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Dossier Het Nieuwe Gevoel

Zoektocht naar
de juiste richting
De corona pandemie heeft onze
wereld op zijn kop gezet. In dezelfde
periode bereikten de Black Lives
Matter protesten een hoogtepunt en
moeten we als samenleving, maar
ook ieder voor zich, onze integriteit
onder de loep nemen. Discriminatie
en uitsluiting maken plaats voor
inclusiviteit en diversiteit. Bovendien is
er het gevecht met facebook dat diepe
sporen achterlaat in het vertrouwen dat
adverteerders en gebruikers in social
media hebben gesteld. FONK legt in het
dossier Het Nieuwe Gevoel een aantal
gewetensvragen voor aan Inge Ligthart
(Dawn), Sjef Kerkhofs (Daily Dialogues),
Lucy van der Helm (Sire), Diederik
Chevalier (Somention) en Hans Maltha
(Burst). Op de hierna volgende pagina’s
delen ze hun visie.
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Inge Ligthart (CEO Dawn):
‘Maak heldere keuzes en maak geen troep.
Dat is ook een vorm van zelfregulering’
Wat betekent de actuele ‘revolutie’ volgens jou voor de
marketingcommunicatie wereld en voor de advertising
industrie in het bijzonder?
‘Alles is nu nog vrij rauw en hyper actueel, vooral naar
aanleiding van de recente Black Lives Matter discussie. Ik
verwacht dat er ook steeds meer urgentie aan het
klimaatprobleem wordt verbonden. Uiteindelijk zie je dat op
een tweetal fronten een enorme versnelling is opgetreden:
de digitale transformatie zet nu echt door. Daarnaast zijn
bedrijven/merken zijn nu echt tot in de boardroom
doordrongen van de noodzaak van purpose. En dan bedoel
ik niet die gemakzuchtige reclame purpose piano maar echt
het fundamentele vraagstuk van bedrijven over welk doel,
welke ‘cause’ ze hebben in de samenleving. Sla de studies
van partijen als McKindesy, EY, HBR, Fortune500 er maar op

vooral door de relatief hoge ROI van elke communicatie euro
die je daarin stopt. Ik denk dat het een ‘markt’ is die nu pas
echt volwassen gaat worden. Daarmee komt er vast ook
meer bewustzijn voor kwaliteit en betrouwbaarheid, zowel
bij de adverteerder als bij de influencers zelf.’
Welke media zullen de komende tijd aan belang winnen,
denk je?
‘Kwaliteitsmedia die betrouwbaar nieuws bieden. Die zitten
al een tijdje in de lucht. En daarnaast geloof in de kracht
van (goede, iconische) buitenreclame.’
Is er behoefte aan nieuwe zelfregulering en hoe moet die
volgens jou vorm krijgen?
Vind ik een lastige vraag. Ik geloof wel heel erg in less is
more. Er wordt zo ontzettend veel content over ons
uitgestort; er is gewoon te veel van alles. Ik zou zeggen:
focus op de fundamentals, maak heldere keuzes met je
budget en maak geen troep. Dat is ook een vorm van
zelfregulering.

Sjef Kerkhofs (Daily Dialogues):
Hoe transparanter hoe beter

‘Ik hoop dat we in Nederland weer
wat meer ruimte gaan krijgen voor
grote ideeën’

na: purpose gedreven merken groeien harder dan de rest en
zijn beter in staat om talent aan te trekken. Identiteit (wie
ben je, hoe gedraag je je) en purpose (waar sta je voor)
worden dus naast digitalisering en personalisering mega
belangrijke topics in marketing en communicatie.’
Komt er (weer) meer ruimte voor ‘buikgevoel’ en menselijke
intuïtie in creatie?
‘Ik hoop dat we in Nederland weer wat meer ruimte gaan
krijgen voor grote ideeën. Met bovenstaande ontwikkelingen
ben ik hoopvol!’

meer bewustzijn
Verandert de rol die data spelen in de beslissingsprocessen?
‘Zeker weten. Ik merk dat vooral
dienstverleners zwaar in willen zetten op
de personalisering van marketing.
Daar heb je data voor nodig. Veel
aandacht voor de tactics dus.
Ook de rol en waarde van
influencers staan (opnieuw) ter
discussie. Wat is jouw mening
hierover?
‘De waarde en betekenis van
influencers zijn enorm snel gegroeid,

