
‘ Mensen voor de gek houden 
is geen slimme strategie’ 

Waar moet communicatie aan voldoen om mensen te 
kunnen raken? 

‘Relevantie is stap één. Als je een communicatieboodschap 
niet op jezelf kunt betrekken, zul je er niet snel door geraakt 
worden. Daarnaast houden mensen van anekdotes en 
verhalen. Het is dus verklaarbaar dat veel influencers op 
social media zo succesvol zijn: hun verhalen sluiten aan bij de 
belevingswereld van hun publiek. Bij die filmpjes krijg je al snel 
het gevoel: ik ben hetzelfde als die persoon en ik wil dat ook. 
Meer dan bij een tv-commercial.’ 

Is het verstandig als de marketing-communicatie 
zich steeds meer op die manier van beïnvloeding gaat 
richten?

‘We weten dat verborgen boodschappen het onder bepaalde 
omstandigheden beter doen; de ontvanger is er niet tegen 
gewapend en laat zich eerder overtuigen. Maar dat lijkt me 
niet de kant die we op moeten gaan. Goede marketeers willen 
dat volgens mij ook helemaal niet. Die willen dat mensen 
weten wanneer ze aan reclame worden blootgesteld. Social 
media zijn in dat opzicht een grijs gebied; sommige mensen 
die in een filmpje leuke dingen uitpakken doen dat voor de 
lol, maar veel anderen worden ervoor betaald. Daar komt bij 
dat influencers zich sterk richten op jongeren en die kunnen 
zich minder goed weren tegen reclameboodschappen. Uit 
onderzoek blijkt dat kinderen ook als ze al wat ouder zijn niet 
doorhebben dat iemand wel eens andere motieven kan hebben 
dan zij. Ik denk overigens dat merken er niet verstandig 
aan doen om via influencers verborgen boodschappen te 
hanteren. Wanneer mensen erachter komen, keert het 
zich tegen je. Mensen voor de gek houden is geen slimme 
strategie.’ 

Zou dat beter gereguleerd moeten worden?

‘Het is een illusie om te denken dat we reclame bij kinderen 
kunnen weghouden. Daar ben ik ook helemaal geen 
voorstander van. Kinderen moeten ervaren wat reclame 
is en leren hoe je daarmee omgaat. Maar een vorm van 
zelfregulering zou wel goed zijn. Als je naar een serie op tv of 
op Netflix kijkt, zie je regelmatig de melding: dit programma 
bevat product placement. Het is de vraag of de kijker weet 
wat dat is, maar je kúnt dan in ieder geval weten dat het 
programma gesponsord wordt. Op social media is dat 
natuurlijk veel lastiger; ga al die filmpjes maar eens checken. 
Met een student heb ik een studie gedaan waarbij we ook met 
influencers hebben gesproken. Daaruit bleek dat zij ervoor 
openstaan om op eigen initiatief een ‘disclosure’ aan hun 
filmpjes toe te voegen, waarin ze vermelden wie de sponsors 
zijn. Ze zien in dat ze er betrouwbaarder van worden als ze 
transparant zijn over de merken waarmee ze samenwerken. 
Overigens heeft de Stichting Reclamecode tegenwoordig 
ook een Reclamecode Social Media & Influencer Marketing. 
Het lijkt erop dat de grote influencers zich daar ook wel aan 
houden.’ 
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