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De ontwikkelingen in ons vakgebied gaan razendsnel. 

De digitalisering dendert in rap tempo door, het 

concurrentieveld wordt groter en klanten veeleisender. 

Nog zes jaar en dan bestaat volgens Deloitte de wereldwijde 

beroepsbevolking voor maar liefst 75% uit millennials. 

En juist deze groep heeft geen vertrouwen in reclame. 

Mensen maken zich steeds meer zorgen over hun privacy en 

gaan bewuster om met het gebruik van socialmedia.

Als gevolg van deze ontwikkelingen is het lastiger dan ooit 

om als merk nog op te vallen. Mensen wapenen zich in 

toenemende mate tegen onvrijwillige aandachtstrekkers en 

bepalen zelf hoe, waar en wanneer ze content consumeren. 

De vraag naar aandacht neemt overspannen toe, maar 

het aanbod is schaars. Als gevolg moeten merken harder 

dan ooit werken om aandacht te verdienen en is vrijwillige 

aandacht kostbaar. 

Voorwoord



Wij geloven dat aandacht de nieuwe valuta is. Mensen geven 

hun schaarse aandacht alleen nog uit aan merken die hun 

leven verrijken. De winnaars van morgen zijn merken die 

het leven van mensen gezonder, gemakkelijker, leuker, 

goedkoper of duurzamer maken. Deze merken spelen met 

een onderscheidende propositie in op de klantbehoefte. 

Aandacht is dus het nieuwe goud. Maar wat is aandacht 

eigenlijk? Hoe kun je aandacht voorspellen? En: welke 

factoren beïnvloeden aandacht? Deze vragen inspireerden 

ons om – samen met de VU Amsterdam – een grootschalig 

wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen aandacht 

te starten. Deze whitepaper geeft de eerste antwoorden en 

suggesties om zelf aan de slag te gaan. We wensen je veel 

leesplezier en succes met het verdienen van aandacht.

Klaas Weima

Managing Director & Founder Energize
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“Trust & Attention:
   these are the  
  scarce items  
 in a post-scarcity  
  world” – Seth Godin
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HET BELANG 
VAN VERDIENDE 
AANDACHT
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Bij Energize geloven we dat aandacht de nieuwe valuta is. 

We verdienen het, we geven het uit, en soms verliezen we 

het. Maar deze valuta is ook schaarser dan ooit, dankzij de 

toenemende digitalisering en fragmentatie van media. Dit 

probleem zal de komende jaren alleen maar groter worden: 

onderzoek door AcuityAds wijst uit dat de hoeveelheid content 

die we consumeren wel groeit, maar een stuk minder hard 

dan de content die we produceren (zie Afbeelding 1). 
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Afbeelding 1 - ‘De strijd om aandacht’
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 Nu consumenten 

steeds meer tijd besteden 

aan het kijken naar videos 

op hun smartphone, is de 

verwachting dat adverteerders 

in de VS in 2019 $20 miljard 

aan mobile video advertising 

besteden, versus $2 miljard 

in 2015.

Video on demand-

abonnementen groeien 

wereldwijd van $4,4 miljard

 in 2017 naar $12,5 miljard 

in 2023, zo onderzocht 

Digital TV Research.

Het aantal apps met in-

App advertising groeit de 

komende tijd met 60%, 

omdat adverteerders steeds 

beter worden in conversie, 

zo voorspelt AppAnnie na 

onderzoek.

 In 2023 gebruiken we 275 

miljoen voice assistants zoals 

Alexa en Google Assistant in 

huis. Een groei van 1000%  

ten opzichte van de 25 

miljoen die we nu gebruiken,  

zo stelt Juniper Research.

Per dag bekijken we

meer dan 1 miljard uur 

aan content op YouTube.
Van de jongeren besteedt 

60% dagelijks minimaal drie 

uur aan de smartphone, aldus 

onderzoek van EenVandaag. 