Wat betekent de actuele ‘revolutie’ volgens jou voor de
marketingcommunicatie wereld en voor de advertising
industrie in het bijzonder?
‘Ik denk dat deze (r)evolutie zoals je die in je introductie
benoemt al een tijd gaande was. De Corona pandemie
alsmede de BLM beweging versnellen dit proces, maar het is
geenszins een plotselinge revolutie. Door de recente
ontwikkelingen is de noodzaak voor bedrijven om versneld
hun marcom onder de loep te nemen wel naar voren
geschoven. Media en advertising zijn iets van alle tijden, dat
zal niet veranderen. Echter, de manier waarop media en
advertising worden ingezet om publiek te bereiken zijn
zeker wel onderhevig aan verandering. Wanneer ik kijk naar
de klanten waar wij voor werken, dan worden media en
advertising meer en meer opgebouwd rondom kwalitatieve
content. Content waarin een verhaal wordt verteld, waarin
merken zich transparant en kwetsbaar opstellen. Content die
gestoeld is op meer dan alleen het product of aanbod. Denk
daarbij aan duurzaamheid en diversiteit. Een goed voorbeeld
hiervan is het merk Shell, dat steeds nadrukkelijker
communiceert over de stappen die genomen worden en
moeten worden gecommuniceerd op het vlak van
duurzaamheid. Ze stellen zich daarmee kwetsbaar op en
krijgen zo nu en dan ook de hoon over zich heen. Echter,
Shell houdt vast aan deze koers, hetgeen in mijn ogen de
revolutie bevestigt. Onomkeerbaar.’

onderbuikgevoel
Komt er (weer) meer ruimte voor ‘buikgevoel’ en menselijke
intuïtie in creatie?
‘Absoluut. Maar, wederom, dat is niet enkel iets van de
afgelopen periode. Focus in marcom ligt steeds meer op
waardevolle en kwalitatieve creatie. Die trend is al een paar
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jaar gaande. Ik zou het geen onderbuikgevoel willen
noemen, maar het is zeker zo dat creativiteit, fun, inhoud
en toegevoegde waarde enorm aan belang hebben
gewonnen afgelopen tijd. Ondanks dat de aanleiding niet
altijd positief is en een aantal belangrijke
maatschappelijke issues zich manifesteren, is het voor de
media en advertising sector – en ook voor de samenleving
- denk ik een positieve ontwikkeling. Ik hoop vooral wel
dat we hier samen toewerken naar een ‘nieuw normaal’
zoals de overheid dat zo mooi noemt en dat het niet enkel
een tijdelijke trend is die door merken, overheden en
andere organisaties gebruikt wordt om goodwill te
creëren.’
Verandert de rol die data spelen in de
beslissingsprocessen?
‘Ja en nee. De afgelopen jaren hebben we vanwege de
enorme vooruitgang op het vlak van (met name digitale)
meetbaarheid en data wellicht te veel nadruk gelegd puur
op de cijfers. Creativiteit en waarde werden weleens
ondergesneeuwd in het cijfergeweld. De laatste twee jaar
zien we die trend al veranderen.
Data zijn uiteraard nog altijd verschrikkelijk belangrijk en
bieden juist ook heel veel waardevolle insights om je
boodschap waardevoller mee te maken, maar we moeten
ons er niet op blindstaren. Ik denk dat de rol van data
zich meer zal toespitsen op het verbeteren van de
boodschap, dan puur op het verhogen van
conversiepercentages en het verlagen van CPA’s.’

uitdagingen
Ook de rol en waarde van influencers staan (opnieuw) ter
discussie. Wat is jouw mening hierover?
‘We moeten niet vergeten dat influencermarketing in de
huidige vorm nog relatief nieuw is in het marcom
landschap. Elke nieuwe ontwikkeling kent mogelijkheden
maar ook uitdagingen. De grootste uitdaging voor
influencers is het behouden en bewaken van
geloofwaardigheid. Dat is een dunne draad. Wanneer is
een influencer nog authentiek en voegt een samenwerking
nog waarde toe aan het publiek van de betreffende
influencer, en wanneer is het voornamelijk commercieel
belang? Overigens is het mooie aan influencer marketing
in dat opzicht wel dat de realiteit keihard is: een
influencer die zijn of haar hand overspeelt in
samenwerking met merken, of merken die de plank
misslaan met influencers, worden vaak keihard afgestraft
door de online community, en dus door de volgers en
fans. Kortom, er is sprake van een vrij hoge mate van
zelfregulering en sociale controle waarbij de macht ligt bij
de communities, bij de doelgroep dus. Influencers hebben
een unieke positie waarbij ze waarde kunnen toevoegen
aan het leven van hun community, ook door het
benoemen van merken/producten/services die passen bij
de leefwijze van die community. Zolang dat voorop staat,
spelen ze een belangrijke en positieve rol in de
maatschappij.’

