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Brand Metrics Q&A voor BNR Audio  
Onderzoeksverantwoording  
 

 

 
 
Hoe wordt het onderzoek aangeboden 
Wij vragen het onderzoek uit middels een slide-in op de BNR pagina en aan een random pool van 

BNR.nl bezoekers, die onder andere de digitale luisterpagina’s heeft bezocht.  

Wij vragen naar houding tov merk, luistergedrag en reclame herkenning.  

Het geeft de klant na afloop van de campagne inzicht in de relatie/houding tov hun merk de BNR 

doelgroep en over de recall (herkenning) van zijn audiospot 

Het onderzoek wordt max. 3 keer getoond per gebruiker, tenzij men het onderzoek invult. 

• De allereerste pagina is de pagina waar specifieke vragen wordt gesteld over de 

campagne/product van de klant. ( merk attitude) 

• Op pagina 2 vragen wij uit of men naar BNR luistert en via welke audiovorm(en) 

• Op pagina 3 vragen wij uit of men de campagne heeft gehoord en waar ( audiovorm)?  

Het onderzoek wordt gedurende de campagne getoond op onze platformen. 

 
UNIEK 

• BNR is hierin uniek omdat we 3 audio vormen uitvragen, ipv alleen podcast. 

• We vragen het continu uit op diverse campagnes en verzamelen daarmee bench data  

• Het zijn echte BNR luisteraars en geen random panel 

 
  



 

 

Herkenningsonderzoek 
Omdat we niet weten wie welke spot heeft gehoord, hebben we een audio 
herkenningsonderzoek opgezet op basis van 2 uitgangspunten. 

• claimed media consumption= opportunity to hear of luistergedrag ( vraag 2) 

• claimed media exposure, heb je het gehoord? ofwel de reclameherkenning ( vraag 3) 

We vragen gemiddeld 500- 700 respondenten uit per onderzoek. Het gehele Brand Metrics 

algoritme is gebaseerd op contact frequentie versus de houding van de bezoeker tov het merk. 

Wij geloven namelijk dat als je exposed bent op een campagne, dit impact heeft op het gevoel van 

de gebruiker over de adverteerder. Dus hoe meer exposed, hoe meer je iets van het merk vind. 

Omdat we niet zeker weten of iemand de spot heeft gehoord, stellen we dus nog 2 vragen na de 

eerste vraag. Wat is je luistergedrag op de platformen en kun je de reclame herinneren. 

Middels een wiskundig model ( de Likert scale) kan Brand Metrics een uitspraak doen over de 

frequentie waarop je de spot hebt gehoord vs de houding van de bezoeker tov het merk. 

Vervolgens analyseert het Brand Metrics algoritme alle respondenten antwoorden per campagne. 

Brand Metrics is bekend met deze manier van uitvragen. Dit doen zij ook zo bij bijvoorbeeld print 

campagnes van de Financial Times. ( cross media uitvragen) 

 
Wat als men Podcast luistert via externe kanalen, hoe relevant is het onderzoek dan? 
Zodra men het onderzoek invult op onze desktop/mobiele site dan is er relevantie. 
Het onderzoek is gebaseerd op reclame herkenning ( op welk platform dan ook) en door de 
vraagstelling (pagina 3) zoals wij hanteren kunnen wij een kwalitatief onderzoek ook als men niet 
direct op de BNR.nl geluisterd heeft.  

 
Hoeveel waarde heeft het onderzoek zonder te kunnen meten na de klik/beluistering 
Wij kunnen bij Podcast advertising en Radio nog niet targeting op technical data.  

Hierdoor is het onderzoek nu gebaseerd op claimed luistergedrag en reclame herkenning. Dit doen 

wij door het uitvragen van vraag 2 en 3. 

Hierdoor kunnen wij een kwalitatief onderzoek doen ondanks dat wij niet meten na de click. Dit 

wordt bij print of DOOH ook zo gedaan. Ons onderzoek is kwalitatiever omdat wij exact weten dat 

iemand de player heeft gebruikt. Wij vragen enkel uit aan BNR luisteraars ipv random. 

 

Waarom is het niet nodig een exposed en non- exposed groep te hebben? 
Er zijn veel redenen waarom sommige mensen wel of niet de reclame hebben gehoord en we willen 
deze factoren uitsluiten. 
Brand Metrics berekent slim het 'startpunt' van de campagne op een consistente, nauwkeurige 
manier. Dit betekent dat er geen onbelichte groepen nodig zijn, die complexiteit, kosten en 
steekproeffouten kunnen veroorzaken. 

 
Wij targeten enkel mensen die daadwerkelijk een luisteractie hebben gedaan op BNR.nl. 
 
Hoe komt de 0-meting/brandstanding tot stand 

Wij gebruiken een algoritmische aanpak om de non-exposed groep te bereken, in plaats van een 

groep mensen te ondervragen die de reclame niet hebben gehoord. 

We gebruiken de “campagne exposure” data als een onafhankelijke variabele in een regressie 
gebaseerd algoritme, om zowel de brand lift als de non-exposed groep uit te rekenen.  Je krijgt 
hierbij een “channel estimate ( luistergedrag en media gebruik) ” en een “advertiser estimate   
( reclame herinnering)” 
 



 

 

Er zijn veel vergelijkbare technieken wereldwijd die worden gebruikt voor forecasting, met name in 
de finance industrie. 
 
De diagram hieronder geeft je een schematisch beeld van hoe dit werkt. Hoe meer exposed, hoe 
hoger de brand lift. De curve wordt daarna doorgetrokken naar 0 contacten, zodat je de unexposed 
groep krijgt ( ofwel de 0-meting). 

 
Deze resultaten geven ons dan het inzicht in waar het merk/product staat bij de start van de 
campagne/onderzoek. 
 

 
 
 
Likert schaal 
 

 
 

 



 

 

 
Digital Audio wordt in dit onderzoek gezien als Offline Element. 

 
Hoe wordt de vergelijking met Display gemaakt? 
Brand Metrics heeft zijn algoritme technologie bij diverse uitgevers wereldwijd uitgerold. De 
Financial Times is bijvoorbeeld al ruim 3 jaar klant. Er zijn dus al vele digitale campagnes op Europees 
niveau onderzocht waar benches van zijn opgebouwd. Zij hebben onze Audio resultaten naast deze 
bench gelegd. 

 

 
Meer informatie  
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met: Jacomien van Doorn, 
Manager Digital Advertising via jacomien.van.doorn@fdmediagroep.nl 
 
 