De strijd om 
aandacht wordt  

de komende
 jaren steeds

feller 



Niet alleen wordt aandacht schaarser: we kunnen ons ook 

steeds minder focussen. We mogen graag denken dat we, nu 

we steeds meer multitasken, beter worden in het switchen 

tussen verschillende bezigheden. Stanford professor Eyal Ophir 

toont in zijn onderzoek aan dat zware multitaskers niet alleen 

veel minder in staat zijn om afleidingen te onderdrukken; ze 

zijn ook significant langzamer als het gaat om switchen tussen 

verschillende taken.

Het krijgen en behouden van aandacht is de grootste uitdaging 

voor marketeers op dit moment: hoe verdien 

je aandacht én hoe houd je vervolgens de 

aandacht van je doelgroep vast?
 Nu consumenten 

steeds meer tijd besteden 

aan het kijken naar videos 

op hun smartphone, is de 

verwachting dat adverteerders 

in de VS in 2019 $20 miljard 

aan mobile video advertising 

besteden, versus $2 miljard 

in 2015.
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In de film Field of Dreams (1989) krijgt hoofdrolspeler Kevin 

Costner in een visioen de opdracht om een baseballveld te 

maken: “If you build it, they will come”. Dit motto groeide uit 

tot een van de grootste marketing mythes van de laatste jaren. 

De uitspraak suggereert dat als je maar je best doet en een 

fantastisch idee ontwikkelt of een mooi product in de markt zet, 

mensen het uiteindelijk zullen erkennen en vanzelf naar je toe 

komen. Ergo: omdat we consumenten nu eenmaal consumenten 

noemen, zullen ze alles consumeren wat wij produceren. 

Het impliceert indirect dat je blijkbaar geen moeite hoeft te 

doen om de aandacht van je publiek te verdienen.

“If you build
  it, they will          
  come.”

Het belang van aandacht
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De harde waarheid is dat deze redenering niet opgaat. 

Succes komt niet zomaar aanwaaien. Sterker nog: aandacht 

bepaalt vaak het verschil tussen succes en mislukking. Dus wil 

je dat anderen je werk appreciëren? Wil je dat je product 

gebruikt wordt? Wil je dat mensen je content lezen of bekijken? 

Als je antwoord ja is op een of meer van deze vragen, lees dan 

vooral verder.

“Will 
  they?”
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Verdiende
aandacht



In een tijd waarin iedereen schreeuwt om aandacht, is het 

lastig om je te onderscheiden. Mensen worden naar schatting 

blootgesteld aan 10.000 boodschappen per dag. Veel meer dan 

onze hersenen kunnen verwerken. Wanneer je 16 uur per dag 

wakker bent, zou je dus iedere 6(!) seconden een commerciële 

prikkel moeten verwerken. Veel van deze merkcommunicatie is 

dan ook verspilde energie en dus zonde van het geld.

Hoe zorg je ervoor dat je in het geweld van al die boodschappen 

toch aandacht krijg voor jouw product of dienst? Nog harder 

schreeuwen? Vaker communiceren? Nog meer euro’s investeren 

in media? Dat is helaas wat veel marketeers doen, maar hiermee 

vergroten ze het probleem alleen maar (zie afbeelding 2).
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Afbeelding 2 - ‘De negatieve aandachtspiraal’ 

The attention resource cycle
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“Mensen geven  
  hun aandacht  
  alleen nog aan  
  relevante merken     
  die hun leven  
  verrijken” 
      – Klaas Weima



Mensen zijn zeker bereid om hun kostbare tijd en aandacht te 

besteden aan merken, maar zij willen er iets voor terug. In de 

vorm van relevantie, of in de vorm van een verrijking van hun leven. 

Een merk of product moet het leven van mensen bijvoorbeeld 

leuker, makkelijker, aangenamer of goedkoper maken. 

Reden genoeg voor Energize om in het fenomeen  

aandacht te duiken: hoe werkt aandacht? En hoe kunnen 

merken op een constructieve én relevante manier aandacht 

verdienen?

