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Onder het motto: De adverteerder in transitie!, komen 
in het Nationale trendonderzoek B2B Mediabeste-
dingen 2012 - 2013 adverteerders en mediaplanners 
voor de derde keer zélf aan het woord over hun 
mediabestedingen en verwachtingen van de uitgevers. 
In tijden van economische crisis, snelle technologi-
sche veranderingen en veranderende markten is het 
voor B2B-media-exploitanten hoogst noodzakelijk 
om inzicht te hebben in de toekomstige wensen 
van adverteerders en financiële partners om daar 
adequaat op in te kunnen (blijven) spelen. Door 
de nabije toekomst te onderzoeken, kan er een 
koppeling worden gemaakt tussen verwachtingen 
en feitelijk bestedingsgedrag. De eerste twee on-
derzoeken blijken inmiddels een grote voorspel-
lende waarde te hebben gehad. Daarmee werden 
voor uitgevers én voor B2B-adverteerders on-
derzoeksresultaten verkregen waarmee zij direct 
in hun proposities én samenwerking aan de slag 
konden. Wij hopen dat dat ook het geval zal zijn 
met de resultaten van dit derde onderzoek.

In dit rapport wordt verslag gedaan van het 
onderzoek naar B2B Mediabestedingen 2012-
2013 waarbij de samenstellers hun conclusies en 
aanbevelingen hebben gebaseerd op analyse én 
interpretatie van de onderzoeksuitkomsten. 
Over de uitkomsten en resultaten kunt u alles 
lezen in deze rapportage. Media voor Vak en We-
tenschap - MVW (voorheen: Groep Uitgevers voor 

Vak en Wetenschap - UVW) hoopt met dit (in zijn soort 
unieke) onderzoek bij te dragen aan de innovatiekracht 
van zijn leden en aan een constructieve dialoog tussen 
exploitant en adverteerders.
 
MVW dankt de leden die bijdroegen aan de response 
van hun adverteerders aan dit onderzoek. Ook is de 
MVW veel dank verschuldigd aan de adverteerders en 
mediabureaus die meededen met dit onderzoek en 
bereid waren om hun gegevens en tijd te delen met 
MVW. MVW is onderzoeksbureau MediaTest zeer er-
kentelijk voor zijn rol als ter zake kundige en betrouw-
bare partner bij de realisatie van dit onderzoek. MVW 
dankt natuurlijk ook de sponsoren Abonnementenland, 
Senefelder en Nielsen die dit onderzoek mede mogelijk 
hebben gemaakt.

Ten slotte: MVW hoopt met dit onderzoek bij te dragen 
aan de kracht van de vakinformatieve mediasector en zijn 
klanten. We houden ons aanbevolen voor suggesties en 
reacties voor een mogelijk vervolgonderzoek naar 2014 
- 2015. Immers, hoe langer onderzoek wordt volgehou-
den, hoe waardevoller en richtinggevender de uitkomsten 
voor de B2B mediapraktijk. 

Stuurgroep B2B Mediabestedingen 2012 - 2013 
Nic Louis, Æbele Kluwer, Ton Roskam, Nineke van Dalen 
(respectievelijk bestuursleden en secretaris van MVW)

Amsterdam, maart 2012
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dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door:



Eind 2011 voerde MediaTest in 
opdracht van Media voor Vak- 
en Wetenschap (MVW) van het 
Nederlands Uitgeversverbond 
onderzoek uit naar trends in 
de B2B mediabestedingen. Dit 
onderzoek was een herha-
ling van onderzoek dat al 
twee keer eerder (in 2006 
en 2009) was uitgevoerd. De 
herhaalmeting maakt het 
mogelijk kwalitatieve trends 
duidelijk in kaart te brengen. 

Marketing- en arbeidsmarkt-
communicatie budgetten zijn 
stabiel.  Adverteerders zijn 
voorzichtig, maar er is geen 
negatief sentiment meetbaar. 
Onder deze stabiliteit is 
echter een fikse verschuiving 
aan de gang. Online media 
maken een enorme opkomst 
mee en dit gaat ten koste van 
de traditionele print media. 

•

Marketing- en arbeidsmarktcom-
municatie budgetten komen 
steeds minder vanzelfsprekend 
bij uitgevers terecht.  Adverteer-
ders gaan steeds meer zelf doen 
en zoeken zelf de dialoog met de 
klant. Online mogelijkheden zijn 
laagdrempelig en worden volop be-
nut.  Adverteerders hebben vaker 
zelf online specialisten in huis. De 
uitgever moet zijn kansen pakken 
om niet langzaam uit de keten te 
worden gedrukt.

Online media zijn niet alleen in 
inzet en absolute bestedingen 
volwassen geworden, ook staan 
adverteerders de laatste jaren 
positiever tegenover dit medium. 
Online kanalen hebben een voor-
sprong ten opzichte van print als 
het gaat om mogelijkheden tot 
interactie, lead generation, markt-
uitbreiding en content marketing. 
Enkel rond het begrip ‘autoriteit’ 
valt voor online media nog het 
nodige te winnen hoewel ook hier 
een grote inhaalslag aan de gang is.

