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Kijkgedrag verschuift steeds meer van tv naar online, en 
advertentiebudgetten volgen. Steeds vaker zetten 
adverteerders pre-rolls in. Een eenvoudige en relatief 
goedkope manier om een specifieke doelgroep te 
bereiken. Maar hoe effectief zijn deze pre-rolls? En aan 
welke voorwaarden moet een pre-roll voldoen om 
effectief te zijn?  

Bijna 400 consumenten vanaf 18 jaar hebben een online 
vragenlijst ingevuld waarin het effect van zes 
verschillende pre-rolls is getest. Daarnaast hebben wij 
uitgebreid gesproken met zes consumenten en vier 
experts op het gebied van online adverteren. 

Onze belangrijkste conclusie is dat je het maken en 
inzetten van pre-rolls niet serieus genoeg kunt nemen. 
Pre-rolls kunnen zeer effectief zijn, maar worden op dit 
moment nauwelijks bekeken. De uitdaging is om ervoor te 
zorgen dat jouw pre-roll het bekijken waard is. Daar willen 
we je met deze whitepaper mee op weg helpen. 

 
 
Nathalie Jansen    Stephan van Furth 
Stagiaire      Client Director 
       

Amsterdam, juni 2013 

> Inleiding 
publiekscommunicatie 

Over MediaTest 

MediaTest heeft passie voor slim communiceren 
en verstand van media. Het kan altijd beter... We 
hebben al honderden organisaties (top-500, non 
profit, mediabedrijven, uitgevers) geholpen hun 
communicatie te verbeteren en budgetten 
efficiënter in te zetten. Dat kunnen we als geen 
ander, vooral door onze focus op de juiste 
boodschap en het juiste mediumtype, 

Onze professionaliteit en passie zetten wij op een 
betrokken wijze in. Wij laten je op een andere 
manier naar je eigen producten kijken en maken 
betrokkenen bewuster van de noodzaak om 
relevant te blijven. Dát is onze passie: het 
verbeteren van je interne- en externe 
communicatie. 

Het kan immers altijd net even slimmer.... 
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Pre-rolls hebben effect op merkwaarden 1 
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De zes geteste pre-rolls (zie kader) hebben weinig effect op de houding van de 
kijker ten opzichte van het merk. Men is na het kijken van de pre-roll niet veel 
positiever of negatiever over het merk. Na het zien van een tv-commercial is de 
positieve shift gemiddeld twee keer zo groot. 16% is positiever na het zien van een 
tv-commercial, tegenover 8% bij een pre-roll. 

 

Ook de brand fit (mate waarin men de commercial bij het merk vindt passen) is bij 
pre-rolls gemiddeld lager dan bij tv-commercials. Ruim de helft (53%) vindt tv-
commercials bij het merk passen, tegenover 39% bij pre-rolls. 

 

 

 

 

 

 

Weinig effect op houding, lage brand fit 
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Figuur 1. Verschil in houding t.o.v. het merk na het zien van commercial 
Figuur 2. Brand fit 
* Cijfers voor tv-commercials zijn afkomstig uit de MediaTest Captivation benchmark (o.b.v. 800 geteste commercials) 

*

13% 

49% 

39% 

14% 

33% 

53% 

Past 
(helemaal) niet 

Neutraal Past (heel) 
goed 

De geteste pre-rolls waren van 
de volgende merken: 
 
•  KPN 
•  Zilveren Kruis (zowel een 

interactieve als een niet-
interactieve variant.) 

•  Lassie 
•  Cheaptickets.nl 
•  Centraal Beheer 
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Hoewel pre-rolls weinig effect hebben op de houding ten opzichte van het merk, is 
er wel degelijk een effect op de waarden die worden toegekend aan de merken. 

Na het zien van de pre-rolls is een duidelijke verschuiving in merkwaarden te zien. 
De waarden die worden ondersteund door de boodschap van de pre-roll worden 
vaker toegekend aan het merk. Daarbij is het dus van belang dat de kijker de 
boodschap van het filmpje goed meekrijgt. In dit onderzoek zijn alle pre-rolls 
volledig bekeken. In de praktijk is dat vaak anders (zie hoofdstuk 2). 

 

 

 

 
 

Pre-rolls zorgen voor verschuiving in merkwaarden 

KPN: innovatiever, persoonlijker en opener 
 
In de geteste pre-roll van KPN wordt benadrukt dat je gemakkelijk 
programma’s kunt terugkijken met digitale tv. Het is een filmpje met Sven 
Kramer in de hoofdrol, waarin hij in bijzijn van familie en vrienden keer op 
keer gedwongen wordt om één van zijn eigen bloopers terug te kijken. Kijkers 
vinden KPN na het zien van dit filmpje vaker innovatief, persoonlijk en open 
dan voordat ze het filmpje hebben gezien. 
 
 
 
 
 
 
 



Alleen zeer sterke pre-rolls worden uitgekeken 2 
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“Daar begint het gedonder al. 
Tegenwoordig bij al die filmpjes 
allemaal reclame ervoor.” 
 
“Ik klik de hele website weg, verplicht 
reclame kijken is zo jaren 80 daar 
doe ik niet meer aan mee.”  
 