Samen met prof. dr. ir. Peeter Verlegh van de VU Amsterdam 

hielden we een grootschalig onderzoek naar aandacht, waarbij 

we onderzochten welke factoren het verkrijgen van aandacht 

kunnen voorspellen.
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Onderzoek naar Attention Triggers

De eerste fase van het onderzoek startte in het voorjaar van 

2018: een literatuuronderzoek waarin we keken naar wat 

aandacht eigenlijk is, wat consumenten boeit en wat hun 

aandacht vasthoudt. Dat leverde een aantal frameworks op 

dat al eerder is gebruikt, onder andere om te onderzoeken 

welke waarden consumenten terug willen zien in uitingen over 

producten, waar ze naar op zoek zijn in producten en wat ze 

graag doorvertellen. In de onderzochte literatuur ligt de basis 

van het empirische gedeelte van het onderzoek. Aan de hand 

van de uitkomsten definieerden we een zestal zogenoemde 

‘Attention Triggers’, zes factoren die duidelijk de aandacht van 

consumenten kunnen voorspellen en beïnvloeden.

De zes Attention Triggers werden vervolgens voorgelegd aan 

Nederlandse consumenten, in een survey uitgevoerd door 

Multiscope. Ongeveer duizend respondenten kregen bestaande 

content te zien, uit één van tien voor het
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onderzoek geselecteerde campagnes. De respondenten werden 

gevraagd of de campagne hen aansprak, of ze er graag tijd aan 

besteedden of dat hun gedachten afdwaalden tijdens het zien 

van de content. Bij de analyse keken we naar de effecten van de 

inzet van de Attention Triggers, de betrokkenheid bij de getoonde 

onderwerpen en de invloed van zaken als leeftijd, geslacht en 

mediagebruik. 

Na de enquête verplaatsten we het onderzoek voor fase twee 

naar het Amerikaanse platform Amazon Mechanical Turk (MTurk). 

Ongeveer vierhonderd consumenten kregen vier varianten van 

één campagne te zien. Daarmee 

werd getest wat de aandacht trok 

en vasthield. In tegenstelling tot 

de vragenlijst voor Nederlandse 

consumenten maakten we voor dit 

experiment nieuwe uitingen, waarbij 

we keken of het wel of niet toevoegen 

van een trigger invloed heeft.



HOE AANDACHT
WERKT 

2



In de wetenschappelijke literatuur (zie pagina 27) worden 

verschillende vormen van aandacht besproken. Deze kun je 

grofweg indelen in vrijwillige en onvrijwillige aandacht. Bij 

onvrijwillige aandacht gaat het om zeer saillante stimuli, zaken 

die nieuw, opvallend en onverwacht zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan bewegende voorwerpen, lichtflitsen en felle kleuren of harde 

geluiden. Het menselijk brein bevat neuronen die deze stimuli 

automatisch detecteren. Hoewel onvrijwillige aandacht vaak 

gebruikt wordt in marketing (denk aan het gebruik van felle 

kleuren bij het communiceren van prijskortingen) valt deze vorm 

van aandacht buiten de scope van dit onderzoek. 

Bij verdiende aandacht hebben we het over de zogenaamde 

vrijwillige aandacht. Zoals de term al suggereert gaat het 

hierbij om de vrijwillige mentale inspanning die geleverd wordt 

om bepaalde informatie (in de breedste zin van het woord) te 

verwerken. Of, in de woorden van William James (1890), een van 

de grondleggers van de cognitieve psychologie:
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Aandacht is het 
cognitief proces van 
zich selectief richten 
op één aspect van  
de omgeving,  
terwijl andere 
aspecten  
worden  
genegeerd.”
– William James (1890)

“



Verder lezen
over aandacht?

Thinking, Fast & Slow     
Daniel Kahneman

Hooked
Nir Eyal

Made to stick: why 
some ideas survive 

and others die
Chip Heath & 

Dan Heath

Contagious: why 
things catch on

Jonah Berger

Zo werkt aandacht: 
opvallen, kijken en 

zoeken in een wereld 
vol afleiding

Stefan van der 
Stigchel
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https://www.bol.com/nl/p/thinking-fast-and-slow/9200000001150837/?Referrer=ADVNLGOO002008O-G-52196094225-S-441122803855-9200000001150837&gclid=EAIaIQobChMIxMm3iMny3wIVg4bVCh1Hvg2IEAQYASABEgJpYvD_BwE
https://www.bol.com/nl/p/contagious/9200000050244598/?suggestionType=typedsearch&bltgh=o2ZETaoeGmOFKbRQJdRCMA.1.4.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/hooked/9200000028456583/?suggestionType=typedsearch&bltgh=nju36IaTJki1rWbJjnxI-g.1.2.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/zo-werkt-aandacht/9200000052023962/?suggestionType=typedsearch&bltgh=jlIn-nnOuRniz6FBkFVP5A.1.2.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/made-to-stick/1001004010365683/?suggestionType=typedsearch&bltgh=hzIbrQOLF3foN1wdL-JFLw.1.2.ProductImage
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Wij zien aandacht als de brandstof voor bedrijven en goede 

