
5% tot 30% meer  
rendement van de  

marketingcommunicatie 

Positioneren, creëren én optimaliseren  
Zonder de juiste data ben je de zoveelste met een mening 



Van buikgevoel  

    met smart data  

       naar factbased beleid 



U ontwikkelt beleid  

om gedrag van mensen  

te beïnvloeden  

 

Dan wilt u ook weten  

wat het effect van 

uw beleid is op dat gedrag 



 

Vraag het op de man af en veel managers zeggen alles te meten en veel te  

weten, maar hoe communicatie en media-inzet hun afzet beïnvloedt is nog 

steeds een “black box”.  

 

De Brand Media Optimizer methodiek is speciaal voor dit doel ontwikkeld. Voor 

managers die streven naar excellentie. Marketeers die vastbesloten zijn om 

hun goede resultaten nog verder te verbeteren en daarom beleid ontwikkelen 

om het gedrag van mensen te beïnvloeden. En dit beleid ook factbased willen 

toetsen aan gedrag, aan sales. 

De methodiek, gebaseerd op meerdere bewezen internationale theorieën, is 

voor managers die beslissingen willen nemen op basis van feiten. Die durven 

afwijken van de gangbare trajecten. Die achter de horizon willen kijken en be-

grijpen dat elk merk uniek is en daarom ook unieke KPI’s heeft om op te sturen. 

De methode is speciaal ontwikkeld om substantieel rendement te behalen op 

de investering in marketingcommunicatie.  

 

Met de Brand Media Optimizer komen we tegemoet aan de wens van  

bedrijven om de praktijk van big data om te zetten naar praktische smart data. 

We laten u achter de horizon kijken. 

 

Het effect van beleid  

op gedrag in beeld  



Na jaren van research en experimenteren geeft de methodiek inzicht in de  

effecten van marketing-communicatiemiddelen op gedrag en imago-

aspecten. De Brand Media Optimizer methodiek (voorheen genoemd  

SurPlace) is wetenschappelijk geaccrediteerd door de onderstaande deskun-

digen: 

 

Dr. A. den Boon, hoogleraar UvA, founder GfK Daphne 

Drs. F. Bronner,  emeritus hoogleraar UvA 

Drs. M.Derksen, Upstream  

Drs. J. Faasse, Uitbijter 

Prof. Dr. P. Neijens, hoogleraar UvA  

Drs. A. Santegoeds, sr. consultant Metrixlab 

Drs. A. Hoogendoorn, wiskundige (lid Techn.Cie. SKO) 

  

Wetenschappelijk geaccrediteerd 



 

In plaats van buikgevoel laten we uw data voor zich spreken.  

Door te verzamelen, te ordenen, te analyseren en te toetsen aan  

wetenschappelijke theorieën verbetert u het rendement van uw  

marketingcommunicatie met 5% tot 30%! 

Factbased 



Ruim 130 jaar later geldt deze uitspraak helaas nog vaak. Dit terwijl we  

omkomen in allerlei data. Maar welke gegevens geven inzicht in gedrag? De 

wetenschappelijk geaccrediteerde Brand Media Optimizer methodiek geeft 

dit inzicht en nog veel meer. De methodiek levert in al meer dan 50 cases 

rendementsverbeteringen op van de marketingcommunicatie van 5% tot 

30%. 

De Brand Media Optimizer methodiek geeft inzicht in het verband tussen uw 

afzet en de mediadruk, mediamix en de fasering daarvan. U krijgt antwoord 

op vragen zoals; 

- Wat is de ideale mediamix voor mijn merk? 

- Wat is de juiste mediadruk om te komen tot afzetgroei? 

- Hoe voorkom ik ‘overspend’ en ‘underspend’?  

- Hoe werken alle mediatypen door op het gedrag (online in relatie tot 

offline)? 

- Met welke mix, timing en fasering laat ik de afzet stijgen? 

- Wat zijn de merkspecifieke communicatie KPI’s en Key Drivers om de afzet 

te sturen? 