“ik ga niet vrijwillig reclames kijken” 
 
 

75% klikt de pre-roll weg 

Driekwart van de online video-kijkers kijkt een pre-roll niet af als de mogelijkheid 
tot wegklikken wordt geboden. Zowel frequente als incidentele kijkers klikken pre-
rolls bij voorkeur weg. 

Pre-rolls worden zeer beperkt bekeken 
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Ga eerst iets anders doen 
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Kijk de pre-roll af 

Zoek alvast een nieuwe video 

anders 

Figuur 3. Gedrag bij verplicht afkijken pre-
roll (n=348) 

Ontwijkgedrag bij verplicht afkijken 
 
Ook wanneer het wegklikken van een pre-roll niet mogelijk is, houdt dit niet 
automatisch in dat deze wordt bekeken. Slechts 17% van de kijkers bekijkt de 
volledige pre-roll. 83% geeft aan tijdens de speeltijd iets anders te doen. 
Bijvoorbeeld het bezoeken van een andere website of het alvast opzoeken van een 
nieuwe video.  
 
 
Kijkers proberen de pre-rolls ook op andere 
manieren te omzeilen, bijvoorbeeld door het 
gebruik van een ad-blocker die ervoor zorgt dat 
er geen reclame wordt getoond. Ook probeert 
men de pagina te vernieuwen om de pre-roll te 
ontlopen. 
 
Het verplicht afkijken wekt over het algemeen 
zoveel irritatie dat het leidt tot een lagere 
waardering van de pre-roll. 
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“Als ik hem al van tv ken, klik ik gelijk 
weg.” 
 
“Ook al is het een leuk filmpje na 30 
keer hoef je hem niet meer te zien.” 
 
“Het hangt van de reclames af. Soms 
zijn het irritante reclames en die kun 
je niet snel genoeg weg hebben, en 
anders zit je soms verbaasd te kijken 
van is dit wat ik had gezocht en dan 
blijkt het een reclame te zijn.”  
 
 

Het ‘recyclen’ van een tv-commercial als pre-roll wordt negatief beoordeeld en leidt 
tot wegklikken. Men verwacht dat een pre-roll iets nieuws of extra’s biedt ten 
opzichte van de tv-campagne.  

Belangrijkste redenen om een pre-roll wél af te kijken zijn een korte wachttijd tot de 
video begint en een aansprekende reclame. Men geeft aan vooral te blijven kijken 
naar leuke en verrassende pre-rolls. 

Daarnaast is belangrijk dat de pre-roll niet te vaak wordt herhaald. De eerste keer 
wordt de pre-roll wel bekeken omdat deze nieuw is, maar daarna niet meer.  

 

Men kijkt niet naar ‘gerecyclede’ tv-commercials 

Figuur 4. Redenen om pre-roll wel af te 
kijken (n=96) 
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“Als ik één keer op Zalando ben 
geweest krijg ik overal advertenties 
voor laarzen. Waarom kunnen ze dat 
bij die reclamefilmpjes dan niet 
doen?” 

Het zijn dus vooral de leuke, aansprekende pre-rolls die kans maken om volledig te 
worden bekeken. Op basis van gesprekken met consumenten komen de volgende 
aspecten naar voren die een positieve invloed hebben op de waardering van pre-
rolls: 

 

•  Humor  

•  Lengte: zo kort mogelijk 

•  Duidelijkheid: waar gaat het over, welk merk zit erachter? 

•  Originaliteit: geen herhaling van tv-commercial, wel een verrassende twist 

•  Geen al te hoog geluidsvolume. Bij te hoog volume wordt het geluid na de eerste 
seconden uitgezet 

•  Aansluiting bij de zoekopdracht of de video die men wil bekijken. Een pre-roll van 
Lassie voor een kookprogramma vindt men logisch en acceptabel, maar een pre-
roll voor een uitvaartverzekering wekt in zo’n geval irritatie.  

•  Aansluiting bij persoonlijke interesses van de kijker. Kijkers geven aan dat zij vaak 
pre-rolls te zien krijgen die niets met hun persoonlijke situatie te maken hebben. 
Zij verwachten hier meer aansluiting omdat ze dit ook bij andere advertenties 
zien. 

•  Mogelijkheid om de pre-roll weg te klikken 

 

Alleen leuke, korte pre-roll is het afkijken waard 



Interactiviteit is een kans 3 



© 2013 | BTC MediaTest BV | Sheet 12 
 

Als het gaat om commercials, biedt internet verschillende extra mogelijkheden ten 
opzichte van tv. Meest interessant is natuurlijk mogelijkheid tot interactie met de 
consument. Reden genoeg om in dit onderzoek ook aandacht te besteden aan 
interactiviteit. 

Over het algemeen genomen vinden consumenten de mogelijkheid om de interactie 
aan te gaan met een merk in een pre-roll positief. 44% is positief over deze 
mogelijkheid en slechts 16% staat hier negatief tegenover. Interactiviteit zorgt voor 
een verrassingselement, en maakt de pre-roll origineel.  