•

•

Social media worden als een ge-
schikt middel gezien voor interac-
tie en dialoog met de doelgroep. 
Echter, de adverteerder is nog 
zoekende op dit terrein. Social 
media zitten nog volop in een 
experimenteel stadium. Het is nog 
veel ontwikkelen en proberen. De 
adverteerders weten op grote 
lijnen wat er speelt, maar er is nog 
veel onbekendheid over waar ze 
het beste hun geld in kunnen inves-
teren. Hier is (externe) expertise 
en advisering gewenst. 

De behoefte bij adverteerders aan 
accountability zien we al groeien 
vanaf de eerste meting in 2006, 
evenals de behoefte aan lead 
generatie en behavorial targeting. 
De resultaten van dit jaar laten 
zien dat deze behoefte niet alleen 
is toegenomen, maar zelfs leidend 
is geworden in de keuze voor het 
medium. De ROI van een adver-
tentie-euro is anno 2012 leidend 
in de keuze voor de media-inzet. In 
de nieuwe economie is een hoog 
bereik geen garantie voor een 
hoge opbrengst. Conversie is het 
nieuwe bereik en wordt gezien als 
de nieuwe ROI. 

•

•

1. ManageMent- 
 saMenvatting
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De opkomst van online media 
brengt een enorme fragmen-
tatie aan schermen en bud-
getposten met zich mee. Het 
aantal online kanalen groeit 
explosief en de adverteerder 
heeft een veelheid aan keuzes. 
De B2B adverteerder gaat 
hierbij voorzichtig te werk. 
De B2B adverteerder loopt 
niet snel voor op de troepen 
en kiest voor mainstream 
online kanalen zoals Ad-
words, e-magazines, LinkedIn 
en Twitter.

• De uitgangspunten van de B2B-
adverteerder veranderen. Hij 
denkt niet meer in kanalen, maar 
in het uitvoeren van een campag-
nestrategie over de verschillende 
kanalen heen. De adverteerder wil 
directe, effectieve interactie met de 
doelgroep. Online media hebben 
hun populariteit vooral te danken 
aan de mogelijkheid tot conversie, 
interactie en targeting. 

De eisen die de adverteerder 
aan de uitgever stelt, veranderen 
daarmee ook aanzienlijk. Naar-
mate meer organisaties eigen 
online strategen in dienst hebben, 
is er minder behoefte aan extern 
strategisch advies. Het leveren van 
relevante resultaatinzichten, kennis 
van specifieke doelgroepen en 
mogelijkheden tot lead generation 
worden steeds belangrijker.

•

•

Daarnaast vraagt de adverteerder 
om een structureel ander aanbod 
vanuit de uitgever. Het aanbie-
den van een relevant ‘umfeld’ en 
‘platte’ advertentieruimte is niet 
meer voldoende.  Adverteerders 
hebben anno 2012 een ruime 
keuze in kanalen en verwachten 
dat uitgevers verder gaan in hun 
propositie. Belangrijke wensen 
van de adverteerders liggen rond 
content marketing: de inbreng van 
een inhoudelijke, maar commerci-
ele boodschap binnen redactionele 
inhoud. Een inhoudelijke bood-
schap stelt de adverteerder in 
staat de doelgroep haar expertise 
en deskundigheid te tonen. Naast 
content marketing is het aanbieden 
van een crossmediaal concept, 
liefst vanuit een sterk merk en het 
geven van inzicht in direct resultaat 
van de commerciële boodschappen 
het aanbod waar de adverteerder 
behoefte aan heeft. Moderne vak-
uitgevers kunnen aan deze behoef-
te voor een steeds belangrijker 
deel tegemoetkomen. Helaas zijn 
adverteerders vaak niet bekend 
met de huidige mogelijkheden van 
uitgevers op dit gebied. 

•
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2.1 Aanleiding

In 2006 en 2009 heeft Medi-
aTest in opdracht van MVW 
- Media voor Vak en Weten-
schap van het Nederlands 
Uitgeversverbond onder-
zoek gedaan naar de trends 
in de B2B mediabestedingen. 
In dit rapport worden de 
resultaten gepresenteerd 
van alweer de derde meting. 
Doordat het onderzoek 
in eenzelfde vorm wordt 
uitgevoerd is het mogelijk 
vergelijkingen te maken met 
voorgaande metingen. 

2.2 Doelstelling 
van het onderzoek

Media voor Vak en Wetenschap 
(MVW) van het Nederlands Uitge-
versverbond wil met dit periodieke 
onderzoek bijdragen aan de effec-
tieve bedrijfsvoering van haar leden. 
De centrale vraag van het onderzoek 
is als volgt geformuleerd: 
Wat zijn volgens de B2B-adverteer-
ders in Nederland de belangrijkste 
(budgettaire) trends in online en 
offl ine communicatiebestedingen 
en welke rollen kunnen uitgevers 
volgens hen daar in spelen?