Welke media zullen de
komende tijd aan belang
winnen, denk je?
‘Dat zou ik heel graag
willen weten. Ik denk
dat de recente
ontwikkelingen in
media een aantal
belangrijke trends laten
zien. Ten eerste is daar
een afvlakking van de
enorme exponentiële groei in
digital. Uiteraard is digital nog
altijd een groeimarkt, maar je merkt
wel dat merken nadenken over de balans in advertising,
content, aanwezigheid online en offline. Digital kanalen,
zoals social media, hebben inmiddels een dusdanig hoge
adoptiegraad dat de curve afgevlakt is. Daarnaast zien we
uiteraard de enorme opkomst van on demand media. Kijk
maar in je omgeving. Steeds meer hoor je dat Netflix het

‘Ik hoop dat we samen toewerken naar
een ‘nieuw normaal’ en dat het niet een
tijdelijke trend is die door merken,
overheden en andere organisaties
gebruikt wordt om goodwill te creëren’

kanaal is dat aan staat tijdens het eten, niet meer de
reguliere TV kanalen. Even snel een serie kijken. Ook is
het relevant om E-sports te benoemen. De Corona
pandemie heeft voor een enorme boost gezorgd in een
toch al snelgroeiend mediasegment. En tot slot zie ik het
belang van audio verder toenemen. Podcasting is
populairder dan ooit, maar ook social media netwerken
als Twitter stappen steeds nadrukkelijker in voice/audio.’

meegroeien
Is er behoefte aan nieuwe zelfregulering en hoe moet die
volgens jou vorm krijgen?
Ik blijf dat een erg lastig punt vinden. Ik zag dat de bvA
Facebook verzocht heeft om meer 'zelfregulering' en dat
er ook uitleg gegeven gaat worden aan adverteerders. Dat
is een goede ontwikkeling. Hoe transparanter hoe beter.
Ik vind ook zeker dat platformen als Facebook
zelfregulering moeten toepassen en deels
verantwoordelijk zijn voor wat er op hun platform
gebeurt. Aan de andere kant wordt de
Lees verder op pagina 37
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verantwoordelijkheid niet enkel door de platformen zelf
gedragen. Ieder individu dat communiceert is ook
verantwoordelijk voor de eigen uitingen. Zelfregulering
kan nooit voorkomen dat er schrijnende boodschappen
online komen. Verminderen ja, uitbannen lijkt me niet
mogelijk. Ik denk dat de boodschap bij de grote
mediakanalen inmiddels echt wel is overgekomen dat
zelfregulering een belangrijk
onderdeel is om in te investeren. Laten we niet vergeten
dat we ook voor de recente ontwikkelingen al
reguleringskwesties hadden zoals de Russische
inmenging op de Amerikaanse verkiezingen. Er worden
veel stappen gezet, wat ook nodig is, maar ik heb er wel
vertrouwen in dat bij het steeds volwassener worden
van digital media, zelfregulering mee zal groeien. Ook
hier geldt weer dat gebeurtenissen zoals die van
afgelopen periode, ondanks dat ze voor de maatschappij
niet altijd een positieve aard hebben, wel positief zijn
voor de ontwikkeling van digital als volwassen
communicatiekanaal.’

Lucy van der Helm (Sire):
Integriteit is het sleutelwoord
Wat betekent de actuele ‘revolutie’ volgens jou voor de
marketingcommunicatie wereld en voor de advertising
industrie in het bijzonder?
‘Het begint mijns insziens bij de opdrachtgevers.
‘Integriteit’ is het sleutelwoord. Maar de commerciële
doelstellingen (aandeelhoudersbelangen) staan hiermee
vaak op gespannen voet. Bedrijven moeten op zoek naar
de juiste balans. Merken die dat voor elkaar krijgen, zijn
wat mij betreft de winnaars. Het zal niet makkelijk zijn.
De advertisingindustrie op haar beurt zal moeten zorgen
voor integere reclame (het lijkt in tegenspraak met elkaar,
maar ik denk dat dat kan). Dat vergt een omslag van een
industrie die gewend is om zaken toch iets mooier voor te
stellen dan de realiteit.’
Komt er (weer) meer ruimte voor ‘buikgevoel’ en
menselijke intuïtie in creatie?
‘Buikgevoel en intuïtie zijn altijd een belangrijk onderdeel
geweest van het creatieve proces. Wat voor creatie
verandert, is dat zij veel meer rekening moet houden met
de gehele samenleving. Dat vereist een andere,
intensievere manier van kijken. En buiten je eigen
bekende referentiekaders. Je veel meer inleven in de
verschillende werelden om je heen.’

