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Het doel van dit onderzoek kan als volgt worden samengevat:

SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising betere effecten voor 
hun merk te realiseren. Dit wordt gedaan door adverteerders de mogelijkheid te bieden 
op eeen voorkeurspositie te adverteren, of door op een unieke manier aandacht voor 
een uiting te vragen door deze te integreren in de uitloop van een programma. 

Via een ident spot wordt direct aansluitend op een programma een adverteerder onder 
de aandacht gebracht, waarbij het beeldmerk van de zender overgaat in de creatie van de 
adverteerder. 

Inleiding

•

• Wat is het effect van het adverteren op een voorkeurspositie met een ident spot? 

• Worden ident spots meer gewaardeerd dan reguliere advertenties?

Wat is de invloed van de waardering van de zender op de advertenties?  

Wat is de invloed van de waardering van het programma op de advertenties?  



Holistische opzet

Associaties: 

Welke 
associaties 

hebben 
mensen met 

SBS?

Exposure: 

Tonen van 
fragment 

Dokter Tinus 
en aansluitend 

commercial 
blok 

Aandacht: 

In welke mate  
zijn mensen 

bereid naar de 
commercial te 

kijken?

Geheugen:

Wat weten 
mensen zich 

nog te 
herinneren?

Evaluatie:

Wat is de 
overall 

waardering 
voor de 

commercial?

Ident Spot:

Wat is de 
houding ten 
aanzien van 
Ident spots?

Algemeen:

Informatie 
over 

klantrelatie of 
koopgedrag

De opzet van de DVJ Insights test is holistisch van aard en bestaat uit verschillende 
impliciete en expliciete onderzoekstechnieken.
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Geteste uitingen

Voor ieder merk zijn er twee verschillende varianten 
getest: een Ident spot en een reguliere spot
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STEEKPROEFGROOTTE:

N=2097
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Uitgangspunten methode

Er is gekozen voor een experimenteel design, waarbij rekening is gehouden met 
verschillende aspecten, zoals: 

• Het onderzoek is niet alleen uitgevoerd onder SBS liefhebbers, maar onder een brede doelgroep 
van televisiekijkers. In totaal zijn meer dan 2.000 respondenten tussen 18 en 55 jaar in het 
onderzoek betrokken. 

• Er is gebruik gemaakt van zes verschillende campagnes om op die manier een goed inzicht te 
krijgen in de algemene werking van idents, zonder dat creatieve uitschieters (naar boven en 
beneden) bepalend waren voor de uitkomst. Voor elke campagne is zowel de reguliere 
commercial als de identspot gebruikt. Daardoor is een rechtstreekse vergelijking mogelijk. 

• Er is geen gebruik gemaakt van gedwongen blootstelling. Mensen mochten zelf bepalen of ze 
wilden zappen bij het reclameblok. De commercials zijn daarnaast gekoppeld aan een 
programma. Hierdoor vindt de confrontatie met de commercial op een natuurlijke wijze plaats en 
wordt écht gedrag gemeten! 

• Er zijn vragen gesteld over de commercial zelf (de creatieve kracht) en over het adverterende 
merk. 

• In het onderzoek reageerden respondenten op stellingen en statements, maar aan respondenten 
is ook gevraagd om hun vrije associaties met SBS te delen. Daardoor konden de effecten van een 
ident spot beter vastgesteld worden en te relateren aan programma’s en zender. 



Een ident spot is in staat om meer impact 
te genereren ten opzichte van 

reguliere spot



Gemiddelde duur Niet weggezapt na 10 sec.

Niet weggezapt

Adverteren met een ident spot leidt tot een hogere bereidheid tot kijken. Met name de 
eerste 10 seconden van ident spots worden meer bekeken. 

ENGAGEMENT – bereidheid tot kijken

7

42%

53%

Reguliere spot

Ident spot

42%

55%

Reguliere spot

Ident spot

28%

33%

Reguliere spot

Ident spot



spontane merkbekendheid

Geholpen merkbekendheid

Duidelijkheid boodschap

herkenning
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impact – herinnering van merk & boodschap

Dit heeft een positieve impact op de merk- en boodschapsoverdracht van de 
adverteerder. Ook de herkenning van de beelden is beduidend hoger.

41%

41%

Reguliere spot

Ident spot

65%

72%

Reguliere spot

Ident spot

40%

52%

Reguliere spot

Ident spot

61%

70%

Reguliere spot

Ident spot



Jurassic World 
(+16%)

De invloed van creatie op brand performance

Wel zien we grote verschillen tussen succesvolle en minder succesvolle spots. Dit 
betekent dat de creatieve uitwerking van de transitie en de spot zelf van groot belang zijn.  
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NCOI
(+11%)

Licor 43
(+6%)

Rabobank
(-)

Ziggo
(+1%)

Bonprix
(+5%)



de houding ten aanzien van sbs  of het 
programma heeft invloed op de impact 

van een ident spot?
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sbs6 roept overwegend positieve associaties op

De associaties met SBS6 zijn met name gerelateerd aan de programmering. Hart van 
Nederland is daarbij zonder twijfel het meest genoemde programma. 

