Reclame is enorm belangrijk voor de Nederlandse
economie. Naast het feit dat reclame aantoonbaar
economische waarde creëert, brengt het ook vermaak,
informeert het over innovaties, werft het fondsen voor
goede doelen, financiert het media en versterkt het
de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven.
Maar bovenal is reclame gestoeld op creativiteit.
En creativiteit is de motor van vooruitgang!
Dick van der Lecq, Directeur reclamebureau Etcetera
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RECLAME ALS BOUWSTEEN VOOR
ECONOMIE EN SAMENLEVING
Reclame is overal. Op TV en radio, in magazines en dagbladen, online, op
de bus, in de trein, langs het sportveld, in het museum. Werkelijk overal!
Waarom eigenlijk?
Het primaire doel van reclame is natuurlijk om producten of diensten te
promoten en relevante boodschappen aan consumenten en bedrijven
over te brengen. Maar het maatschappelijk nut en belang van reclame is
veel groter. De kennis hierover is niet altijd vanzelfsprekend.

Reclame inspireert, innoveert, faciliteert en financiert.
Lees deze brochure als reclame voor reclame!
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RECLAME CREËERT
ECONOMISCHE WAARDE
Elke reclame-euro levert gemiddeld 7 euro aan economische
waarde op. Dit blijkt uit het rapport ‘Value of Advertising’ van
Deloitte 2017, dat gebaseerd is op reclamebestedingen in de perio
de 1998-2014 in 35 landen, waaronder Nederland. Als deze uitkomst
wordt geprojecteerd op de Nederlandse markt, draagt reclame met
een netto omzet van 4,6 miljard euro per jaar (bron: Nielsen 2015)
voor 5% bij aan het bruto binnenlands product (BBP).

MULTIPLIER EFFECT RECLAME

RECLAME DRAAGT BIJ AAN BBP

ELKE EURO
GEÏNVESTEERD
IN RECLAME

KAN TOT

7 EURO
AAN BBP BIJDRAGEN

Bron: The economic contribution of advertising in Europe, Deloitte LLP
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RECLAME STIMULEERT
MARTKTWERKING
Reclame is een belangrijke bron van informatie. Het vertelt ons veel
over de verkrijgbaarheid, de prijs, toepassingen en innovaties van
producten en diensten. Informatie zorgt voor transparantie en dat is
de drijvende kracht achter concurrentie. Op deze manier is een andere
belangrijke functie van reclame zichtbaar, namelijk prijsvorming.
Hiermee is reclame een onderdeel geworden van marktwerking.

MARKTWERKING DOOR RECLAME

RECLAME

BEVORDERT
DE CONCURRENTIE

STIMULEERT
INNOVATIE

OMDAT HET DE
CONSUMENTEN
INFORMEERT

OMDAT
PRODUCENTEN
ELKAAR CONTINU
UITDAGEN

HIERDOOR
ONTSTAAT EEN
VRIJERE EN
GROTERE KEUZE

BIJ HET LEVEREN
VAN EEN GEDIFFE
RENTIEERD AANBOD
VAN PRODUCTEN EN
DIENSTEN

Bron: Value of Advertising 2017, Deloitte
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RECLAME STIMULEERT
DIGITALE INNOVATIE
Interactieve reclameborden, behulpzame mobile apps, smart watches,
op interesse gebaseerde online aanbiedingen, amusement, informatie;
het zijn allemaal voorbeelden van technologische vooruitgang waarin
uitgebreid wordt geïnvesteerd door reclamemakers en -bedenkers.
Dankzij digitale innovatie kunnen bedrijven hun aanbod gemakkelijker
en gerichter onder de aandacht brengen van de consument.
De consument van nu heeft een actieve rol bij het zoeken naar het
voor hem beschikbare, meest geschikte en best geprijsde product
of dienst. Hij wordt bij zijn oriëntatie gesteund door online reviews,
productvergelijkingssites en adviezen van andere consumenten via
social networks.