nieuwe manier van kijken
Verandert de rol die data spelen in de
beslissingsprocessen?
‘Bij SIRE starten we - nadat we intuïtief een onderwerp
hebben bedacht – altijd met harde data. Om tot de
omvang en de kern van het probleem te komen. Als we
discriminatie en uitsluiting willen elimineren, vereist dit

ook een andere manier van
kijken naar data. Nog meer
de breedte en diepte
ingaan. Het is meer werk
en complex, maar de
output wordt
uiteindelijk rijker en
genuanceerder. Het geeft
campagnes een beter
fundament.’
Ook de rol en waarde van
influencers staan (opnieuw)
ter discussie. Wat is jouw mening
hierover?
‘Ik denk dat we een beetje influencermoe zijn. Althans de
influencer, zoals we die de laatste 10 jaar zien: een
bekend persoon met veel volgers, die een merk aanprijst.
Het lijkt oprecht, maar het is ingegeven door het
verdienmodel dat eraan vastzit. In het begin vonden
consumenten het nieuw en interessant, maar mensen
prikken er nu doorheen. Influencers zijn van alle tijden,
dus dat zal nog wel even blijven. Ik pleit wel voor een
andere (integere?) manier. Ben benieuwd…’
Welke media zullen de komende tijd aan belang winnen,
denk je?
‘Alle media, die hun best doen zoveel mogelijk feiten van
fictie te onderscheiden. Mensen zoeken op een of andere
manier toch naar wat waar en echt is. Het lastige alleen

‘Mensen zoeken op een of andere manier
toch naar wat waar en echt is’

in deze tijd, is dat er zoveel (verschillende) waarheden
zijn. Dat maakt het niet overzichtelijk. Zelf blijf ik altijd
kritisch, welk medium ik ook lees, hoor of zie. Ik denk
dat je daarmee verder komt. Nieuwsgierig zijn en zaken
vanuit meerdere invalshoeken bekijken.

vanuit je hart
Is er behoefte aan nieuwe zelfregulering en hoe moet die
volgens jou vorm krijgen?
‘Een industrie die onderling afspraken maakt met elkaar
(en die dan ook naleeft) is goed. Het voorkomt dat er
dwingende wetgeving komt. Ik ben echter niet voor
zelfregulering voor BLM, inclusiviteit en diversiteit. Dat
moet je niet ‘afspreken’ met elkaar, het moet vanuit je
merk(hart) komen. We moeten naar een situatie toe, dat
dit vanzelfsprekend is. Dat heeft tijd nodig.’
Lees verder op pagina 39
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Diederik Chevalier (Somention)
‘De menselijke factor blijft leidend’
Wat betekent de actuele ‘revolutie’ volgens jou voor de
marketingcommunicatie wereld en voor de advertising
industrie in het bijzonder?
‘Bureaus en merken zullen er structureel rekening mee gaan
houden in campagnes met name in beeld en copy. Qua
advertising denken wij dat de boycot van Facebook (en
Voetbal International op lokaal niveau) van tijdelijke en
symbolische aard zal zijn. Die boycot is bedoeld als
statement om meer bewustwording te creëren bij deze
platformen, maar adverteerders zullen zich in de toekomst
niet met de inhoud van (onafhankelijke) platformen gaan
bezighouden.’
Komt er (weer) meer ruimte voor ‘buikgevoel’ en menselijke
intuïtie in creatie?
‘De ruimte voor buikgevoel is onze ogen alleen maar groter
geworden. Merken moeten veel meer gevoel krijgen bij wat
er leeft in de maatschappij om de juiste toon te raken. De
ontwikkelingen volgen zich in zo’n rap tempo op dat wat
gisteren een succesvolle campagne is, morgen is
achterhaald.’

bereik te kijken, maar vooral
naar de engagement van de
accounts. Steeds meer merken
kiezen voor actieve micro
influencers, in plaats van een
influencer met een groot bereik.
Influencers are here to stay. Na de
“hype” normaliseert het zich.’

innovatief
Welke media zullen de komende tijd aan belang winnen,
denk je?
‘We zien dat ondanks de maatschappelijke discussie het
social media gebruik verder toeneemt. Nieuwe kanalen
zoals TikTok en Snapchat winnen aan populariteit. Niet