2.3 Onderzoekspopulatie

Omdat in B2B-marketing de contac-
ten tussen adverteerder en uitgever 
voor het grootste deel rechtstreeks 
verlopen, vormen de adverteerders 
in dit onderzoek de onderzoekspo-
pulatie. De adverteerders in dit on-
derzoek zijn werkzaam bij een orga-
nisatie die bekend is bij een of meer 
van de 17 participerende MVW-uit-
geverijen. Deze adverteerders zijn 
bovendien (mede)beslissingsbevoegd 
voor de (gedeeltelijke) besteding van 
het budget voor marketingcommu-
nicatie. 

2. achtergrond 
 van dit 
 onderzoek

FigUUr 1. Verdeling CommUniCatieBUdget Van B2B-adVerteerderS oVer 2011 
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In dit onderzoek zijn de 
trends en bestedingen binnen 
de categorie arbeidsmarkt-
communicatie als aparte 
categorie onderzocht. In 
dit rapport wordt daarom 
onderscheid gemaakt tussen 
de bestedingen en trends in 
marketingcommunicatie en 
arbeidsmarktcommunicatie. 
Tot marketingcommunicatie 
worden zowel merken- en 
thema-promotie als pro-
duct- en corporate commu-
nicatie gerekend. 

2.4 Onderzoeksmethode 

Het onderzoek is dit jaar in twee 
fasen uitgevoerd voor een zeer gede-
gen inzicht in de trends en ontwikke-
lingen. In de eerste fase is kwalitatief 
onderzoek uitgevoerd door middel 
van groepsgesprekken en individuele 
expertinterviews. Allereerst zijn er 
twee groepsgesprekken van twee 
uur gehouden met zowel kleinere als 
grotere adverteerders op het gebied 
van marketing- en arbeidsmarktcom-
municatie. Vervolgens zijn vier expert 
interviews van een uur gehouden. In 
de kwalitatieve fase zijn ook media-
bureaus meegenomen. Deze gedegen 
kwalitatieve fase gaf al goed inzicht in 
de trends en ontwikkelingen. 
Vervolgens zijn de kwalitatieve 
inzichten kwantitatief uitgevraagd in 
een online vragenlijst. Hiervoor is de 
vragenlijst uit de eerdere metingen 
aangepast. De werving van deelne-
mers aan het online onderzoek heeft 
plaatsgevonden via een brede social 
media campagne en met gebruikma-
king van de adresbestanden van de 
deelnemende uitgevers. 

De initiële respons was ook dit keer 
uitstekend te noemen; 523 adver-
teerders hebben de eerste vragen 
ingevuld. Helaas is er bij deze meting 
een uitzonderlijk hoog percentage 
deelnemers gedurende het invul-
len afgevallen. De vragen over de 
marketingbudgetten, de precieze 
verdeling en subgroepen bleken voor 
veel deelnemers verwarrend en ken-
nelijk lastig te beantwoorden. Het 
bleek dat de gevonden fragmentatie 
van de budgetten ook gevolgen heeft 
voor het direct kunnen uitvragen 
ervan. Daarnaast doen adverteerders 
steeds meer zelf en wordt er minder 
uitbesteed. Hierdoor heeft men 
minder zicht op de budgetten. Onder 
invloed van de crisis heeft er onder 
de doelgroep een grote mobiliteit in 
marcom functies plaats gevonden en 
is er sprake van een slinkende doel-
groep en een toenemende werkdruk. 
Adverteerders vinden het steeds 
lastiger om directe vragen over bud-
getverdelingen te beantwoorden.
Uiteindelijk is de volledige vragenlijst 
door 120 deelnemers ingevuld. De 
vragen over marketing en arbeids-
marktbudgetten zijn door veel 
deelnemers overgeslagen. Op basis 
van de uiteindelijke behaalde steek-
proef bleek het goed mogelijk om 
de trends van de afgelopen onder-
zoeken te staven en nieuwe trends 
te voorspellen. Kwantitatieve vragen 
over gedetailleerde budgetverdelin-
gen zijn beperkt beantwoord en zijn 
daarom op hoofdlijnen uitgewerkt.

achtergrond  
van dit  

onderzoek

�
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Arbeidsmarktcommunicatie

Marketingcommunicatie

3. adverteren is 
 uit, conversie 
 is leidend

Al vanaf de start van dit 
onderzoek in 2006 laten de 
resultaten van B2B Mediabe-
stedingen zien dat er onder 
B2B adverteerders een 
groeiende behoefte is aan 
concrete, tastbare resultaten. 
De behoefte aan accoun-
tability groeit, evenals de 
behoefte aan lead generatie 
en behavorial targeting. De 
resultaten van dit jaar laten 
zien dat deze behoefte 
niet alleen is toegenomen, 
maar ook leidend is gewor-
den in de keuze voor het 
medium. Waar het betref-
fende product of dienst het 

mogelijk maakt, is de ROI van een 
advertentie-euro anno 2012 bepa-
lend in de keuze voor de media-inzet. 
In de nieuwe economie is een hoog 
bereik geen garantie voor een hoge 
opbrengst. Conversie is het nieuwe 
bereik en wordt gezien als de nieuwe 
ROI. Daar waar conversie praktisch 
nog moeilijk in te vullen is, ligt er 
meer nadruk op content marketing 
en is er een toenemende behoefte 

aan het creëren van interactie en 
engagement.

