
AD’titude Tracker : studie over de attitude van de Belgische consument tegenover reclame 

In zijn groeiende zoektocht naar controle, gebruikt de Belgische consument een veelvoud aan 

technieken om reclame te vermijden op de voornaamste media. 9 op de 10 Belgen beoordeelt 

reclame als storend, overdadig en niet aangepast aan zijn behoeften. De Ad’titude studie heeft dan 

ook als objectief deze vermijdingstechnieken op te lijsten en te meten, maar vooral te begrijpen wat 

de redenen zijn achter deze aanzienlijke vermijding van reclame. Dit zal vervolgens toelaten om 

oplossingen te vinden voor effectievere reclame die bovendien gerespecteerd wordt door de 

consument, met als resultaat meer impact dankzij een ontvankelijke consument. 

 

De consument en zijn nood aan controle 

Sinds enkele jaren, zijn we getuige van een groeiende nood aan controle van de consument tegenover 

de producten en services die hem/haar omringen. Deze trend, grotendeels te wijten aan de opkomst 

van digitaal, transformeert het paradigma van ‘klant is koning’, naar ‘klant is in controle’. Als hij nood 

heeft aan een service, verwacht hij zelf te kunnen kiezen wanneer, waar en hoe deze te ontvangen en 

gebruiken. De voorbeelden zijn talrijk, zij het in de media, in distributie of gelijk welke andere sector: 

Amazon, Netflix, Spotify, Deliveroo, Uber, Tinder, … En deze trend raakt natuurlijk alle domeinen, 

waaronder dat van reclame en de manier waarop consumenten dit waarnemen. 

 

Meer dan 2000 Belgen onthullen hoe ze staan tegenover reclame 

In deze context situeert zich de nieuwe studie: Ad’titude tracker, aangestuurd door Deepblue (Aegis 

media) en bpost media, het competentiecenter van bpost rond In-Home Advertising (IHA). Het objectief 

bestond erin de attitude van Belgen tegenover reclame op de voornaamste media te meten en 

begrijpen: wat vinden zij de positieve en negatieve elementen van reclame? Nemen ze een toevlucht tot 

vermijdingstechnieken van reclame, en zo ja met welke frequentie? In welke media waarderen ze 

reclame meer en in welke vorm? De ambitie is om met deze studie een tracker te creëren die jaarlijks 

terugkomt, om de evoluties van deze verschillende metingen te kunnen opvolgen.     

De studie is uitgevoerd in twee fasen. Een kwalitatieve fase vond plaats in juni 2017, via het bureau 

‘Think to the point’, en bestond uit vier discussiegroepen verdeeld over het hele grondgebied. Daarnaast 

was er een kwantitatieve fase, via het bureau ‘AQrate’, in oktober-november 2017. Hiervoor werden 

online surveys afgenomen bij een representatieve sample van 2008 Belgen tussen 18 en 64 jaar.    

 

 

  



De vermijding van reclame, als gevolg van het verlies van controle door de consument 

De Ad’titude tracker toont aan dat de meerderheid van de Belgen bewust vermijdingstechnieken 

gebruikt, en dit voor elke media. Ziehier een overzicht: 

• 32% van de Belgen gebruikt een adblocker (dit percentage stijgt naar 58% bij 18-24jarigen) 

• 23% zapt altijd reclame op TV (fastforward) 

• 63% skipt alle videoreclame van het type ‘pre-roll’, wanneer de optie bestaat 

• 19% heeft een sticker ‘geen reclamedrukwerk’ op zijn brievenbus  

• 51% weigert systematisch een telefoongesprek te hebben met een telemarketeer 

• 28% heeft een e-mailadres specifiek voor het krijgen van reclamemails (en checkt dit nooit) 

• 8% is altijd bezig met zijn smartphone tijdens reclamespots in de cinema  

• 6% zapt altijd van radiostation tijdens reclame (dubbel zoveel bij 25-34jarigen) 

 

 

 

Aan de basis van deze gedragingen ligt een gevoel van verlies aan controle, die de ontvankelijkheid van 

de consument tegenover reclame verkleint. 