ideeën. Nu marketing steeds meer ‘accountable’ moet zijn, 

wordt aandacht belangrijker. Ingezet budget moet opleveren, 

een boodschap moet landen. Het is dus zaak om niet alleen een 

mooie campagne op te zetten, maar vooral ook om te bezien of 

die campagne de benodigde aandacht werkelijk kan krijgen.

 

Maar aandacht van je gewenste klanten krijg je niet zomaar in 

de schoot geworpen. Je moet het aanwakkeren en vervolgens 

vasthouden om op een structurele manier de aandacht te 

realiseren die jouw merk verdient. 

Om aandacht te kunnen voorspellen en beïnvloeden, onderzocht 

Energize, in samenwerking met Peeter Verlegh, hoogleraar 

Marketing aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zes Attention 

Triggers. Deze factoren zijn wetenschappelijk bewezen 

mechanismen voor het vergroten van de hoeveelheid (vrijwillige) 

aandacht die mensen willen besteden aan je boodschap.
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In ons onderzoek
vonden wij zes 
Attention Triggers:

• Emotie

• Hulp

• Nieuw

• Inclusie 

• Status

• Beloning

De zes Attention Triggers 

lichten we graag verder toe.

EMOTIE
Prikkel mijn gevoel

Geef mij het gevoel 
dat ik erbij hoor

INCLUSIE

28



!

Maak mijn leven 
makkelijker

Laat mij mij goed 
uit de verf komen

Geef mij iets
nieuws

Beloon mij

HULP NIEUW

STATUS BELONING
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EMOTIE
Deze Attention Trigger omvat zowel humor als meer complexe 

affectieve reacties, zoals ontroering of bewondering. Hierbij gaat het 

erom de consument te raken met content en zo zijn gevoel te prikkelen. 

Humor is zeer effectief in het trekken van aandacht: mensen besteden 

graag tijd aan leuke dingen. Maar humor is niet makkelijk. Zoals de 

komiek Edmund Kean ooit zei op zijn sterfbed: “Sterven is moeilijk. 

Maar niet zo moeilijk als comedy”. De gemaakte grap moet aanslaan 

bij de doelgroep, en passen bij het merk. 

De fit met het merk is zeker ook belangrijk bij andere emotionele 

communicatie. Wanneer een merk inspeelt op emoties is het 

belangrijk dat dit wordt gezien als authentiek. Als dit niet het geval is 

reageren consumenten sceptisch en wordt het effect van de uiting 

tenietgedaan, en in het ergste geval zelfs negatief. Het oproepen van 

een emotie moet je dus worden toegestaan. Zo werkte Nike voor een 

campagne samen met Colin Kaepernick, de American footballspeler 

die bekend werd als voorvechter van de Black Lives 

Matter-beweging. Pepsi wilde op hetzelfde gevoel 

varen in een commercial met Kendall Jenner. De ene 

uiting liet zien waar Nike oprecht voor staat, de andere 

was niet geloofwaardig en had een negatief effect.
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HULP
Mensen hebben vaak vragen over producten, diensten of over 

gerelateerde onderwerpen. Denk aan: ‘hoe kom ik het best van 

A naar B?’, ‘wat is de voordeligste oplossing voor C?’ en: ‘wat is 

de invloed van product D op het milieu of op mijn gezondheid?’. 

Ons onderzoek laat zien dat consumenten graag aandacht 

besteden aan “tools” en andere uitingen die hulp bieden bij 

het beantwoorden van dit soort vragen: zij krijgen meer 

aandacht dan “droge” informatie over hetzelfde onderwerp. 