Traditioneel adverteren (zowel 
online als offl ine) is op z’n retour. De 
huidige generatie marcom adverteer-
ders kiest voor het aanbieden van 
relevante content en het sturen op 
conversie. Bij arbeidsmarktcommuni-
catie is de toenemende accountabi-
lity zelfs de belangrijkste trend.

FigUUr 2. BelangrijkSte trendS in B2B adVerteren/ CommUniCatie

“Belangrijke ontwikkeling is meer doelgerichte communicatie, dus heel 
gericht de doelgroep bewerken en doelgerichte producten aanbieden.”

“De uitgever moet meer bieden dan alleen ruimte, er is meer dan dat. 
Bijvoorbeeld aansluiten bij daar waar de ondernemer zich bevindt.”

8

“Meer inzicht in wie de uitgever bereikt en het profi el van de lezer. Daar wil ik voor betalen.”



39%

35%

48%

24%

21%

30%

39%
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Voor vacatures ligt er toekomst in 
vaktijdschriften

Vaktijdschriften zijn voor mijn B2B 
marcom leidend 

Vaktijdschriften hebben zich 
ontwikkeld tot A-merk in mijn markt 

Voor bereiken van mijn doelgroep 
heb ik geen vaktijdschriften (meer) 

nodig 2012
2010

Een substantieel deel van de 
MVW leden is uitgever van 
vaktijdschriften. Specifi ek voor 
dit mediumtype is uitgevraagd 
wat de gevolgen zijn van 
bovenstaande trends. De 
vraagstelling is beperkt tot 
het vaktijdschrift als adver-
tentiemedium pur sang. De 
resultaten zijn in alle direct-
heid niet bemoedigend maar 
bieden ook kansen voor 
de innovatieve, moderne 
uitgever. De uitkomsten in 
fi guur 3 zijn vergelijkbaar 
voor zowel arbeidsmarcom 
als marcom algemeen. Het 
percentage adverteerders dat 
aangeeft geen vaktijdschrif-
ten meer nodig te hebben is 
vrijwel verdubbeld van 24 naar 
42%. De groep adverteerders 
die stelt dat er voor arbeids-
marktcommunicatie een rol is 
weggelegd in vaktijdschriften is 
vrijwel gehalveerd van 39% naar 

21%.

Ook op de aanvullende vragen 
over de rol van vaktijdschriften is 

weinig positiefs te melden. Wel geeft 
de helft van de adverteerders aan 
dat er voor ‘niche-vaktijdschriften’ 
wel degelijk een rol is weggelegd in 
het huidige media-aanbod en dat het 
vaktijdschrift vaker dan 50% deel uit 
maakt van integrale marcom cam-
pagnes.

47%

30%

48%
53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Over 2 jaar vrijwel 
niet meer in 

vaktijdschriften te 
adverteren

HOI gecertif. 
oplages zijn leidend 
in bestedingen aan 

vaktijdschriften

Niche vakbladen 
worden steeds 
interessanter

MarCom via 
vaktijdschriften
maakt integraal 

deel uit van 
campagnes

“Er wordt steeds meer getarget op de juiste doelgroep, 
voor zo min mogelijk waste.”

FigUUr 4. rol Van VaktijdSCHriFten

FigUUr 3. BelangrijkSte ontwikkelingen rond VaktijdSCHriFten

Het effi ciënt inzetten van het adver-
tentiebudget en het optimaliseren 
van de ROI valt of staat met de juiste 
doelgroepinformatie. Informatie over 
waar de doelgroep te bereiken is, 
is daarbij niet meer voldoende. Er 
is een toenemende behoefte aan 

interactie en contact. In het volgende 
hoofdstuk zal duidelijk worden dat 
de opkomst van online ten koste van 
print voor een belangrijk deel wordt 
gedreven door de geavanceerde 
dialoogmogelijkheden die online met 
zich meebrengt.

adverteren is 
 uit, conversie 
 is leidend

9

“De uitgever kan de adverteerder helpen door een 
podium te bieden. Met name hele specifi eke titels 

zijn hierbij interessant.” 



De verwachtingen voor de 
budgetten zijn anno 2012 niet 
pessimistisch. Er is sprake 
van een zekere stabilisatie en 
verschuiving maar er is geen 
verwachting van krimp. Zo 
verwacht 30% van de marke-
teers een (lichte) groei van 
de totale bestaande budget-
ten, tegen 20% die een daling 
verwacht. Specifi ek bij online 
communicatie verwacht 
bijna 60% een groei van de 
budgetten (zie pagina 11 
voor een uitsplitsing naar 
online kanalen).

De groei van de online 
budgetten wordt getriggerd 
door het feit dat deze digitale 
kanalen de afgelopen jaren 
aan impact hebben gewonnen. 
Waar in het verleden print het 
dominante kanaal was dat door 
de early adapters werd aangevuld 
met ‘spannende’ online activitei-

ten, is de markt anno 2012 volledig 
gedraaid; online is op vele vlakken 

het dominante kanaal en wordt 
waar nodig aangevuld met print.

Online scoort als favoriet medium 
verreweg het hoogst bij belangrijke 
doelstellingen zoals dialoog (91% 
heeft voorkeur voor online!), lead 
generation (75%), marktuitbreiding 

20%

15%

7%

30%

18%

58%

Marketingcom.

