Deniz Sariyildiz 

AANDACHT IS DE BELONING 
VOOR GOEDE CONTENT

“ Vandaag de dag bestaat er twijfel bij 
marketeers wat de optimale mediamix is”, 
merkt Deniz Sariyildiz op. Dat blijkt uit 
Kantar’s ‘Getting Media Right’-enquete. 
Adverteerders en mediabureaus vragen 
zich af of ze wel de juiste balans tussen 
digitale en offline media treffen. 76% 
van marketeers vinden het moeilijk 
te beoordelen hoe hun merk over 
de verschillende mediakanalen juist 
presteert. Maar liefst 81% van hen ziet 
een grote uitdaging in het beoordelen van 
digitale kanalen door gebrek aan de juiste 
data, waardoor er blind spots ontstaan.

Adverteerders moeten zich de vraag 
stellen wat de belangrijkste merk 
objectieven zijn en vervolgens is het zaak 
om sterke content te creëren.

“ Content is vandaag de dag overal en 
de aandacht van mensen is de beloning 
waar adverteerders naartoe moeten 
werken,” zegt Sariyildiz. Dat die aandacht 
de moeite waard is, blijkt ook al uit de 
presentatie van Bruno Liesse en Bernard 
Cools: aandacht komt voor impact.

Source: Kantar AdReaction art of integration. Base: Global average.

Net +ve % GEN Z 
born after 2000

GEN Y 
born between 1980 & 2000

GEN X 
born between 1965 & 1980

Billboard/outdoor ads  47 YZ  29  26

Magazine ads  45  35  25

Newspaper ads  28  29  22

Cinema ads  28  26  17

Product placements in movie or show  -1 X  -11 X  -31

Radio ads  -2  0  3

Direct mail (postal)  -3  9  16

TV ads  -8  -3  -8

Online search ads  -36  -28  -35

Online display ads (laptop or PC)  -46  -46  -47

Online display ads (mobile)  -53  -52  -55

Video ads (laptop or PC)  -58  -46  -47

Video ads (mobile)  -61  -54  -54

Positievere houding reclame in traditionele media is onafhankelijk van leeftijd.

Stat testing at 90% confidence level:
 Higher than row average
 Row average
 Lower than row average



Roger Verdurmen
DPG Media

Context is erg belangrijk. Wat wij 
als normaal beschouwen ook. Is het 
normaal dat sardines in een blikje 
zitten? De meeste mensen denken van 
wel, maar de sardientjes niet! Douchen 
met je kleren aan, dat is ronduit gek. 
Want als je je kleren wilt wassen, doe 
ze dan in de wasmachine.”
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Niet content is king, maar context is 
king. Toch als het van Roger Verdurmen, 
Concept & Strategy Director bij DPG 
Media in Nederland, afhangt. In zijn 
presentatie op MAGnify verdedigt 
hij de stelling: content marketing is 
context marketing. 

“  Goede native 
advertising heeft 
alles met context 
te maken”

Context 
zorgt voor de 
meerwaarde 

van content
Context, wat bedoelen we daar eigenlijk 
mee?, vroeg Roger Verdurmen zich af. Hij 
kwam uit op: De totale omgeving waarin 
iets zijn betekenis krijgt. Als je boodschap 
in de verkeerde context geplaatst wordt, 
kan deze dus de verkeerde betekenis 
krijgen. Of geen betekenis. Dat is 
dus uiterst relevant voor merken, zo 
concludeert hij.

Context bepaalt de norm, ons gedrag en 
onze perceptie, zo toont Verdurmen in 
zijn presentatie. Nog relevanter is dat 
context waarde bepaalt: een kunstwerk 
van Banksy brengt op straat in New York 
een fractie op van het bedrag dat op de 
veiling voor hetzelfde werk geboden 
werd. 