2,43
52%

58%

29% 18%

42%

positief neutraal negatief

uniek voor SBS niet uniek voor SBS
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Hart van Nederland is de belangrijkste positief-unieke associatie voor SBS6, maar leidt ook 
tot negatieve reacties. Andere negatief-unieke associaties zijn ‘campingzender’ en ‘sensatie’.

Hart van nederland is de meest genoemde associatie

Niet uniek Uniek

Positief

Niet positief



onderscheidendheid

Enjoyment Excitement

Past bij merk

De waardering van de spot is onder deze groepen ook hoger. Met name de excitement 
ten aanzien van de spots is hoger.

EVALUATIE – waardering van de spot (1)
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30%
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Dokter Tinus

Positief over SBS
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61%
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geloofwaardigheid relevantie

begrijpelijkheid
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EVALUATIE – waardering van de spot (2)

Ook de geloofwaardigheid en relevantie zijn hoger ten opzichte van het totaal. De 
begrijpelijkheid wordt niet beinvloed door de positieve houding ten aanzien van zender 
of programma.
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Delen met anderen Interesse

Afsluit intentie

De merkactivatie scores zijn ook hoger onder kijkers die een positieve houding hebben 
ten aanzien zender of programma. Daarbij valt in het bijzonder de hoge bereidheid tot 
het delen van de spot op onder diegenen die positief zijn over Dokter Tinus. 

MERK ACTIVATIE – interesse en actie
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de Houding ten aanzien van 
ident SPOTS is positief
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Beoordeling ident Spots in vergelijking met reguliere commercials

Een ident SPOT wordt opvallender, creatiever en 
verrassender gevonden dan een reguliere commercial

Kijkers geven echter wel aan dat ze daardoor niet van plan zijn minder snel weg te 
zappen, of bewuster naar de TV-commercial te kijken.

Een ident is opvallender dan een

normale TV-commercial

Een ident is meer onderscheidend dan

een normale TV-commercial

Een ident is creatiever dan een normale

TV-commercial

Een ident is verrassender dan een

normale TV-commercial

Een ident is meer bijzonder dan een

normale TV-commercial

Een ident is leuker dan een normale TV-

commercial

Ik zap minder snel weg bij een ident dan

bij een normale TV-commercial

Ik kijk bewuster naar een ident dan een

normale TV-commercial

42%

41%

39%

37%

35%

29%

28%

25%

-19%

-19%

-21%

-24%

-24%

-21%

-33%

-35%



Conclusies & implicaties (1)

• Ident spots worden door kijkers als creatiever, opvallender en verrassender ervaren, 
maar kijkers geven aan dat ze niet tot een meer bewuste manier van het bekijken van 
een spot leiden, of tot ander wegzapgedrag.

• Ondanks deze claim leidt het adverteren met een ident spot tot een sterk verhoogde 
bereidheid tot kijken en minder wegzapgedrag. Deze verhoogde bereidheid tot kijken 
creëert de optimale condities om merk en boodschap te communiceren.  

• Deze verhoogde engagement scores resulteren dan ook in hogere impact scores. De 
ident spots zijn niet alleen beter in staat om de merknaam te communiceren (geholpen 
merkherinnering +7%), ook wordt de boodschap als duidelijker ervaren (+12%) en 
worden de beelden meer herkend (+9%). 

• Op de waardering van de spots zien we echter nauwelijks verschillen tussen ident spots 
en reguliere spots. De transitie van programma naar spot draagt dus niet wezenlijk bij 
aan de evaluatie. De waardering van de spots wordt wel beïnvloed door de houding ten 
aanzien van SBS6 als zender, en de waardering van het programma dat vooraf gaat aan 
de ident spot (in dit geval Dokter Tinus). 
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Conclusies & implicaties (2)

Ident Spots zijn effectiever dan reguliere spots in het realiseren van impact.

• Dit onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik maken van een ident spot positieve 
effecten heeft voor een adverteerder. De spot wordt langer bekeken, waardoor kijkers de 
boodschap beter begrijpen en de spot meer aan het merk kunnen koppelen.

• Belangrijk daarbij is de invloed van de creatieve uitwerking van de spots. De verschillen 
tussen de sterkste en zwakste spots zijn erg groot. De succesvolle integratie van het merk in 
de ident spot transitie is dan ook van cruciaal belang in het realiseren van impact. Op deze 
manier kan het potentieel dat het ident spot concept biedt optimaal benut worden. 

• Het belang van een positieve houding ten aanzien van de zender en de programma’s is 
groot. Een positieve houding leidt tot een betere evaluatie van de spots (met name op 
excitement, geloofwaardigheid en relevantie) en vertaalt zich uiteindelijk door naar hogere 
merk activatie scores. 
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