Arbeidsmarktcom.

Online com. 

Budget neemt toe 

Budget neemt af 

FigUUr 5. VerwaCHting B2B mediaBeStedingen 2011-2013

41%

51%

61%

62%

62%

64%

72%

75%

91%

autoriteit van het medium 

aandacht voor mijn uiting 

performance based samenwerken 

realiseren van conversie 

bereik in mijn doelgroep 

content marketing 

verbreding van mijn markt 

lead generation 

dialoog met de doelgroep 

FigUUr 6. VoorkeUren Voor Print oF online Bij VerSCHillende doelStellingen 

(72%) en content marketing (64%). 
Enkel rond het begrip autoriteit valt 
nog het nodige te winnen hoewel 
ook hier een grote inhaalslag aan de 
gang is. Op autoriteit scoort online 

nu met 41% voorkeur het dubbele 
van twee jaar geleden (destijds 22%). 
Ook qua aandacht voor het medium 
groeit de voorkeur voor online (van 
31% in 2010 naar 51% in 2012).
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 “Het linken van diverse soorten media in één campagne.”
    “Samenwerking tussen bedrijven om samen één thema te promoten.”

4. online Media ziJn
 volwassen, print
 nevengeschikt



Vaktijdschriften zijn al lang niet 
meer het enige middel om de doel-

groep te bereiken en daardoor ook 
minder onmisbaar geworden. Bijna 
de helft van de adverteerders ver-
wacht in 2013 niet meer in vaktijd-
schriften te adverteren. Wanneer wel 
gekozen wordt voor print, zijn dit 
steeds vaker niche vaktijdschriften. 
De toenemende interesse in niche 
vaktijdschriften sluit aan bij de trend 
van behavorial targeting.

Bijna driekwart (72%) van de ad-
verteerders heeft een eigen online 
specialist in huis voor de inzet van 
online/ digitale communicatie. Bij 
ruim een derde van de adverteer-
ders is de online specialist fulltime 

werkzaam. Bij de grotere adverteer-
ders heeft 44% een voltijds online 
specialist. Adverteerders gaan steeds 
meer zelf doen en adverteren gaat 
deel uitmaken van de totale marcom 
inzet.
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games

PODcasting

webtv/ webinar 

sponsoren/participeren in online activiteiten 

narrowcasting

niet-zakelijke netwerksites 

startpagina’s/horizontals (doelgroep en domein- georiënteerde)
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portals (platforms) 

Twitter

zakelijke netwerksites 

Google

e-nieuwsbrieven/magazines

toekomst nu

FigUUr 7. HUidig en toekomStig geBrUik online kanalen 

“Bij Twitter komt de communicatie euro niet meer van pas. Ik denk 
dat de uren die een medewerker hier aan besteedt, niet doorberekend 

worden in de budgetten.”

online Media ziJn
 volwassen, print 
 is nevengeschikt
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“De trend voor de komende jaren is meer 
en meer online, in al zijn vormen.”



Samen met de groei van on-
line communicatie vindt een 
enorme fragmentatie plaats. 
Het aantal online kanalen 
groeit explosief en de adver-
teerder heeft een veelheid 
aan keuzes. De B2B adver-
teerder gaat hierbij voor-
zichtig te werk. Ook dit jaar 
blijkt dat de B2B adverteer-
der niet snel vooruitloopt 
op de troepen. De meer 
geavanceerde technieken 
worden veelal eerst vanuit 
B2C communicatie getest. 
B2B adverteerders volgen 
meer de traditionele paden. 
Belangrijke online kanalen zijn 
dan ook de e-nieuwsbrief en 
e-magazine, Adwords, Linke-
dIn en Twitter. Geavanceerde 
kanalen zoals adverteren via 
Games, PODcasting, webtv en 
narrowcasting scoren ‘single 
digit’ gebruikscijfers.

Overigens ziet de adverteerder 
groei in alle kanalen. De verwachte 

budgetgroei in online communica-
tie zal dus zoals aangegeven vooral 

zeer gefragmenteerd worden uitge-

geven. Opvallende groeikanalen voor 
de komende jaren zullen de apps 
zijn, evenals mobiel, video (YouTube), 
Twitter en de kennelijk goed gedij-
ende e-magazines. 

Ook de verwachtingen rond de groei 
van de belangrijke advertentiekanalen 
laten een groei zien van online kana-

len waarbij apps en eigen middelen 
(e-nieuwsbrieven e.d.) belangrijk zijn. 

Verreweg de belangrijkste groeimarkt 
is echter social media; ruim 70% geeft 
aan dat social media een groeiend 
kanaal zal zijn, zowel voor de mar-
ketingcommunicatie maar zeker ook 
voor de arbeidsmarktcommunicatie.
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38%
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45%
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33%
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beurzen en events 

B-to-C kanalen 

specifieke zoekmachines 

online video/film 

mobiel

algemene (grote) zoekmachines 

eigen beheer communicatie 

app's

social media 

Arbeidsmarktcommunicatie

Marketingcommunicatie

FigUUr 8. VerwaCHte toename intereSSe in kanalen in komende twee jaar 

“De afgelopen twee jaar is onze video presence met 100% gegroeid. 
Communicatie in plaatjes en beeld en de waarde hiervan wordt steeds 

duidelijker gezien. B2B communicatie zal met name met 
behulp van social media steeds makkelijker worden.”

