
1

6 concrete learnings 
om mee aan de slag te gaan

Hoe radio bijdraagt 
tot brandbuilding 
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Inhoud 3   Het onderzoek

4  6 learnings voor instant resultaat

 - hogere recall en attributie

 - meer likeability

 - verhoogde merkrelevantie

 - meer positieve emoties bij boodschap en merk

 - meer fans voor je merk

 - hogere aankoopintentie

16  Checklist voor een relevante radiocampagne
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ONDERZOEKSVRAAG

Over de kracht van radio als ROI-generator is iedereen het al langer eens. 

Radio is een tactisch medium dat voor traffic zorgt en snel ROI oplevert. Maar hoe sterk is 

radio als het erop aankomt om merken te bouwen en loyaliteit te creëren?

AANPAK

De coronacrisis bood een ideale voor- en na periode om effecten van aangepaste 

boodschappen te meten en zo te onderzoeken in welke mate radiocampagnes ook invloed 

hebben op merkopbouw. 

We selecteerden 10 adverteerders die vóór de coronacrisis aanwezig waren op radio en hun 

campagne tijdens de lockdown aanpasten: AXA, Brantano, Colruyt Group, Delhaize, Devos & 

Lemmens, Lidl, Makro, MediaMarkt, Mooimakers en Torfs. Met ons DIVA-onderzoek peilden we 

naar evoluties in likeability, fanship, activatie en impact.

CONCLUSIE

Radio boost niet alleen traffic en verkoop, radio bouwt ook mee aan merken. Deze paper 

presenteert 6 opvallende learnings die je onmiddellijk en concreet kan toepassen.

Het onderzoek
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BRAND ASSETS 
CONSEQUENT INZETTEN

 

hogere recall 
en attributie

LEARNING 1



5

De gemiddelde recall en attributie van de aangepaste 

boodschappen van de 10 onderzochte merken 

liggen hoger dan het algemeen DIVA-gemiddelde. 

Devos & Lemmens, Lidl en Torfs bleken uitschieters 

in herkenbaarheid, niet toevallig adverteerders met 

sterke merkelementen zoals een herkenbare melodie 

of een jingle. Campagnes die weinig of onvoldoende 

merkelementen gebruikten, kwamen minder herkenbaar 

uit de test. Het consequent inzetten van je brand assets 

zorgt voor een stijging in herinnering en attributie, en dus 

voor herkenbaarheid van je merk.

Bron: Var – DIVA 3.0. Cijfers vergeleken met het DIVA-gemiddelde

DEVOS & LEMMENS
Met sterke brand assets als het audio logo, 

de gekende conversatie-stijl tussen de vaste 

stemmen Devos & Lemmens en de over-

bekende pay-off ‘Aan tafel’’ verbaast het 

niet dat de cijfers van Devos & Lemmens 

ver boven de gemiddelde cijfers pieken. De 

recall-vraag (“Herinner je je onlangs deze 

radiospot of een soortgelijke spot te heb-

ben gehoord?”) zorgt voor een recall van 

84%. De attributie-vraag (“Voor welk merk 

werd hier reclame gemaakt”?) 77% wat 

zeer sterk is als je weet dat de 

DIVA-gemiddeldes op respec-

tievelijk 43% en 37% liggen.

DIVA BENCHMARK CORONA BENCHMARK

84% 77%

* Bron:  Var –  DIVA 3.0. Cijfers vergeleken 
 met het DIVA-gemiddelde

BE
LU

ISTER DE SPO
T

43% 46%

BLINDED RECALL

37%
43%

BLINDED ATTRIBUTION

STERKE RECALL STERKE ATTRIBUTIE

TOV 43% 
DIVA -GEMIDDELDE*

TOV 37% 
DIVA -GEMIDDELDE*

https://qrco.de/devoslemmens
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JUISTE TOON GEBRUIKEN 
IN JE BOODSCHAP 

 

meer 
likeability

LEARNING 2
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De gemiddelde score van de 10 onderzochte cases 

vertoont zowel op vlak van executie (“In welke mate 

vind je deze spot goed gemaakt?”) als op vlak van 

aantrekkelijkheid van de content (“In welke mate spreekt 

de boodschap van deze spot je aan?”) een stijging*. 

Bij 9 van de 10 cases maten we een duidelijke toename 

op beide parameters. De tiende case, Devos & Lemmens, 

blijft status quo. Hun score lag voor corona al dermate 

hoog, nog beter doen is quasi onmogelijk.

* Bron: Var – DIVA 3.0. Cijfers vergeleken met het DIVA-gemiddelde

TORFS
Torfs toont hoe het moet. In hun aangepaste 

corona-spot gebruiken ze de juiste taal: “tous 

ensemble”, “flatten the curve” en “samen 

sterk”. Luisteraars worden aangemoedigd 

om Belgisch te kopen, de zorg wordt finan-

cieel gesteund (5% per aankoop) en boven-

dien krijgt de consument er nog een promo-

tie bovenop (10% per aankoop): allemaal 

elementen die inspelen op wat er leefde 

tijdens de lockdownperiode. Door zo relevant 

te communiceren noteerde de campagne 

spectaculaire cijfers: een stij-

ging van 32% op executie 

en zelfs 56% op content.