• 89% van de Belgen meent niet langer reclame te ondersteunen die hem/haar onderbreekt 

tijdens het lezen, luisteren of kijken 

• 85% bevestigt te worden overstelpt door de overdadigheid aan reclame op de voornaamste 

media 

• 90% verwijt reclame niet aangepast te zijn aan zijn/haar specifieke behoeften 

 

In 2018, kunnen we dus stellen dat we nog ver af staan van respectvolle reclame met 

controlemogelijkheden voor de consument (“wat ik wil, waar ik wil, wanneer ik wil”). Reclame heeft nog 

te veel de neiging om zich op te dringen met irrelevante inhoud.  



Advertising reach: een nieuw begrip gebaseerd op vermijdingstechnieken   

Als we voor elke media de personen uitsluiten die systematisch (altijd) minimum één 

vermijdingstechniek gebruiken, verkrijgen we een overzicht van de ‘advertising reach’ per media. De 

grafiek hieronder toont dit overzicht: 

 

 

 

Deze resultaten tonen dat online media en telemarketing het sterkst lijden onder deze 

vermijdingstechnieken van reclame, met een consumentenpotentieel dat aanzienlijk kleiner is dan bij 

andere media. In-Home Advertising (Direct Mail en Door-to-door), net als radio, magazines en outdoor 

affichage bieden dan weer een hogere advertising reach vergeleken met het marktgemiddelde.  

Al deze cijfers bewijzen ons dat de reclamesector niet kan ontsnappen aan deze ‘on-demand’ nood van 

de consument, die ernaar verlangt meer controle te hebben over reclame en hierbij gerespecteerd te 

worden. 

 

Gelukkig appreciëren de Belgen reclame ook 

Ook al wordt reclame door veel consumenten afgeschilderd als storend, overdadig en irrelevant; toch 

wijzen de Belgen er ook verschillende positieve elementen aan toe: 

• 72% erkent dat reclame hem/haar toelaat zich te informeren over nieuwe producten 

• 67%  zegt dat reclame overtuigend kan zijn (vooral dankzij promoties) 

• 41% vindt reclame aangenaam 

• 89% van de Belgen wil niet dat reclame volledig verdwijnt 

 

 



 

Niet alle media worden in gelijke mate getroffen 

Via deze Ad’titude tracker, is In-Home Advertising erin geslaagd te bewijzen dat het toch vaak welkom is 

in het hart van het huis. Het wordt gezien als een respectvolle media die de controle bij de consument 

laat. De consument kan IHA lezen waar en wanneer hij/zij wil, zonder hierbij onderbroken te worden in 

zijn/haar activiteiten. Het is eigenlijk een volwaardige activiteit, ook wel ‘een moment van rust’ of ‘een 

persoonlijk moment’, zoals al eerder werd aangetoond in onze IHA studie door GFK vorig jaar. IHA wordt 

voorts niet beschouwd als overdadig. En bovenal, beantwoord het aan de specifieke behoeften van de 

consument. Zo is Door-to-door een populair kanaal dankzij de informatie over nieuwe producten, 

nuttige promoties en vergelijkingsmogelijkheden. Direct Mail van zijn kant, laat onder andere toe een 

gerichte doelgroep te bereiken, wat dan weer de mogelijkheid geeft om te beantwoorden aan de reële 

behoeften van de consument.    

 

 

 

Naar respectvolle reclame? Afspraak over een jaar voor het antwoord op deze vraag 

Deze Ad’titude tracker biedt een meting van de perceptie en acceptatie van reclame door de 

consument. Het breng elementen aan het licht, waarvan men ze al vermoedde, met als voordeel ze te 

benaderen vanuit een brede optiek. Gelukkig geeft de consument zelf wel toe dat reclame voordelig kan 

zijn, zolang het zich niet opdringt en de consument zelf in controle laat.  

De tweede golf van deze studie, voorzien voor eind 2018, zal ons toelaten de evolutie (en betekenis) van 

deze reclame-acceptatie in België te meten.   