1�

“Er gaat steeds meer online plaatsvinden. Daarnaast worden social media steeds belangrijker 
om de interactie met de doelgroep aan te gaan.”

“Adverteerders hebben behoefte aan goede kennis, niet meer aan print.”

online Media ziJn
 volwassen, print 
 is nevengeschikt



De gevolgen van deze ont-
wikkelingen voor de B2B uit-
gever zijn groot. Op basis van 
een aantal stellingen zijn de 
verwachtingen van de adver-
teerder in kaart gebracht. 
Het is duidelijk dat er een 
belangrijke rol wordt ver-
wacht van uitgevers in deze 
digitale kanteling. Adverteer-
ders gaan steeds meer zelf 
doen op online gebied (72% 
heeft een online specialist 

in huis). Vanuit de uitgevers wordt 
steeds meer specialistische kennis 
verwacht. Vooral de zoektocht naar 
korte termijn resultaten (conversie, 
lead generation) is dominant. Daar-
naast is er, evenals in 2010, behoefte 
aan meer crossmediale concepten 

en een nadrukkelijkere mogelijkheid 
voor commerciële uitingen binnen 
het redactionele format. Deze mo-
gelijkheden worden door adverteer-
ders vaak nog niet herkend in het 
huidige aanbod van uitgevers.
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34%

42%

60%

63%

67%

19%
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27%

32%

45%
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49%

51%

60%

63%

teveel verschillende contactpersonen binnen één uitgeverij 

B2B uitgevers geven voldoende meetbare resultaten 

B2B uitgevers hebben voldoende marktkennis voor advies bij marcom strategie 

B2B uitgevers leveren voldoende online maatwerk 

B2B uitgevers moeten meer de regierol naar zich toe trekken over hoe mijn doelgroep te bereiken

opbouw van online tarieven van B2B uitgevers is voor mij onduidelijk 

relevante B2B communicatie is gebaseerd op een merkconcept, niet op één titel of medium 

B2B uitgevers meer bereid zijn tot openstellen voor commerciële uitingen binnen redactie 

B2B uitgevers moeten meer crossmediale mogelijkheden in marktsegment bieden 

steeds meer behoefte aan korte termijn resultaten 

2012 2010

FigUUr 9. HUidige en toekomStige rol Van B2B UitgeVerS
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online Media ziJn
 volwassen, print 
 is nevengeschikt

“Er is een verschuiving van printmedia naar digitale media en meer 
nog naar tablet toepassingen en sociale media. Kortom, de evolutie die 

zich voordeed binnen consumentencommunicatie zal 
zich ook gaan voordoen op het vlak van B2B communicatie.”



5. content en 
 interactie ziJn 
 cruciaal in 
 Marketing-
 coMMunicatie
De gevonden omslag van 
bereik naar conversie vraagt 
van de moderne uitgever 
een andere benadering van 
de advertentiemarkt, waarbij 
de ontvanger centraal staat. 
Het doel van de adverteer-
der is niet langer het berei-
ken van de doelgroep, maar 
het hebben van relevante 
contactmomenten die leiden 
tot conversie. De adverteer-
der wil een dialoog met de 
doelgroep aangaan. 

De belangrijkste behoeften van 
de moderne adverteerder heb-
ben dan ook directe raakvlakken 
met deze roep om interactie. Of 
het nu gaat om dialoog via social 

media (69% heeft een toene-
mende behoefte aan interactie en 

dialoog via social media en 71% 
heeft een toenemende interesse in 

social media als advertentiemedia, 
zie pagina 17), lead generation (47%), 
face to face contact (45%) of de 

roep om meer profi ling informatie 
over de doelgroep (39%). Moderne 
middelen worden daarnaast ook 
direct beoordeeld op het vermo-
gen om direct te communiceren of 
dialoog op te wekken. Adverteren in 
games, sponsoring of het opgenomen 
worden in relevante content zijn 
weliswaar moderne middelen maar 
scoren daardoor laag.

Social media worden als geschikte 
middelen gezien voor interactie en 
dialoog met de doelgroep. Echter, de 
adverteerder is nog zoekende op dit 
terrein. Social media zitten nog volop 
in een experimenteel stadium. Het is 
nog veel ontwikkelen en proberen. 
De adverteerders weten op grote 
lijnen wat er speelt, maar er is nog 
veel onbekendheid over waar ze het 
beste hun geld in kunnen investeren. 
Hier is (externe) expertise en advi-
sering gewenst. 
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buzz (word of mouth) 

av adverteren (online) 

profiling info doelgroep 
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FigUUr 10. VerwaCHte toename BeHoeFten B2B-adVerteerderS in komende twee jaar 

“Iedereen heeft het over social media, het is superactueel, 
maar echt de dialoog aangaan gebeurt nog niet. 

Het is nog vooral luisteren en reageren.”