DIVA BENCHMARK

CORONA BENCHMARK

48%
60%

+32% +56%
* Bron:  Var –  DIVA 3.0. Cijfers vergeleken 
 met gemiddelde score pre corona

BE
LU

ISTER DE SPO
T

EXECUTION

41%
57%

CONTENT

LIKEABILITY 7+

GEMIDDELDE TORFS CAMPAGNE

CORONA CAMPAGNE

+25% +38%

EXECUTION 7+ CONTENT 7+

https://qrco.de/torfs
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BOODSCHAP MATCHEN 
MET DE CONTEXT  

 

verhoogde 
merkrelevantie

LEARNING 3
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Radio is een medium dat nuttige en relevante 

boodschappen kan overbrengen. Dat bewees DIVA al 

eerder. Promoties communiceren levert uiteraard nog 

steeds een bijdrage aan hoe nuttig en relevant een 

radiospot ervaren wordt. Maar uit deze cases leren we dat 

je boodschap matchen met de context ook doorweegt. 

Bij alle onderzochte cases zien we een duidelijke toename 

op de parameters ‘nut’ en ‘relevantie’*. 

* Bron: Var – DIVA 3.0. Cijfers vergeleken met het DIVA-gemiddelde

MEDIAMARKT
De boodschap van de MediaMarkt-corona-

campagne was helder: “Blijf thuis”. 

Om de klant tijdens deze periode te blijven 

servicen gaf het merk tips om kinderen bezig 

te houden of om te connecteren met 

vrienden en familie. Tenslotte boden ze ook 

een gratis en veilige levering aan bij een 

online bestelling. Deze elementen zorgden 

ervoor dat de merkrelevantie fors steeg in 

vergelijking met een gemiddelde 

MediaMarkt-campagne vóór 

coronatijden. Relevant 

communiceren werpt 

duidelijk vruchten af.

DIVA BENCHMARK CORONA BENCHMARK
* Bron:  Var –  DIVA 3.0. Cijfers vergeleken 
 met gemiddelde score pre corona

BE
LU

ISTER DE SPO
T

IRRITEREND, STOREND

ORIGINEEL, 
VINDINGRIJK, CREATIEF

ONAANGENAAM
AANSPREKEND, 

RELEVANT

SLORDIG, ONDUIDELIJK,
INGEWIKKELD NUTTIG, BRUIKBAAR

ONINTERESSANT AANGENAAM, 
PLEZIERIG

VERVELEND

DOORDEWEEKS

ONTSPANNEND

SPANNEND, BOEIEND
50%

40%

30%

20%

10%

 0%

+48%
STERKE RELEVANTIE

TOV 23% 
BIJ EEN GEMIDDELDE MEDIAMARKT-SPOT*

https://qrco.de/MediaMarkt
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EMOTIE TOEVOEGEN   
 

positieve 
invloed op 

boodschap en merk

LEARNING 4
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De Pulse tool is één manier om de meer onbewuste 

emoties te meten en het effect ervan in campagnes. Pulse-

testen tonen vaak een tendens waarbij er zowel negatieve 

als positieve feedback te zien is. Bij deze 10 cases valt het 

echter op dat er veel minder negatieve emotie aanwezig is 

en dat deze aangepaste boodschappen positieve emoties 

triggeren. Enerzijds zien we hogere scores, wat bewijst dat 

merken erin slagen meer emoties op te wekken met hun 

aangepaste communicatie. Anderzijds slagen ze er ook in 

om voornamelijk positieve emoties in de hand te werken. 

Twee factoren voor succes.

Bron: Var – DIVA 3.0. Voorbeeld pulse-test Colruyt

COLRUYT
Colruyt vertelt in een efficiënte 

corona-spot hoe het bedrijf hielp door vb 

schenkingen aan de voedselbanken en het 

inkopen van Belgische seizoensgroenten. 

Daarnaast gaven ze tips over hoe je zelf 

thuis kon helpen. Stap voor stap wil Colruyt 

bouwen aan een warmere samenleving. De 

“stap voor stap”-vermelding gebruiken ze 

consequent in alle communicatie. Met scores 

tot 73% wekt de campagne meer emotie op 

dan een gemiddelde radiospot, met nauwe-

lijks tot weinig ruimte voor negatieve 

emoties. De hoogtepunten vallen samen met 

de meest emotionele aspec-

ten: het bieden van hulp aan 

de samenleving.