Op dit moment wordt nog relatief weinig gebruik gemaakt van interactiviteit in pre-
rolls. Hierin ligt een belangrijke kans voor iedereen die pre-rolls wil inzetten in zijn 
marketingmix. 

 

Interactiviteit is een kans 

Positief 
44% 

Neutraal 
40% 

Negatief 
16% 

Mogelijkheid tot interactie in een pre-roll 

Voordelen van interactiviteit: 
 
•  houdt de aandacht van de 

consument langer vast 
•  Grotere kans om aan te 

zetten tot actie 
•  Direct contact met de 

consument 
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In het onderzoek zijn twee interactieve commercials meegenomen. In de pre-roll 
van Zilveren Kruis zat de mogelijkheid om meer informatie aan te vragen, door 
direct in de player een e-mailadres in te vullen. In de pre-roll van Lassie kon de 
kijker deelnemen aan het spel ‘kommetje kommetje’.  

‘Fun’ in interactie is een pre 

Beide vormen van interactiviteit worden lager beoordeeld dan interactiviteit in het 
algemeen. De interactiviteit in de pre-roll van Zilveren Kruis wordt door 22% als 
positief beoordeeld. 8% zou de interactie ook daadwerkelijk zijn aangegaan. Het 
spel in de pre-roll van Lassie wordt beter beoordeeld. 38% staat hier positief 
tegenover en 22% zou de interactie zijn aangegaan. 

Belangrijkste reden voor het aangaan van interactie is dan ook dat men de 
gevraagde actie leuk of interessant vindt. Behoefte aan meer informatie over een 
merk of dienst wordt vrijwel nooit als reden genoemd. 

Redenen voor consumenten om de interactie niet aan te gaan zijn: 

•  Angst dat er nieuwe vensters worden geopend en de player verdwijnt 

•  Angst voor virussen 

•  Moeite met het achterlaten van persoonlijke gegevens in een reclame 

Huidige vormen interactiviteit nog niet optimaal 
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Naar aanleiding van deze whitepaper hebben we zeven concrete tips opgesteld voor 
iedereen die pre-rolls met succes wil inzetten: 

 

1.  Als je gezien wilt worden, moet je verrassen. De meest consumenten kijken 
‘uit principe’ niet naar pre-rolls. Het is dus zaak om ze te verrassen. Een 
grappige, originele of vernieuwende pre-roll wordt gewaardeerd en maakt 
meer kans om te worden bekeken en zelfs gedeeld met anderen. 

2.  Zorg voor een duidelijke boodschap die de gewenste merkwaarden 
ondersteunt.  

3.  Blijf binnen de 15 seconden. Hoe korter de pre-roll, des te groter is de kans 
dat deze wordt afgekeken. Na 15 seconden ben je de meeste mensen kwijt. 

4.  Zorg dat in de eerste vijf seconden het merk wordt genoemd. De realiteit is 
dat veel pre-rolls snel worden weggeklikt. Dan is het in ieder geval goed om te 
weten dat de consument de merknaam heeft meegekregen. Vooral wanneer 
merkbekendheid de communicatiedoelstelling is. 

5.  Vergeet het ‘recyclen’ van tv-commercials. Consumenten hebben het 
onmiddellijk door als er een ingekorte tv-commercial wordt gebruikt of als er 
weinig aandacht is besteed aan een pre-roll. Dit accepteren ze niet, en ze 
zullen dus ook niet kijken. Zonde van het geld. Het is daarom van belang om 
het inzetten van pre-rolls uitermate serieus te nemen. Een pre-roll moet een 
aanvulling zijn op de tv-campagne. 

Concrete tips  
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6.  Maak meer gebruik van de voordelen van het medium. In de verschillende 
mogelijkheden van internet en mobiele devices liggen veel kansen om pre-rolls 
verrassend en aantrekkelijk te maken. Kansen die op dit moment te weinig 
worden benut. 

•  Interactiviteit: consumenten staan in principe positief tegenover interactie 
in pre-rolls. Met name interactie met een ‘fun’ element wordt 
gewaardeerd. Denk aan spelletjes of personalisering van de boodschap. 

•  Plaatsbepaling: laat bijvoorbeeld zien waar de dichtstbijzijnde winkel of 
vestiging te vinden is. 

•  Foto-integratie: Geef de mogelijkheid om een eigen foto te uploaden of 
een foto te maken via de webcam. De mogelijkheden zijn legio: laat 
mensen een kapsel, bril, kledingstuk of auto proberen, zet ze op de cover 
van een tijdschrift of laat ze zoenen door de koningin.  

•  Social media: geef de mogelijkheid om de pre-roll te liken of delen via 
social media. 

7.  Richt je op de juiste doelgroep. Het mooie van internet is dat het een stuk 
makkelijker is om specifieke doelgroepen te bereiken. Ook hiervan wordt nog te 
weinig gebruik gemaakt. Zorg om te beginnen dat jouw pre-roll alleen wordt 
getoond bij relevante video’s en sluit inhoudelijk aan bij de zoekopdracht van 
de kijker. Daarnaast bieden aanbieders als Youtube veel andere mogelijkheden 
voor bereiken van specifieke doelgroepen. 

Concrete tips  
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