1�

“Het is nog een wirwar gebied”



Naast social media verwacht 
de adverteerder dat er de 
komende jaren een belang-
rijke rol is weggelegd voor 
face to face contact. Als 
tegenhanger van de groei 
aan social media is er dus 
nog steeds behoefte aan 
daadwerkelijk contact. Ook 
hier geldt dat de adverteer-
der zoekt naar mogelijkheden 
tot interactie, tot dialoog.

Voor de zakelijke uitgever is het 
belangrijk om zicht te houden op de 
belangrijkste behoeftes van de ad-
verteerder. Zoals fi guur 11 laat zien 
ligt deze behoefte niet zozeer op het 
ontwikkelen van een strategie (ont-
wikkelen mediastrategie, content ad-
vies, campagne KPI’s), maar veelal op 
het leveren van advies en kengetallen 
over de doelgroep ter ondersteuning 
van de directe conversiedoelstellin-
gen van de adverteerder. 

Adverteerders hebben behoefte aan 
een cross mediaal/totaal concept. 
Moderne vakuitgevers kunnen deze 
behoefte voor een steeds belang-
rijker deel tegemoetkomen. Helaas 
zijn adverteerders vaak niet bekend 
met de huidige mogelijkheden van 
uitgevers op dit gebied.

Resultaat 2010 
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benchmarks/KPIs voor campagnes 

ontwikkeling van mediastrategie 

faciliteren van content marketing 

advisering over juiste context/umfeld 

performance based samenwerken 

lead generation 

aanbieden crossmediaal concept 

evalueren advertentiecampagne 

omgeving voor interactie bieden 

vergroten online vindbaarheid 

kennis van doelgroep, kanalen, 

ondersteunen bij targeting 

leveren meetbare resultaten 

zeer gesegmenteerde doelgroepinfo van printtitels 

“Alleen je product aanbieden is 
niet de manier.”

content en 
 interactie ziJn 
 cruciaal in 
 Marketing-
 coMMunicatie
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FigUUr 11. aCtiViteiten en dienSten waarmee de UitgeVer de adVerteerder zoU kUnnen onderSteUnen

‘Weergegeven is het percentage dat de dienst als (zeer) waardevol beoordeelt’

“Ik wil de dialoog aangaan met cliënten, prospects 
en stakeholders ipv alleen maar zenden.”

“1-op-1 wordt steeds belangrijker ; maatwerk, als 
individu worden aangesproken.”

“Ik wil een totaalconcept dat relevantie biedt, in 
plaats van allemaal losse advertenties.”



6. nawoord: 

In maart 2007 presenteerde 
MVW - Media voor Vak en 
Wetenschap (voorheen: 
Groep Uitgevers voor Vak en 
Wetenschap (UVW)) van het 
Nederlands Uitgeversver-
bond (NUV) het eerste on-
derzoek naar de verwachte 
B2B Mediabestedingen 2007 
- 2008. De directe aanleiding 
voor het onderzoek was 
destijds de vraag (van adver-
teerders) aan vakuitgevers 
om vorm te geven aan (wat 
we later zijn gaan noemen) 
‘dialoogmarketing’. 
Het eerste onderzoek had 
twee duidelijke uitkomsten:  
1. De adverteerder zou zijn 
klant gaan volgen naar het 
internet en 2. De adverteerder 
was op zoek naar concreet 
meetbare resultaten van zijn ge-
investeerde marketing-euro. Als 
we anno 2012 terug kijken naar 

de uitkomsten in 2007 dan zijn die 
niet echt verrassend, zeker niet nu 

deze inmiddels in de werkelijkheid 
ruimschoots bewaarheid zijn geble-

ken. Het tweede B2B Mediabestedin-
gen 2010-2011 maakte duidelijk dat 
de snelheid waarmee de adverteer-
der naar het internet migreerde vele 
malen hoger lag dan ten tijde van het 
eerste onderzoek werd aangenomen. 
Hoopvol in het tweede onderzoek 

was dat B2B- adverteerders hun 
uitgevers beschouwen als belangrijke 
multimedia-adviseur.
Dit derde onderzoek biedt inzicht 
in trends in B2B Mediabestedingen 
2012 - 2013 en helpt uitgevers om 
gefundeerd te kunnen inspelen op 
de verwachtingen van hun adver-
teerders: in tijden van crisis voor 
MVW-leden belangrijker dan ooit. Dit 
derde onderzoek bevestigt opnieuw 
dat er geen sprake is van middellange 
maar van ultra korte termijn trends. 
In twee jaar tijd deden zich wederom 
beduidende verschuivingen voor. We 
kunnen bijvoorbeeld vaststellen dat 
de mogelijkheden van social media 
twee jaar geleden nog nauwelijks 
door adverteerders werden benut 
en dat de tablet nog niet beschik-
baar was in Nederland. Wel werden 
diverse kanalen en platformen meer 
en meer geïntegreerd ingeschakeld 
en was er de uitgesproken wens om 
op grond van (tussentijds) meetbare 
resultaten de directe dialoog met 
klanten te kunnen aangaan, maar de 
adverteerder beschikte nog niet over 
het juiste instrumentarium en toepas-
singskennis. In dit derde onderzoek 
zien we dat de adverteerder volop 
gebruik maakt van social media.
In het vorige onderzoek waren 
voorts de voorspellingen dat 
uitgevers meer verfijnde marcom-
strategieën op grond van behavioral 