“Reclame wijst de weg en inno
veert! Consumenten gebruiken
het internet om feedback met en
over bedrijven te delen. Lidl gaf
in hun campagne “Lidl-suprises”
consumenten de ruimte om zelf
te controleren waar het voedsel
vandaan kwam. Daarmee laat
Lidl zien hoe een modern bedrijf
positief met kritische online
communicatie om kan gaan via
hun reclame.”
Jeroen Verkroost, Chief Operating Officer
bij advertentieplatform Adoptiq
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RECLAME CREËERT
WERKGELEGENHEID
Uit onderzoek van Deloitte in verschillende Europese landen
blijkt dat reclame gemiddeld bijdraagt voor 2,6% aan de werkgelegenheid. Wat betekent dit voor Nederland? Volgens het CBS
werken in Nederland 8,2 miljoen mensen (2015). Daaruit kun je
volgens de berekeningen van Deloitte opmaken dat in Nederland circa 213.2000 mensen (2,6 %) werken dankzij reclame. Dit
is zowel de directe werkgelegenheid die reclame Nederland
biedt, als de indirecte, waarbij gedacht moet worden aan banen
die mogelijk gemaakt worden door het maken van reclame,
bijvoorbeeld de redacteur bij een tijdschrift of de journalist bij
een krant, maar ook de geluidstechnicus bij radio of TV.

RECLAME CREËERT WERKGELEGENHEID

5,8

=

MILJOEN BANEN
IN DE EU

16%
DIRECTE WERKGELEGENHEID
IN DE RECLAMEBRANCHE

2,6 %
VAN ALLE BANEN
IN DE EU

10%
INDIRECTE WERKGELEGENHEID
IN DE (ONLINE) MEDIA EN DANKZIJ
DE AANWEZIGHEID VAN RECLAME
(JOURNALISTEN EN PRODUCENTEN
VAN CONTENT)

74%
INDIRECTE
WERKGELEGENHEID
ALS GEVOLG VAN
ECONOMISCHE ACTIVITEIT
DOOR RECLAME

Bron: Value of Advertising 2017, Deloitte
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RECLAME ONDERSTEUNT
SPORT EN CULTUUR
Sport en cultuur worden in Nederland voor een belangrijk deel mogelijk
gemaakt door reclame en sponsoring. Zonder (shirt-) reclame zijn zowel
professionele sporters als amateurs minder goed in staat om op niveau te
presteren. Veel sporttalent krijgt dankzij sponsoring een kans om door te
groeien. Soms zelfs naar Olympisch niveau.
Ook cultuur vaart wel bij reclame en sponsoring. Het rijke aanbod aan
festivals, musea, evenementen en concerten wordt al jaren mogelijk
gemaakt door de bijdragen uit reclame en sponsoring. Jaarlijks gaat het
om zo’n 700 miljoen euro dat vanuit het bedrijfsleven naar sport en
cultuur gaat. Dat is bijna 20 euro per persoon per jaar.
SPONSORBESTEDINGEN PER CATEGORIE
2015		2016
Sport