“ Bij native advertising (merkencontent 
binnen een mediacontext) zorgt de 
context voor een meerwaarde van 
de content” , aldus Verdurmen. Hij 
demonstreert dit met een campagne 
die binnen de context van Libelle betere 
resultaten levert dan binnen de eigen 
merkcontext. “ Bovendien is hij ‘double 
branded’: zowel door de adverteerder 
als door het mediamerk.”
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In de presentatie geeft Roger Verdurmen een 
praktijkvoorbeeld van een campagne voor 
een reisorganisatie. In Nederland heeft DPG 
Media twee titels in de ‘parenting’-sector met 
een totaal andere benadering: opvoedkundig 
versus “ vrouwen die toevallig ook moeder 
zijn”. Daarnaast maakte NU.nl, de grootste 
nieuwssite in Nederland, deel uit van het plan. 

Vanzelfsprekend nemen 
magazines hierbij nog 
een bijzondere plaats in. 
“ Het belang van context 
speelt in het voordeel van print”, zegt Roger Verdurmen 
hierover. “ Context zorgt immers ook voor merkwaardering. 
Ons eigen onderzoek naar framing toont aan dat de 
context van vertrouwde media een positieve invloed op de 
merkwaardering hebben (+54%). Print doet het daarbij nog 
beter dan online en de andere media.”

Verdurmen vertelt dat hij in de praktijk behoorlijk wat 
realisaties ziet waarbij de boodschap niet is aangepast 
aan de context. Is er bij adverteerders te weinig kennis of 
waardering voor de invloed ervan op de effectiviteit? Voor 
Verdurmen is het de logica zelve: “ De Morgen biedt een heel 
andere context dan Libelle, alhoewel je misschien dezelfde 
lezer aanspreekt.” De mindset waarin een bepaald medium 
wordt geconsumeerd blijkt een grote rol te spelen. 

Moeders vs 
leuke vrouwen

CONTEXT ZORGT VOOR 
MERKWAARDERING

Genuanceerde 
verschillen 
Cross Context

Effective Attention Contact (EAC)

“ Het spreekt voor zich dat de context 
om een andere aanpak vraagt en dus om 
andere content” , legt hij uit. Dat varieert 
in dezelfde contentcampagne van ‘Tips 
voor een topvakantie met kinderen’ tot 
‘De juiste vakantie kiezen (maar ook zelf 
genieten)’ naar ‘Kinderen worden slimmer 
van vakantie’.

Een recent onderzoek van DPG Media duikt 
dieper in de relatie tussen aandacht en 
impact: welk deel van de mediagebruikers 
besteedt lang genoeg aandacht aan de 
advertentie om zich het merk te kunnen 
herinneren? “ De aandacht in magazines 
voor een advertentie is ruim 5 tot 6 keer zo 
hoog als op een website. Dan hebben we 
het over bannering. Bij branded content is 
dat verschil kleiner (1,5 x hoger).”

Source: Kantar AdReaction art of integration. 
Base: Global average.

MAGAZINES WEBSITES

Advertenties 58% 10%

Branded 
content 36% 24%

De aandacht voor advertenties en branded 
content is in magazines veel hoger dan op 
websites.
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Contextplanners gezocht
De afgelopen jaren kwam er steeds meer 
aandacht voor context. De voortschrijdende 
automatisering maakte schrijnend duidelijk 
wat de gevolgen zijn, wanneer je deze factor 
helemaal buiten beschouwing laat. Voor 
gevestigde media is de kwalitatieve context, 
zowel off- als online, een echte troef geworden, 
die zij in het kader van brand safety steeds 
sterker inzetten.

Die erkenning van context als strategisch 
element zou ervoor kunnen zorgen dat binnen 
contentmarketingbureaus nu wellicht ook 
contextplanners actief worden. “ An sich is de 
redering zeer logisch” , zegt Verdrumen. 

Het overzicht behouden van de juiste 
context en welke media u daarvoor kan 
inschakelen is waarschijnlijk de volgende 
stap in de professionalisering van het 
contentmarketingvak. In Nederland hebben 
heel wat bureaus al native advertising-cellen. 
De stap naar iemand die het bos daar door de 
bomen blijft zien, is dus niet zo groot.