'Merken moeten veel meer gevoel krijgen
bij wat er leeft in de maatschappij om de
juiste ‘toon te raken’

onomkeerbaar
Verandert de rol die data spelen in de beslissingsprocessen?
‘De ontwikkeling dat data een steeds belangrijkere rol zal
spelen in beslissingsprocessen is onomkeerbaar. We zien
wel dat het inzetten van data vooral ondersteunend is en
dat de menselijke factor en authentieke communicatie nog
steeds leidend zijn (gelukkig).’
Ook de rol en waarde van influencers staan (opnieuw) ter
discussie. Wat is jouw mening hierover?
‘De waarde van influencers is nog steeds groeiende. Al zien
we dat het steeds belangrijker is om niet alleen naar het

omdat Facebook onder vuur ligt, maar omdat deze nieuwe
kanalen een jongere doelgroep aanspreken en innovatief
zijn op het gebied van user generated content en augmented
reality.
Is er behoefte aan nieuwe zelfregulering en hoe moet die
volgens jou vorm krijgen?
‘Nee, wat ons betreft is de belangrijkste zelfregulering het
succes van communicatie en de waardering van
opdrachtgevers. Dit zal niet snel veranderen.’
Lees verder op pagina 41
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‘Ik merk zelf dat ik bezig ben om
minder media te consumeren, geen
Instagram, geen Facebook,
maar juist meer achtergronden
en verdieping’
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Hans Maltha (Burst)
Vaandeldragers
van verandering
Wat betekent de actuele
‘revolutie’ volgens jou voor
de marketingcommunicatie
wereld en voor de
advertising industrie in het
bijzonder?
‘Als wereld zijn wij echt wakker
geworden. Het is confronterend om
alle verhalen te horen en te lezen.
Sommige mensen hebben hiervoor hun ogen gesloten en
andere hadden hier misschien geen weet van. Het is tijd voor
bewustwording en verandering.
Als branche hebben wij een grote verantwoordelijkheid en
moeten wij met elkaar nadenken in wat voor maatschappij
wij met elkaar willen leven en hoe wij hier een steentje aan
kunnen bijdragen. We hebben dan ook als professionals en
branche de verantwoordelijkheid om met onze mogelijkheid
tot (massa)communicatie de vaandeldragers van deze
verandering te zijn, waarbij authenticiteit en kwetsbaarheid
aan de basis staan van wat we doen.’
Komt er (weer) meer ruimte voor ‘buikgevoel’ en menselijke
intuïtie in creatie?
‘Naar mijn mening is het buikgevoel nooit weggeweest, de
beste communicatie is nog altijd gestuurd vanuit een
persoonlijk gevoel. Deze communicatie raakt ons dan ook
eerst in het hart en vervolgens pas in het hoofd.
Data heeft wat mij betreft nooit de overhand gehad in dit
proces, het is iets wat creativiteit versterkt en processen
ondersteunt. Data zal altijd een ondersteunende rol spelen,
wij mensen zijn de architect van de machine. In die machine
gebruiken we data in door ons bedachte algoritmes om

processen te versnellen, vereenvoudigen of meer schaalbaar
te maken. Wij dragen dan ook als professionals de
verantwoordelijkheid om data voor de juiste zaken in te
zetten.’

transparantie terug brengen
Ook de rol en toegevoegde waarde van influencers staan
(opnieuw) ter discussie. Wat is jouw mening hierover?
‘Ik ben persoonlijk geen fan van influencers, voor mij druist het
in tegen alles wat authenticiteit heet. Feitelijk verkopen zij zich
aan de hoogste bieder en misleiden daarmee hun achterban.
Uiteraard zijn er verschillen, maar het valt mij op dat het steeds
meer voorkomt. Influencers zelf zijn natuurlijk iets van alle
tijden, maar het wordt steeds minder duidelijk en transparant of
iemand betaald wordt voor een mening. De grenzen zijn
vervaagd, wij als branche hebben de verantwoordelijkheid om de
transparantie terug te brengen.’
Welke media zullen de komende tijd aan belang winnen, denk je?
‘Ik weet niet of het een verwachting is of meer een wens, maar
ik denk dat de kwaliteit van de media weer belangrijker wordt.
Ik juich initiatieven als de Correspondent toe, omdat zij een
volledig beeld schetsen van een situatie en/of gebeurtenis. Ik
merk zelf dat ik bezig ben om minder media te consumeren,
geen Instagram, geen Facebook, maar juist meer achtergronden
en verdieping.’

sleutel
Is er behoefte aan nieuwe zelfregulering en hoe moet die
volgens jou vorm krijgen?
‘Ik geloof meer in duurzame verandering in ons bewustzijn
over hetgeen wat wij doen. Het maakt niet uit welk platform
het is: Facebook, TikTok, Snapchat, als mensen kwaad
willen, dan kan daar geen regulering tegenop. Dit was ook al
zo voordat het internet bestond. De sleutel ligt bij
bewustwording en bewust handelen.’
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