Dergelijke oplossingen worden ook wel eens aangeduid met de 

term “branded utility.” Geld innen met Tikkie is hier een goed 

voorbeeld van, maar bijvoorbeeld ook de Nationale Vacaturebank 

die met de campagne “Alles op alles voor jouw baan” laat zien dat 

zij er alles aan doet om jou de baan te bezorgen die bij je past. 



NIEUW
Nieuwe en onverwachte zaken krijgen haast vanzelf aandacht van 

consumenten. Dit gaat niet alleen onbewust, maar ook bewust 

(‘daar moet ik eens induiken’). Denk hierbij aan de introductie 

van een nieuwe manier van hypotheekadvies door ikbenfrits.nl. 

Of Token, de eerste fairchain koffie waarbij gebruik wordt 

gemaakt van blockchain technologie. Maar het kan ook zo simpel 

zijn als “verbeterde smaak”, of een nieuwe verpakking.

Nieuwheid wordt over het algemeen positief beoordeeld. Het kan 

ook te ver gaan op het moment dat consumenten moeite hebben 

met het plaatsen van de informatie of het product.

!

!

32



INCLUSIE
Mensen zijn sociale wezens. We willen ergens bij horen. 

De sociale psychologie spreekt ook wel over de ‘ingroup’, een 

sociale groep met wie een persoon zich identificeert als lid of 

een identiteit aan ontleent. Op deze manier kunnen we delen en 

meeleven in successen van anderen. We zien het zogenaamde 

‘basking in reflected glory’ terug wanneer Nederlandse sporters en 

teams succes hebben. Marketinguitingen kunnen hierop inspelen 

door zich te associëren met bepaalde groepen of mensen die 

de doelgroep aanspreken. Flying Blue van KLM is hier een goed 

voorbeeld van, maar ook de campagne “Zo werkt Nederland” 

van FNV met een focus op de groep mensen – dwars door de 

samenleving heen – die de sociale waarden van de FNV deelt.
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STATUS

Status is een andere sociale factor die kan zorgen voor aandacht. 

Mensen hebben behoefte om zichzelf te onderscheiden van 

anderen. Om te laten zien dat we hoog - of in elk geval hoger dan 

anderen - op de ‘sociale ladder’ staan. Of om te laten zien dat 

we staan voor bepaalde morele waarden. Zo kan het gebruik van 

duurzame producten zorgen voor een bepaalde (hoge) status, 

iets waar schoenenmerk TOMS met haar “buy one give one”-

principe slim op inspeelt.



BELONING
Mensen worden aangetrokken door (extrinsieke) beloningen: 

kortingen, winkansen, bonussen, gratis producten. 

Belonen is een heel concrete trigger, maar de werkzaamheid 

hangt af van mate waarin men het aanbod interessant vindt, 

of dat de winkans groot of klein wordt geacht. Je moet dus goed 

weten wie je wilt belonen en kritisch naar je aanbod kijken. 

Een vernieuwende vorm van beloning scoorde onlangs nog goed 

in de Opel-campagne “Betaal met views”, waarbij deelnemers 

zelf content moesten genereren om zo een nieuwe auto met 

YouTube-views te kunnen betalen.

Het gevaar bestaat dat de intrinsieke motivatie om aandacht 

te besteden aan een merk verdrongen kan worden door de 

extrinsieke motivatie die geleverd wordt door beloningen. In ons 

onderzoek vonden we geen bewijs voor het idee dat beloningen 

een sterk effect hebben op verdiende aandacht, maar wel een 

duidelijk positief effect op de aantrekkelijkheid van het 

product. Dat verklaart waarschijnlijk waarom de

spaaracties bij supermarkten zo succesvol zijn.   
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AAN DE
SLAG MET DE 
ATTENTION 
TRIGGERS

4



Ben je geïnspireerd geraakt en wil je aan de slag met de 

zes Attention Triggers? Waarschijnlijk heb je bij een aantal 

al het gevoel dat het goed bij jouw merk en klanten past. 