Scan 
me

Bekijk hier de presentatie  
van Roger Verdurmen 

MAGAZINES WEBSITES

Advertenties 58% 10%

Branded 
content 36% 24%



Facebook heeft zijn eigen normen. 
Het hoeft niemand nooit nergens 
iets uit te leggen. Maakt dat Face-
book modern en hip? Helemaal 
niet. Facebook is nogal preuts 
en conservatief. Als je deze foto 
van Michelangelo’s David op je 
Facebook-pagina zou posten 
zal Facebook het waarschijn-
lijk onmiddellijk verwijderen 
omdat het een naakt is.”

Christine Jean
AG Insurance

Nathalie l’Hoir
Universal Media

François le Hodey
IPM

Wim Vermeulen
Bubka

Danny 
Devriendt 
IPG Dynamic
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MAGnify 2020 sluiten we ook dit jaar af met 
een ‘big bang’: Danny Devriendt (IPG Dynamic) 
spreekt met een aantal toppers uit de media- en 
reclamewereld over de rol van lokale media in het 
huidige medialandschap. 

Zijn gasten zijn: Christine Jean (AG Insurance), 
Nathalie l’Hoir (Universal Media), Wim Vermeulen 
(Bubka) en François le Hodey (IPM). De video’s 
(drie delen) van het debat kunt u bekijken op de 
MAGnify-website en via de QR-code onder dit 
artikel.

We polsen uiteraard ook hoe Danny zelf over het 
onderwerp denkt.

Er lijkt een momentum te zijn voor lokale media, 
zoals Wim Vermeulen al eerder opmerkte op 
Magazinemedia.be. Elementen als brand safety, 
viewability, maar ook fake news en Donald Trump 
dragen daartoe bij. 

Welke rol spelen
lokale media in het 
huidige medialandschap?

Belgen mogen 
zich gelukkig 
prijzen
Danny Devriendt is het daarmee vol- 
mondig eens, al zorgt hij meteen voor de 
nodige nuance: “ Lokale media worden 
altijd tegenover internationale spelers als 
Google en Facebook geplaatst. Het is altijd 
‘versus’. Dat hoeft niet zo te zijn. Waarom 
zouden ze niet samen kunnen bestaan? 
Soms elkaar versterkend, soms botsend? 

In België ziet het er voor lokale media nog 
betrekkelijk goed uit, vindt Devriendt.  
“ Ik noem dat het betere ‘Asterix’-gevoel”, 
zegt hij. “ We hebben het geluk in een land 
te leven waar, zowel in het Noorden als het 
Zuiden, lokale media goed standhouden.”
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Devriendt pleit dus voor een kwali-
teitstandaard. Wie die niet haalt, krijgt 
geen geld meer van de adverteerder. “ En 
daar moet je uiteraard heel verstandig 
mee omspringen: als adverteerder is 
inmenging in de inhoud not done, maar je 
kan wel eisen dat een bepaald percentage 
van jouw uitgaven naar journalistiek gaan.”

“ Je voelt dat de tijd hiervoor rijp is”, besluit 
Devriendt. “ Adverteerders die gedurende 
een aantal maanden niet op Facebook 
adverteren; dat was enkele jaren geleden 
ondenkbaar.”

Kwaliteits- 
standaard

Symbiose?
In het debat exploreert Danny Devriendt 
dan ook vooral hoe lokale media hun eigen 
sterktes nog beter kunnen uitspelen en of 
het echt David tegenover Goliath moet 
zijn. “ Ik vraag me af of er geen symbiose 
mogelijk is, die de sterkte van beide benut”, 
klinkt het. 

“ Zo is op Facebook het nieuws niet altijd 
juist. Lokale media zouden factcheckers 
kunnen inschakelen om bijvoorbeeld 
de informatie over complottheorieën te 
ontmaskeren. Dat zou hun rol versterken 
en hen toelaten om uit hun vaste bubbel 
van lezers te treden. En ook Facebook heeft 
er baat bij. In mijn ogen zorgt een symbiose 
voor het ideale systeem tussen groot en 
klein, en laat het lokale media toe om hun 
rol als vierde macht ten volle te vervullen.”