TOT
 73%

* Bron:  Var – DIVA 3.0. Topscore positieve emoties 
 Pulse-test Colruyt

BE
LU

ISTER DE SPO
T

POSITIEVE EMOTIE

*

https://qrco.de/colruyt
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INSPELEN OP BEHOEFTEN 
VAN JE CONSUMENT  

 

meer fans 
voor je merk

LEARNING 5
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Om de impact te onderzoeken, namen we deze twee 

parameters onder de loep: aankoopintentie en fanship. 

Bij fanship zagen we een toename bij 8 van de 10 cases. 

We noteerden een gemiddelde stijging van 56%*. 

Elke case speelde op zijn manier in op de behoeften 

van de consument op dat moment. De adverteerder 

probeerde de luisteraar een gevoel van zekerheid en tips 

te geven om de lockdown door te komen. Allen slaagden 

erin om vanuit hun standpunt, product of sector in te 

spelen op wat de consument op dat moment nodig had. 

* Bron: Var – DIVA 3.0. Cijfers vergeleken met het DIVA-gemiddelde

MAKRO
Sinds de start van de crisis wilden mensen 

veilig boodschappen kunnen doen en zeker 

zijn van voldoende producten in de winkel. 

In haar spot vertelt Makro dat de winkels 

open zijn, de nodige veiligheidsmaatrege-

len genomen zijn en er voldoende voorraad 

aanwezig is. Daarmee wist het goed in te 

spelen op de behoeften van de consument. 

De fanship-score steeg met 63%. Luisteraars 

die je merk niet kennen zullen je niet ineens 

bombarderen tot favoriete merk, maar voor 

de heavy en light buyers kan de spot een be-

vestiging zijn van hun keuze 

en een bewijs dat radio ook 

helpt bij brandbuilding.

DIVA BENCHMARK

CORONA BENCHMARK

28%
44%

+56%

FANSHIP 7+

Bron:  Var – DIVA 3.0. Cijfers vergeleken met 
 gemiddelde score pre-corona

BE
LU

ISTER DE SPO
T

+63%
STERKE RELEVANTIE

TOV 24% 
BIJ EEN GEMIDDELDE MAKRO-SPOT*

https://qrco.de/Makro
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INSPELEN OP MEER DAN  
ALLEEN DE PRIJS 

 

hogere 
aankoopintentie

LEARNING 6
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Aankoopintentie was de tweede parameter waar we een 

duidelijke stijging noteerden. Alle 10 onderzochte cases 

vertoonden een verhoogde aankoopintentie*, hoewel er 

slechts 3 een promo bevatten: Lidl, Torfs en Brantano. 

Deze DIVA-testen tonen aan dat als je niet enkel op prijs 

inspeelt maar ook je boodschap aanpast aan de context, 

je radiospot kan leiden tot een hogere aankoopintentie. 

Adverteerders mogen promo’s zeker niet uit het oog 

verliezen, ze helpen nog steeds bij het boosten van traffic 

en aankoopintentie. 

Toch zijn het dus niet enkel promo’s die een consument 

naar een merk leiden.

* Bron: Var – DIVA 3.0. Cijfers vergeleken met het DIVA-gemiddelde

LIDL
De radiocampagnes van Lidl worden vaak 

ingeleid met een korte contextschets. 

In hun coronacampagne haakten ze in op 

het feit dat er op dat moment zoveel 

mensen van thuis uit moesten werkten.

Daar werd een promo aan gelinkt, mooi 

ingekleed. Door een zekerheid te bieden in 

onzekere tijden, gaven ze klanten een goed 

gevoel. Dat de supermarktketen aandacht 

toonde voor moeilijke omstandigheden, 

werd beloond met een hogere aankoopin-

tentie. In vergelijking met 

een gemiddelde Lidl-spot, 

steeg de parameter van 

36% naar 41%.

DIVA BENCHMARK

CORONA BENCHMARK

29%
45%

+52%

CONSIDERATION 7+

36% 41%
Bron:  Var – DIVA 3.0. Cijfers vergeleken met 
 gemiddelde score pre-corona

AANKOOPINTENTIE

BE
LU

ISTER DE SPO
T

https://qrco.de/Lidl-spot
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Maak optimaal gebruik van de learnings van de campagnes van o.a. 

Devos & Lemmens, Torfs, MediaMarkt, Colruyt, Makro en Lidl en speel 

de kracht van radio als brandbuilder uit in je volgende campagne.

Checklist voor een 
relevante radiocampagne

CHECKLIST RESULTAAT
Zet ik mijn brand 
assets consequent in? recall en attributie

Gebruik ik de juiste toon 
in mijn boodschap? likeability

Past mijn campagne in 
de huidige context? merkrelevantie

Heeft mijn spot ook een 
emotionele laag?

positieve invloed op 
boodschap en merk

Speel ik in op een 
consumentenbehoefte? fans voor je merk

Gebruik ik elementen die de 
aankoopintentie triggeren? aankoopintentie
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