We moedigen je dan ook aan om met je team te brainstormen 

over communicatieconcepten die gestoeld zijn op één of een 

combinatie van Attention Triggers. De ervaring leert dat het 

waardevol kan zijn om na te denken hoe jouw merkcommunicatie 

eruit kan zien als je gebruik zou maken van een andere trigger. 

Dit levert vaak juíst goede en onderscheidende ideeën op! 

Alle zes de Attention Triggers kunnen waardevol zijn. Het verschilt 

per merk, doelgroep en doelstelling welke van de zes, of welke 

combinatie, je het beste kunt inzetten. Er is niet zoiets als een 

universele invulling die altijd werkt. Om Attention Triggers goed 

in te kunnen zetten, zijn kennis van merk, klantsegmenten en 

de afstemming van de boodschap door creatieve vakmensen 

onontbeerlijk. Bovendien is niet alleen de inhoud van de content 

van belang voor het verdienen van aandacht: de leeftijd van de 

doelgroep, de mate waarin zij betrokken is bij het onderwerp en 

gebruikmaakt van sociale media zijn medebepalend voor de 

kans van slagen.
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Handig:  
het Earned Attention Canvas®.

Het gebruik van Attention Triggers in marketingcommunicatie 

zorgt ervoor dat jouw merk, boodschap of product de aandacht 

krijgt die het verdient en daarmee bijdraagt aan de effectiviteit. 

Let wel: de Attention Triggers zijn geen wondermiddelen 

waarmee je iets makkelijk oppoetst of maskeert. 

Anders gezegd: de triggers werken het beste als de basis op orde 

is. Merkcommunicatie is slechts een onderdeel. Je bedrijfs- en 

marketingstrategie moet ook op orde zijn. Zijn je merkstrategie 

en merkbelofte helder en up-to-date? Welke langetermijndoelen 

wil je met je organisatie realiseren? Waar lig je wakker van? 

Met welke onderscheidende waardeproposities ga je jouw 

merkbelofte waarmaken? Is het gewenste resultaat helemaal 

duidelijk en kun je daar tussentijds op bijsturen? 
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Om je op een gestructureerde manier te helpen, heeft Energize 

het Earned Attention Canvas® ontwikkeld. Een handige tool die 

business-, marketing- en merkcommunicatietools integreert en 

waarmee je in vier stappen toewerkt naar verdiende aandacht:

1 Zet je merk op scherp

2 Creëer onderscheidend vermogen

3 Stel je doelen vast

4 Zet de juiste Attention Triggers in

Je kunt het Earned Attention Canvas® downloaden op 

www.energize.nl/verdiendeaandacht

Ten slotte willen we je dit nog meegeven. Aandacht verdienen 

om zo je merk te laten groeien, vergt een investering op de lange 

termijn. Je moet eerst daten voordat je gaat trouwen. Zo werkt 

het ook bij merken die bouwen aan waardevolle klantrelaties.
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EARNED ATTENTION CANVAS

DOWNLOAD HIER

http://eepurl.com/dK-iV6


Energize helpt
om aandacht 
voor je merk 
te verdienen



Hoe kan Energize jou helpen

Energize is het creatieve marketingbureau voor verdiende 

aandacht. Wij geloven dat aandacht de nieuwe valuta is en 

helpen merken om waarde te creëren die door mensen wordt 

gewaardeerd. Dit doen we door aandacht te geven aan je 

communicatie (CREATE), aan de vaardigheden van je team 

(EDUCATE) en aan je merk (CONSULT).

We wensen je veel succes met het verdienen van aandacht. 

We hopen dat deze whitepaper, het Earned Attention Canvas®

en de Attention Triggers je daarbij helpen. Kun je hulp 

gebruiken of heb je vragen? Dan kun je natuurlijk altijd 

contact met ons opnemen.

Energize helpt
om aandacht 
voor je merk 
te verdienen
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Energize op google maps

of

foto van energize binnen? 

ENERGIZE AMSTERDAM 
Generaal Vetterstraat 76
1059 BW Amsterdam

energize.nl
info@energize.nl



Klaas Weima
Founder & Managing Director

klaas@energize.nl

Robin Pas
Creative Director/ Partner

robin@energize.nl

Kasimir Vermeulen
Strategy Director

kasimir@energize.nl

Neem contact met ons op:
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