Het pleidooi van Danny 
Devriendt kan natuurlijk 
pas realiteit worden als ook het business model er anders 
gaat uitzien. “ Ik besef dat zowel uitgeverijen als sociale media 
moeten komen tot een manier om lezersinkomsten op internet 
te genereren voor deze lokale media. Ik vind dat adverteerders 
meer bij hun eigen rol moeten stilstaan en hun macht gebruiken”, 
stelt Devriendt. “ Als je het niet eens bent met de kwaliteit van 
een medium, investeer je er niet in of stel je voorwaarden. Bij 
wie er de kantjes afloopt, kan de adverteerder zijn inkomsten 
wegtrekken. Financiële impact is het enige dat die spelers voelen.” 

ROL 
ADVERTEERDER

“ Ik denk dat de media, als we het echt 
hebben over mediamerken die content 
editors zijn, altijd een toegevoegde 
waarde hebben voor adverteerders, 
namelijk het bieden van een kwali-
tatieve context. Dat wil zeggen: als een 
merk in de krant, in een magazine of 
op tv verschijnt, wil dat zeggen, dat het 
serieus is, iets dat echt bestaat, dat een 
bepaalde waarde heeft, een bepaald 
fundament.

Wat ik zie, is dat je geen nieuw merk 
kunt promoten zonder te vertrouwen 
op traditionele lokale media. Initia-
tieven die niet ondersteund worden 
in offline media, tja, die slagen er 
niet in om hetzelfde niveau te halen.” 

Christine Jean
AG Insurance
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“ Vandaag de dag denk ik niet dat 
er één lokaal Belgische medium 
is, dat geen beleid heeft in termen 
van content, van ‘merkveiligheid’, in 
termen van: voor een video van dit 
type plaatsen we wel of geen ‘preroll’. 
En dat geeft veel vertrouwen, denk ik, 
voor de adverteerder. Het is zeker dat 
wanneer we met klanten op platforms 
investeren, dit niet helemaal hetzelfde 
is. Daar zijn er risico’s, dat is duidelijk.”

“ Natuurlijk zijn onze adverteerders en 
wijzelf op zoek naar touchpoints die de 
grootste effectiviteit kunnen opleveren 
in relatie tot de campagnes van onze 
klanten. Dat gezegd hebbende: sinds 
deze crisis met COVID, heb ik bij onze 
klanten toch een iets andere discours 
gehoord. Specifiek in deze crisisperiode 
vragen zij ons: Hoe kunnen we onze 
media-investeringen optimaliseren, 
terwijl we de lokale actoren prioriteit 
geven? En het is heel nieuw als mindset.” 

“ Wij als uitgevers moeten ons ten opzichte 
van ons publiek zorgen maken over de 
kwaliteit van onze merken, want het gaat 
hier om een vertrouwenscontract, dat moge 
duidelijk zijn.

Het belangrijkste is om een inhoudsaanbod 
te hebben dat past bij de interessegebieden 
[van de jeugd] en bij de manier waarop zij 
geïnformeerd willen worden. Dat is een 
kwestie van taal en hoe de informatie wordt 
behandeld.

We hebben vandaag meer jonge mensen 
die lezen dan voorheen, dankzij digitale 
media. Het draait allemaal om de kwaliteit. 
We moeten kwaliteit leveren en producten 
die goed gemaakt zijn in relatie tot de 
verschillende segmenten.”

“ De lokale media die moeten zich 
houden aan de waarden die wij als 
maatschappij naar voren brengen. De 
internationale media ontsnappen aan 
die [lokale] regulatie. Dat is niet zo 
goed voor onze maatschappij als je het 
vanuit ethisch standpunt bekijkt.

Bekijk je de grote platformen als media 
of niet? De vraag is: zijn zij alleen maar 
een platform? Ik denk het niet. Er zijn 
redenen, waardoor zij toch heel dicht 
bij een medium komen. Eén is hun 
businessmodel: als je geld vraagt aan 
adverteerders en in ruil reach geeft, 
dan ben je per definitie een medium. 

Ik denk dat adverteerders een heel 
grote rol te spelen hebben. Omdat zij 
wél de macht hebben, veel meer dan 
de regulatoren, om hen de morele 
verantwoordelijkheid op te laten 
nemen, wat ze vandaag nog altijd 
niet doen. Adverteerders kunnen met 
de kracht van geld wel verandering 
brengen .”