€

440

€

435

Kunst & Cultuur

€

106

€

105

Maatschappij

€

76

€

75

Media

€

141

€

145

Lifestyle

€

15

€

12

Totaal

€

778

€

772

Bron: Factheet SponsorMonitor 2017, Respons

“Reclame heeft een grote toegevoegde waarde voor sport op alle niveaus.
Dankzij sponsoring en reclame-opbrengsten kan de sport de hoognodige
inkomsten genereren om te kunnen investeren in topsport, sporttalenten
en breedtesport. Zonder reclame en sponsorinkomsten is topsport en
talentopleiding niet betaalbaar, en wordt amateursport veel duurder voor
de beoefenaar.”
Heleen Crielaard, Senior Manager Marketing bij Rabobank
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RECLAME FINANCIERT EEN
OPEN EN PLURIFORM
MEDIALANDSCHAP
Voor reclameruimte op de verschillende mediakanalen wordt
betaald. Hiermee is reclame een financier van formaat voor de
media. Dagbladen zijn voor 25% van hun inkomsten afhankelijk van reclame. Ditzelfde percentage geldt voor de publieke
omroepen. Commerciële radio- en televisiezenders zijn voor
bijna 100% afhankelijk van reclame-inkomsten (bron: Screenforce en RAB).
Ook een groot deel van de online content en platforms wordt
gefinancierd door reclamegelden. Dankzij reclamegeld krijgt
de consument gratis of voor een klein bedrag toegang tot
een groot informatie- en entertainmentaanbod en sociale
netwerken. Diensten waar anders per keer of via een abonnement voor betaald zou moeten worden.
NETTO MEDIABESTEDINGEN PER MEDIUMTYPE, 2015 (MLN.)

Audiovisueel

667

1,198

199
173

Internet
Print

€ 4,6 mld

871

OOH
Folders
Sponsoring

1,513

Bron: Nielsen/Deloitte,
Online Adspend Study 2016
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VERANTWOORDE RECLAME MET
ZELFREGULERING ALS KOMPAS
De vrijheid om producten en diensten via reclame aan
te bieden brengt verantwoordelijkheid met zich mee.
Juist omdat reclame deel uitmaakt van de Nederlandse
samenleving, is het van groot belang dat wettelijke en
maatschappelijke kaders worden gerespecteerd.
In Nederland neemt het bedrijfsleven zelf haar verant
woordelijkheid via zelfregulering. De belangrijkste
verschijningsvorm van die zelfregulering is de
Nederlandse Reclame Code. Een code waaraan alle
reclamemakers zich houden en zich verbonden mee
voelen en waar de consument een beroep op kan doen.
De aanbieders van deze brochure werken voortdurend
samen aan de ontwikkeling en optimalisering van de
Nederlandse Reclame Code.

Reclame is onmisbaar voor sport, cultuur
en media. Reclame inspireert, innoveert,
faciliteert en financiert.
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PARTICIPANTEN
Deze brochure is een samenwerking tussen een tiental branche
organisaties, die zich bezighouden met het reclamevak. De optelling van
alle omschrijvingen van de organisaties geeft een beeld van het enorm
brede speelveld, waarbinnen alle facetten van reclame tot uiting komen.
Deze participanten zijn:
SCREENFORCE

NDP NIEUWSMEDIA

De Nederlandse TV-marketingorganisatie

De brancheorganisatie voor nieuwsmedia

T +31 (0)20 404 42 71

T +31 (0)20 430 91 71

I www.screenforce.nl

RAB (RADIO ADVIESBUREAU)

I www.ndpnieuwsmedia.nl

OUTREACH

De marketingorganisatie van alle
landelijke en regionale, publieke en
commerciële radiostations

Het samenwerkingsverband van de
belangrijkste Nederlandse buiten
reclame-exploitanten

T + 31 (0)20 345 15 96

T +31 (0)85 043 67 09

I www.rab.fm

MMA (MAGAZINE MEDIA ASSOCIATIE)

I www.outofhomemasters.nl

DDMA

De brancheorganisatie voor multi
mediale magazinemerken.

De brancheorganisatie voor marketing
en data

T +31 (0)20 430 91 62

T +31 (0)20 452 84 13

I www.mma.nl

IAB

I www.ddma.nl

BVA

De branchevereniging voor digital
advertising en marketing innovatie

De vertegenwoordiger van adverteerders

T +31 (0)85 401 08 02

I www.bva.nl

I www.iab.nl

VEA

T +31 (0)20 798 88 50

PMA

De vereniging van de toonaangevende
communicatie-adviesbureaus in
Nederland

De brancheorganisatie met 18
aangesloten media-adviesbureaus

T +31 (0)20 642 56 42

I www.pma-bureaus.nl

I www.vea.nl

T +31 (0)20 717 38 17
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