targeting en performance marke-
ting tegemoet konden zien. Voor-
speld werd dat de symbiose tussen 
vakinformatieve uitgeefmerken en 
adverteerders steeds meer onder 
druk zou komen te staan. Content-
schaarste was voorgoed verdwenen 
en bereiksoptimalisatie kwam binnen 
handbereik. Marktleidende posities 
van traditionele uitgevers moesten 
worden gedeeld met branche-
vreemde aanbieders van adverten-
tieproposities. De toen genoteerde 
verwachting luidde dat uitgevers op 
grond van uitgeefmerken, historische 
kennis van doelgroepen en markt-
posities een goede uitgangspositie 
hadden om een voorkeurspositie te 
behouden mits zij er in zouden sla-
gen om samen met de adverteerder 
meetbaar en geraffineerd maatwerk 
te ontwikkelen in een premium con-
tent-omgeving.
Uit dit derde onderzoek B2B Media-
bestedingen 2012 - 2013 blijkt dat 
de voorspellende waarde van B2B 
Mediabestedingen 2010 - 2011 groot 
is geweest. Nog geen 2 jaar verder 
blijken de plannen en perceptie van 
de B2B-adverteerder wederom 
fors gekanteld - in de in het tweede 
onderzoek voorspelde richting. Dit 
derde onderzoek logenstraft de 
optimistische verwachtingen van 
toen. Uit dit derde onderzoek wordt 
duidelijk dat het inmiddels verre van 

de trends in de B2B-Mediastedingen  
2007-2008, 2010-2011 en 2012-2013  
ten opzichte van elkaar
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vanzelfsprekend is dat de B2B-
uitgever aan de bal is of kan 
blijven en door alle nieuwe 
mogelijkheden kansen heeft 
om een betekenisvolle rol te 
blijven vervullen voor de ad-
verteerder. Door de enorme 
snelheid van technische 
ontwikkelingen zijn media-
concepten en businessmo-
dellen in een permanente 
flow van verandering terecht 
gekomen en het ziet er niet 
naar uit dat dat ophoudt. 
Dat geldt evenzeer voor de 
zakelijke en professionele 
mediagebruiker en daarmee 
voor de adverteerder. De 
scheiding tussen werk en privé 
in het gebruik van media, kana-
len en devices verdwijnt in het 
post-pc of wel de tablet en/of 
app tijdperk voorgoed. En dat 
heeft grote impact op de keuzes 

van de adverteerder en daarmee 
forse consequenties voor de B2B-

budgetten. De uitkomsten van dit 
derde onderzoek liggen dan ook in 

het verlengde van deze ontwikkeling: 

Budgetten versplinteren over 
steeds meer kanalen 

Traditioneel (print en online (ban-
ners, buttons)) adverteren loopt 

•

•

hard terug en is misschien zelfs 
bezig te verdwijnen

Het kantelpunt van print naar 
online leidend heeft zich inmiddels 
voltrokken

Oplage en bereik spelen een on-
dergeschikte rol in het inkooppro-
ces; performance based afrekenen 
is de gewenste standaard ook al 
brengt dat voor kleine oplagen en 
in nichemarkten vaak te complexe 
beslissingstrajecten met zich mee. 

Er liggen kansen in content mar-
keting, maar de uitgever heeft niet 
meer automatisch het primaat 
daarop. De koppeling van content 
(het traditionele domein van de 
uitgever) aan de informatie van de 
adverteerder vraagt van uitgevers 
een heroverweging en invulling 
van scheiding van commerciële en 
redactionele belangen.

Adverteren maakt steeds vaker 
deel uit van de algehele klant- en 
marketingcommunicatie van de 
adverteerder 

Is het dan alleen maar kommer en 
kwel wat de uitkomsten van B2B  
Mediabestedingen 2012 - 2013 ons 
te bieden hebben? Nee, dat is nou 

•

•

•

•

ook weer niet het geval. We zien veel 
MVW-bedrijven succesvol samen-
werken met hun adverteerders in de 
toepassing van integrale marketing-
strategieën. Er ontstaan partnermo-
dellen op grond van gedeeld risico 
en resultaat. Deze uitgevers hebben 
daartoe hun portfolio’s grondig 
aangepast; er is onder andere voor 
adverteerders een gedifferentieerd 
aanbod ontstaan in de face to face 
kanalen en platformen van uitgevers. 
Via events, beurzen, conferenties, 
opleidingen, (web)seminars, studie-
reizen, awards, web-tv etc. worden 
eindafnemers 24 x 7 bereikt op basis 
van profielen. In die zin lijken vakin-
formatieve media gelukkig steeds 
meer op hun crossmediale B2C-te-
genvoeters en kan er een hoop van 
elkaar worden geleerd. De grote 
vraag voor de komende twee jaar is 
of er voldoende marktruimte is voor 
alle bestaande en nieuwe spelers. Dat 
zal de toekomst leren. 

Nineke van Dalen
Algemeen secretaris
Media voor Vak en Wetenschap

nawoord
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