Nathalie l’Hoir
Universal Media

François le Hodey
IPM

Wim Vermeulen
Bubka

Scan 
me

Bekijk hier het debat met 
Danny Devriendt en gasten



StuMPA

Modebladen, gemaakt over de hele 
wereld, zijn zeer goed gemaakte, crea-
tieve, prachtige kunstwerken. Nu is er 
iets nieuws gaande op dit gebied. Kijk 
maar eens: verboden foto’s te maken! 
Omdat jonge mensen foto’s maken van 
magazines, ze vervolgens posten en 
naar hun vrienden sturen! Eigenlijk 
wel een compliment voor de maga-
zines, omdat ze zo mooi zijn. Of is het 
illegaal live downloaden? Hm ...”

F o t o ’ s  g e n o m e n  v ó ó r  C o v i d
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De 12e editie van de StuMPA, de Student Magazine Print 
Award, is alweer in de maak wanneer u dit leest. Voorjaar 
2021 weten we wie Valentine Cornu, Haute Ecole Louvain en 
Hainaut en Mila Evrard, ESA Saint-Luc opvolgen als winnaar. 
Die student moet alle creativiteit uit de kast halen om 
tientallen andere studenten uit het Hoger Kunstonderwijs 
te verslaan met de beste campagne voor magazine media, 
print én online. 

De winnaars van 2020 hebben hun prijs overigens nog 
tegoed: hun reisje naar Cannes Lions ging helaas niet door. 
De jaarlijkse ‘StuMPA hoogmis der creativiteit’, de Young 
Creative Day, waar de studenten zelf hun werk aan de 
jury, leraars en medestudenten presenteren, kon evenmin 
doorgang vinden. Verder was het voor de juryleden gewoon 
‘business as usual’: ruim honderd creatieve voorstellen op 
enkele weken beoordelen. We geven het u te doen!

Jonge creatieven aan zet 

“ Zoals altijd zat er tussen de inzendingen dit jaar voor elk wat wils 
met een aantal uitschieters. Het was lang geleden dat ik zo snel 
overtuigd werd door bepaalde deelnemers. Dat geldt meer bepaald 
voor drie van hen. Twee natuurlijk vanwege het idee, maar vooral voor 
de kwaliteit van hun uitvoering. De derde voor het slimme concept, of 
liever het relevante insight, zoals Sam De Win die als CD bij Prophets 
in de jury zetelde, zeer terecht opmerkte.

Bij dit soort oefeningen is het altijd leuk om de verschillen in 
beoordelingen en smaken bij de juryleden vast te stellen, vaak al 
naargelang hun expertise. Dat maakt de StuMPA ook zo waardevol: 
het creatieve en conceptuele niveau van de enen versus de frisheid, 
het enthousiasme en de kritische blik op de haalbaarheid van de 
anderen. Dat levert een perfecte mix op die meestal komt tot het best 
mogelijke palmares.

De school dient niet alleen om technieken en disciplines aan te 
leren. Ze heeft ook de plicht haar discipelen erop te wijzen dat het 
beroepsleven geen rustig voortkabbelend beekje is. Dat geldt zeker 
voor de reclame en de creatieve departementen, waar de af te 
leggen weg niet alleen lang, maar ook bochtig en voorzien van flink 
wat hindernissen is. Om over de wolven langs de kant nog maar te 
zwijgen.”

Damien Lemaire 
voorzitter van de jury en 
hoofdredacteur Media Marketing,
doet een boekje open. 
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“ Reclame vult, kleurt en vervuilt onze wereld, off- en online. Reclame is mee 
verantwoordelijk voor reflectie, gedrag en bestendiging van opinies en meningen. 
Rechtstreeks en onrechtstreeks. Als een groot merk een positie inneemt tegenover 
racisme of genderongelijkheid heeft dat een draagwijdte die een performance in een 
kunsthal nooit kan evenaren. 

Reclame heeft wapens waar een geëngageerd kunstenaar alleen van kan dromen. 
Bovendien hangt het bestaan van media bijna volledig van reclame af. Er zijn dus genoeg 
redenen om kunst-gerelateerd onderzoek hier een belangrijke plaats te geven. 