- Wat is de herinneringsfactor voor mijn merk waardoor ik continu onder de 

aandacht blijf? 

“50% Of my advertising is wasted.  

I just don’t know which half”  



Niet alleen in ‘verticals’ analyseren, 

maar ook integraal overzien 



 

 

Niet uitsluitend in “verticals” analyseren, maar integraal overzien  

De aanwezige data binnen bedrijven zijn afkomstig uit verschillende bronnen. 

Dit zijn stuk voor stuk vormen van zogenaamd verticaal meten. Bij dit  

verticale meten blijft de kennis beperkt tot een mogelijk effect van één  

mediumtype op dat specifieke resultaat. De meeste rapportages, zoals me-

diabereik (GRP’s), data uit Google Analytics of het aantal deelnemers aan een 

webinar of de oplage van een magazine, geven beperkt inzicht in de relatie 

tussen media-inzet en het mogelijk bereikte aantal personen of inzicht in het 

mediagedrag vanuit één mediumtype.  

 

Dit komt dus niet tegemoet aan de wens van bedrijven om inzicht te krijgen 

in de effecten van haar marketinginvesteringen op haar afzet en de onder-

linge verbanden tussen de verschillende ingezette media. Want het effect in 

de communicatie- en salesfunnel wordt dus niet correct weergegeven. Dit 

betitelen we als ‘oppervlakkig’ meten. Het effect van deze ´bereikcijfers´ en 

data op de ondernemersdoelstellingen wordt (daardoor) vaak op aannames 

en onderbuikgevoel gebaseerd.  

 

Met de Brand Media Optimizer meet u de effecten zowel verticaal als dia-

gonaal. De resultaten laten de samenhang zien van zowel de totale media-

inzet als die van de individuele mediatypen in relatie tot het resultaat in de 

funnel. U krijgt dus inzicht in wat (wanneer) werkt en in welke mate – en wat 

niet werkt. Het is de optimale verantwoording van de investering in media: 

alle uitkomsten zijn gebaseerd op keiharde cijfers.  

 

Inzicht in het effect van marketing-

investeringen op gedrag 



We signaleren bovendien binnen welke bandbreedte van de ROEM-index©  

uw merk optimaal presteert op gedrag. Door het vaststellen van deze band-

breedte voorkomen we overspend en underspend. Waardoor het direct bij-

draagt aan een beter rendement.  

Dit geeft u bovendien de mogelijkheid om beter gepland continu aanwezig te 

zijn voor uw doelgroep.  

Voorkom overspend en 

underspend 



Je ziet de samenhang  

van zowel de 

 totale media-inzet 

als die van  

individuele mediatypen 

in relatie tot het  

resultaat in de funnel  



Een nadeel van bestaande methodieken is dat ze volledig gestandaardiseerd 

zijn naar de normen van media-exploitanten en het door hen met regelmaat 

aan de markt beschikbaar gestelde media- en marktonderzoek (zoals bereik-

cijfers in print, kijkcijfers, luistercijfers). De Brand Media Optimizer stellen 

we tailormade samen voor uw merk en presenteren we in een persoonlijk 

merkspecifiek dashboard.  

 

Het resultaat 

Met dit dashboard hebt u actueel inzicht in welke KPI’s het werk verrichten 

in het denken en doen van consumenten. U hebt inzicht in de correlaties 

van uw media-inzet met dit gedrag en inzicht in de correlaties tussen media-

typen onderling.  

De aanpak op basis van de Brand Media Optimizer realiseert tot nu toe een 

verbetering van 5% tot 30% op het ingezette mediabudget.  

Voorspellend  

Als de resultaten van de Brand Media Optimizer goed worden toegepast kan 

op termijn op basis van de KPI’s en key drivers een media-inzet worden ont-

wikkeld die optimaal bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen. 

Nieuwe plannen leest u in en u ziet welk plan het best zal presteren.  

