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Uit onze analyse van de online 

mediaplannen die in 2008 werden 

uitgevoerd op Belgische websites1  

bleek dat bijna 46% van de 

contacten worden gerealiseerd via 

‘cost-per-click’-systemen, waarbij 

de adverteerder slechts betaalt in 

functie van de interacties met de 

gepubliceerde reclame. Deze praktijk 

is dan wel zeer populair, maar ook 

omstreden. In de Verenigde Staten toonde een studie 

eerder al aan dat de overgrote meerderheid van de klikken 

komen van een atypische minderheid. Bovendien is deze 

praktijk om slechts de laatste schakel in de ketting – de 

site aan de oorsprong van de klik – te belonen (en zelfs te 

beschouwen) wel een erg eenvoudige manier om de zaken 

voor te stellen. De centrale spits mag dan wel de bal in doel 

trappen, achter hem staat een ketting aan spelers die hem 

de bal hebben toegespeeld...

Doeltreffendheid van online 

In een notendop

het gevaar van ‘klik’-metingen

Zoals we dat hier al eerder hebben onderstreept, mag de analyse van de doeltreffendheid van het 

internet als reclamekanaal zich niet beperken tot het registreren van klikken :

• een Amerikaanse studie toonde aan dat mensen die vaak op reclameberichten klikken, een bijzonder 

atypisch profiel hebben

• uit een recente update van die studie blijkt zelfs dat die surfers hun aantallen nog hebben zien slinken

• de eindklik op een advertentie kan het eindpunt zijn van een lange weg met meerdere blootstellingen, 

die door het ‘last ad model’ compleet over het hoofd wordt gezien !

1 “Benchmarks MDB 2008 voor internetcampagnes”, Spac’Essentials zomer 2009.
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Zoals we al eerder uitlegden2 kwam de 

Amerikaanse studie ‘Natural Born Clickers’ 

van het mediabureau Starcom en het onder-

zoeksinstituut Comscore in de Verenigde 

Staten tot de volgende conclusies :

• de ‘heavy clickers’ (vanaf 4 interacties 

met een reclameboodschap tijdens de 

onderzochte maand juli 2007) verte-

genwoordigden 18% van het totaal aantal 

‘klikkende’ surfers en 50% van het totaal 

aantal klikken

• deze surfers zijn weinig representatief voor 

de internetbevolking : de meesten zijn tus-

sen de 25 en 44 jaar oud en beschikken 

over een relatief laag inkomen

• hun (relatief lange) surftijd werd vooral 

doorgebracht met online games of op 

gok- of jobsites

De studie ‘Natural Born Clickers 2009’ 

wordt perfect samengevat door een van 

de commentaren van Starcom : 

“A click means nothing, earns no revenue 

and creates no brand equity […] Regardless 

of whether the consumer clicked on an ad 

or not, the key is to determine how that 

ad unit influenced them to think, feel or 

• ten slotte stelden de onderzoekers meer algemeen vast dat er 

“geen enkele correlatie bestaat tussen een gunstige houding 

ten opzichte van een merk en het aantal keren dat een reclame-

boodschap voor dat merk wordt aangeklikt”.

Dit jaar werd de studie ‘Natural Born Clickers’ nog eens overgedaan. 

De resultaten hiervan, die begin oktober werden gepubliceerd, 

laten een sterke evolutie zien. Tussen de twee onderzoeksperioden 

hebben de ‘niet-klikkers’ hun meerderheidspositie nog versterkt. De 

‘klikbevolking’ werd zelfs gehalveerd !

Het aandeel van de ‘heavy clickers’ (mensen met een directe 

interactie met online reclameboodschappen) in het totaal aantal 

klikken is dan weer gestegen van 50% tot 67% ! Interacties met 

reclameboodschappen zouden dus steeds minder verbreid zijn - of 

toch wat het aantal betrokken surfers betreft. 

do something they wouldn’t have done otherwise.” Met andere 

woorden, het volstaat niet om klikken te tellen om de doeltreffend-

heid van online reclame in kaart te brengen…

Een dergelijke studie bestaat dan wel niet voor België of zelfs 

Europa, maar de vraag is of surfers hier fundamenteel zouden 

verschillen van hun collega’s aan de andere kant van de 

Atlantische Oceaan.

Klikken in de VS :                
weinig mensen, een grote impact

Totaal VS – Thuis/Werk/Universiteit

Share of All Internet Users Share of Click-Throughs

Jul-07 Mar-09 Jul-07 Mar-09

Total Clickers 32% 16% 100% 100%

  Heavy Clickers 6% 4% 50% 67%

  Moderate Clickers 10% 4% 30% 18%

  Light Clickers 16% 8% 20% 15%

Non-Clickers 68% 84% 0% 0%

Bron: comScore

2 “Internet: content, media… en reclamestrategie tegelijk!”, Spac’Essentials, maart-april 2008. 
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Als we het universum van de doelgroep 

echter schematisch beperken tot vijf 

surfers, stellen we vast dat de eindhandeling, 

in de realiteit van de individuele trajecten 

van iedere ‘klikker’, het resultaat vormt van een reeks vooraf-

gaande contacten. Dezelfde site kan dan wel de laatste van de 

lijst geweest zijn, maar ook andere hebben voordien zeker een rol 

gespeeld.  

Zelfs als het resultaat van een internet-

campagne berust op het aantal klikken, 

lijkt het kortzichtig om die verdienste toe 

te schrijven aan de site waar op de link 

werd geklikt.

Traditiegetrouw gaat men er van uit dat de laatste boodschap die 

werd gezien, tot de concrete actie heeft geleid. Dit wordt het ‘last 

ad model’3 genoemd.

De valse eenvoud                
van het ‘last ad model’

3 Alle schema’s werden uit de volgende studie gehaald: Engagement Mapping: A new measurement standard is emerging for 
advertisers (http://www.atlassolutions.com/uploadedFiles/Atlas/Atlas_Institute/Engagement_Mapping/eMapping-TP.pdf)
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Een campagne op basis van het aantal 

klikken is zeker geen slechte campagne. 

Zeker als ze van bij het begin vanuit die 

optiek werd opgezet. Het zou echter 

onrechtvaardig zijn om de evaluatie van 

een brandingcampagne te beperken tot 

de interactieratio (de M&Ms-campagne 

–zie elders in dit nummer- haalt bijvoorbeeld een lage click-

through-rate, maar dit is perfect begrijpelijk wanneer men rekening 

houdt met de content, die duidelijk op de perceptie is gericht). 

Het zou wel nuttig zijn om over eenvoudige tools te beschikken 

om de online trajecten van ‘klikkers’ te traceren en analyseren. 

Want door het internet te beschouwen als een louter conversie-

middel doen we dit veelvormige reclametool onrecht aan.

De klik                 
is slechts één aspect…

Overigens loopt een reclamecampagne 

zelden op één enkele website. Er spelen 

dus gecombineerde effecten die in het ‘last ad model’ zonder meer 

worden genegeerd.