Reclamevormgeving in het kunstonderwijs wordt vandaag echter als nestbevuiler 
gezien. Reclame kan immers nooit onverdacht en zuiver zijn, is de teneur. Zij kan dus 
nooit tot de kunsten worden gerekend en valt daarom uit de boot bij onderzoeks- en 
doctoraatsprojecten in de kunsten. Het gevolg is dat studenten de richting reclame 
vaker links laten liggen, door argwaan of minachting. 

Als reclame zijn plaats terug opeist in de kunstscholen als noodzakelijk onderzoeksgebied 
denk ik dat kunststudenten terug een reden hebben om voor reclame te kiezen. Dat 
betekent meteen een grotere vijver waarin de reclamebureaus kunnen vissen. 

Bovendien, aankomend reclametalent dat niet alleen een vak leert maar ook nadenkt 
en onderzoekt wat reclame als reflectie op de wereld betekent, verrijkt zichzelf. Een 
goeie creatief is tenslotte iemand die nadenkt over hetgeen hij bezig is. Want, pas als je 
afstand neemt kan je out of-the-box denken.” 

“ Jonge creatieven zijn echte Zwitserse zakmessen. Echt omdat ze authentiek zijn, ze 
gaan recht op hun doel af en ze willen echt boodschappen afleveren die vertrekken 
vanuit echte gevoelens. Zwitserse zakmessen omdat ze creatief moeten zijn, maar ook 
designer, fotograaf en community manager. Echte manusjes-van-alles zijn het. Ze moeten 
nieuwsgierig zijn, snel, reactief… Maar telkens ook uitstekend qua concept denken.”

Dat die jongeren zich vooral online bevinden, is een open deur intrappen: “ Altijd op zoek 
naar wat er zich in real time afspeelt. Online is waar ze communiceren, waar ze inspiratie 
vinden. Maar niet enkel online natuurlijk. Studenten kopen nog magazines, maar eerder 
nichebladen die zich specialiseren in een domein dat hun interesse wegdraagt.” 

Ze heeft als uitsmijter nog een goede raad voor creatief directeurs die jong talent willen 
aantrekken: “ Zorg ervoor dat je ervoor zorgt dat ze vertrouwen in zichzelf hebben, deel 
je truukjes en tips, en dan zullen ze ongetwijfeld schitteren!”

Koen Vanstappen 
Docent en Hoofd Reclamevormgeving bij 
PXL- MAD (winnaar van de StuMPA 2020 
voor beste school) en StuMPA-jurylid,
heeft daar nog wel iets aan toe te voegen.

Isabelle Hubinon 
is een van de meest bekroonde Belgen in de 
jaren 2000 en nu docente aan HelHa in Bergen. 
We vroegen haar mening over 
de nieuwe lichting jonge creatieven.
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Een selectie van de creaties van 
schooljaar 2019 - 2020

De Student Magazine Print Award, StuMPA, is een initiatief 
van de Federatie van de Belgische uitgevers van magazines, 
WEMEDIA B2C. De wedstrijd StuMPA is een creatieve wedstrijd 
en staat open voor alle 2de en 3de jaar studenten van het 
Hoger Kunstonderwijs grafisch ontwerp/reclame.

Scan 
me

Bekijk een compilatie van de StuMPA-werken 
zoals getoond op MAGnify hier 
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Student
Magazine
Print Award

 Steve Maes 
 LUCA School of Arts Ghent 
 Sing against racism 
 Sport Voetbalmagazine 

 Valentine Cornu 
 HelHa, Bergen 
 Une histoire de secours 
 Editions Quatre Fleuves 

 Emie Hodeige 
 HelHa, Bergen 
 L’annonce atteinte d’un cancer 
 Think Pink 

 Mila Evrard 
 Saint-Luc Bruxelles 
 Hors Format 
 Save Belgium et Flair 

 Davina Lorenzano 
 HelHa, Bergen 
 The pop-corn AD 
 Netflix 

 An-Sofie Keulen 
 LUCA School of Arts Ghent 
 Ode aan de restjes 
 Libelle Lekker x Bee’s Wrap 
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StuMPA, een paar sfeerbeelden...