Tailormade dashboard 



Van zenden  

via gedragingen  

naar gedrag 

1. Data verzamelen 

2. Analyseren 

3. Learnings ervaren 



In 3 stappen naar een  

beter rendement 



 

Stap 1 

 

Het begint met het verzamelen, ordenen en rangschikken van alle data per 

week. Mediagegevens als bereik, impressies, oplagen etc. wegen we en  

vertalen we van bruto bereik naar boodschapbereik. Dit doen we onder meer 

op basis van: 

- de Beta factor (memorisatie-factor) van Morgenzstern; 

- de mate waarin een kanaal in staat is brand salience te realiseren, de mate 

waarin het kanaal positieve en emotionele response triggert en de mate 

waarin het kanaal zorgt voor opvallendheid. Conform de wegingen volgens 

Ebiquity. 

 

Bovendien kennen we aan dat boodschapbereik een merkspecifieke herinne-

ringswaarde toe op basis van de Netto Accumulated Weight of advertising 

(JWT en Y&R). Daarmee hebben we een wekelijkse ROEM-index© 

(Recalculated Optimized Exposed Memory-index).  

 

Met de ROEM-index© is de media-inzet per week van alle kanalen vergelijk-

baar gemaakt en is de herinnering van het merk meegenomen. Kortom: de 

ROEM-index© simuleert communicatie‐effecten bij (potentiële) consumen-

ten.  

Van bruto bereik naar  

boodschapbereik en ROEM-index© 



De ROEM-index© simuleert  

communicatie‐effecten  

bij (potentiële) consumenten 



 

Stap 2 

 

Nadat de ROEM-index© is berekend, analyseren we de samenhang tussen 

die ROEM-index© en onderzoekgegevens  zoals tracking (meten van bekend-

heid, attitude, gedragsintentie), analytics van uw website(s) en gedragingen 

op social media. Dit gebeurt d.m.v. correlatie-analyses.  

Vervolgens stellen we ook de correlaties vast van de onderzoekgegevens met 

het koopgedrag, zoals afzet/omzet of andere vormen van gedrag. 

 

Merkspecifieke KPI’s en Key Drivers 

We signaleren welke specifieke onderzoekgegevens in meer of mindere mate 

samenhang vertonen met zowel de mediadruk als met gedrag.  

De geselecteerde KPI's (met relatief sterke correlaties) dragen bij aan de ont-

wikkeling van het merk en de realisatie van de marketingdoelstelling. We zien 

vaak 5 tot 10 KPI's en daarvan zijn er gewoonlijk 3 tot 5 dominant; dit zijn de 

Key Drivers. Hiermee stuurt u het merkbeleid aan. 

Correlaties  

met gedragingen en gedrag  



Alle relevante data in één 

overzicht bespaart tijd 

Binnen de methodiek komen alle relevante datalijnen samen in één overzicht. 

Deze werkwijze zorgt er uiteindelijk voor dat u wekelijks tijd bespaart.   



 

Stap 3 

 

In de laatste fase analyseren we de kpi’s en key drivers per week voortschrij-

dend, zodat we zien welke mediadruk, ‐mix en -fasering, welke effecten op 

het gedrag genereren. Op basis van deze analyses kunnen we de toekomstige 

media-inzet "finetunen" en ervoor zorgen dat die het gewenste effect op de 

sales zal hebben. Door doelgericht te sturen op de merkspecifieke key drivers 

optimaliseert u het rendement met 5% tot wel 30%. 

 

Imago-aspecten 

Naast het signaleren van correlaties tussen de mediadruk en de inzet van ver-

schillende mediumtypen in relatie tot afzet (= gedrag), kunnen we met be-

hulp van additioneel onderzoek ook correlaties aantonen met imago-

aspecten. Zo draagt het sturen op de merkspecifieke key drivers ook bij aan 

het borgen én versterken van merkwaarden. 

  

 

  

Optimaal effect op gedrag 



Vanaf nu beantwoordt u  

alle vragen uit de C-suite  

factbased 



www.kvank.com 

www.brandmediaoptimizer.com 

E-mail: rvk@kvank.com 

Positioneren, creëren én optimaliseren  
Zonder de juiste data ben je de zoveelste met een mening 


