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Introductie  
Het gebruik van data om het succes van PR-campagnes 

te meten is geen nieuw concept. In 1927 kreeg Arthur 

Page een leidinggevende positie in het communicatie- 

team van AT&T. Zijn eerste aandachtspunt was de  

public relations van de onderneming. Destijds stond 

AT&T onder druk. Vooral vanwege de negatieve  

houding van de consument, ingegeven door de mono- 

polisering van de markt door de onderneming. Bijna 

90% van de ‘brand coverage’ was negatief.  

 

Om dit PR-probleem op te lossen, koos Page voor een  

datagestuurde aanpak. Om goed te begrijpen hoe de  

consument over AT&T dacht, deed hij uitgebreid onderzoek 

naar  het sentiment van de consument. Hij gebruikte de resul-

taten van zijn onderzoek, om AT&T als openbaar nutsbedrijf 

te herpositioneren. Deze data gestuurde aanpak werkte  

positief. Hij gebruikte sprekende voorbeelden hoe het  

bedrijf een positieve impact had op de maatschappij en op  

de consument. Arthur Page's succesvolle aanpak vormde de  

start van een gouden tijdperk voor public relations, de positie 

van communicatieprofessionals werd opgewaardeerd tot die 

van adviseur en invloedrijke strateeg op het gebied van  

corporate leiderschap.

Positive earned media contributes greatly  
to customer loyalty efforts for 73% of  
marketers, building brand awareness and  
sustaining brand health. 

Paid en Owned Media maken 
volop gebruik van data en 
analyse technologie om de 
impact van hun werk te 
meten. Het is nu tijd voor PR 
om hetzelfde te realiseren 
voor Earned media.

—Chris Lynch
CMO, Cision

Nu terug naar het heden, veel van deze aanpak is verloren 

gegaan en er worden veel minder  beslissingen genomen op 

basis van feitelijke data. Volgens het Global Comms Report 

2018 geven 77% van de PR- en communicatieprofessionals 

aan dat ze met meer data, betere resultaten hadden kunnen 

realiseren.  Met data kan de impact van PR op het realiseren 

van de organisatiedoelstellingen beter worden aangetoond. 

Op dit moment heeft communicatie vaak moeite om deze 

inzichten duidelijk te maken binnen de organisatie. Hierdoor 

worden PR-professionals, niet altijd als vanzelfsprekend 

meegenomen in de strategische besluitvorming. Hun invloed 

is afgenomen, met als bijkomend gevolg dat er een sterke 

verschuiving van het beschikbare budget heeft plaatsge- 

vonden. Het PR- en communicatiebudget maakt steeds vaker 

plaats voor het marketingbudget. Hoe is deze verschuiving 

vooral tot stand gekomen? 

73%
(Bron: Forrester Opportunity Snapshot, Oct. 2018)
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Data als basis voor paid en owned  
media besluitvorming

De beheerders van paid en owned media, stonden van 

meet af aan open voor digitale technologie. Door data en 

analyse toonden zij aan hoe hun tools van invloed waren op 

de realisatie van business doelstellingen. Technologie werd 

ingezet, om te begrijpen hoe interacties het consumentenge-

drag kon beïnvloeden. Daarnaast adviseerden zij klanten hoe 

media-campagnes verder geoptimaliseerd konden worden, 

door gebruik te maken van data- en technologie gestuurde 

oplossingen. De toegevoegde waarde was direct zichtbaar. 

Door het gebrek aan meetbare gegevens concentreerden 

PR-professionals zich vooral op het aanscherpen van de 

inhoud van hun boodschap, storytelling stond centraal.  

Met als gevolg dat het gebruik van data meer uit het oog werd 

verloren.

Door het ontbreken van kwalitatieve analyse tools,  

kwam de focus van PR en communicatie vervolgens meer 

te liggen op kwantitatieve gegevens, zoals het totaal aantal 

media vermeldingen of het aantal shares, likes en followers 

op social media. Deze statistieken zijn interessant, maar  

hebben geen duidelijke correlatie met de bijdrage aan de  

realisatie van de doelstellingen van de organisatie.

Momenteel heeft 43% van PR-professionals gegevens die 

een duidelijk beeld geven wat de consument doet nadat  

bepaalde content is geconsumeerd en ongeveer de helft 

(49%) heeft gegevens die een duidelijk beeld geven of er 

sprake is van door geconsumeerde content gedreven gedrag*. 

Vergelijk dat eens met paid en owned media, waar bijna elke 

online en zelfs offline activiteit traceerbaar is.

PR-professionals hebben behoefte aan een duidelijke 

methodiek, ook om de toegevoegde waarde van hun functie 

te benadrukken. Het beschikbare budget valt echter voor 

het overgrote deel toe aan de beheerders van paid en owned 

media. Wereldwijd bedragen de ratio’s voor uitgaven voor 

paid media momenteel 95%, voor owned media is dit 4,5%  

en voor earned media is dit 0,5%. PR heeft de slag om het  

marketingbudget verloren en moet concrete resultaten laten 

zien om dat budget terug te winnen.

Media Budget Allocation

Paid

Owned 4,5%

95%

Earned 0,5%
Wereldwijde uitgaven voor paid media bedragen 
momenteel 95%, 4,5% voor owned media en 
0,5% voor earned media.

Momenteel beschikt 
minder dan de helft van 
de PR-professionals over 
data die goed inzicht 
geven in de actie van 
consumenten nadat zij 
bepaalde content hebben 
gelezen of gezien… 
—Chris Lynch
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PR- en communicatie  
moet zich aanpassen

Bewijst de sector niet zijn toegevoegde waarde, dan wordt 

het vak meer en meer een discipline zonder directe invloed.  

De moderne PR-professional beseft natuurlijk wel dat hij 

waarde toevoegt aan de business en weet dat zijn harde werk 

van belang is geweest.  

Maar wat is dan de beste aanpak? Deze nieuwe methode 

helpt daarbij: de ontwikkeling van een systematische data- 

gestuurde benadering van communicatie. Het verhoogt de 

status van PR binnen de organisatie met als gevolg meer 

invloed op de besluitvorming. Combineer datagestuurde 

inzichten met ‘creative storytelling’ en moderniseer zo de rol 

van communicatie binnen de organisatie.  Communicatie 

professionals die hun impact op de business willen bewijzen, 

staan dus open voor deze nieuwe aanpak: earned media 

management.

Als de PR-professional weer aanspraak wil maken op meer 

budget en het ‘vak’ weer op de kaart wil zetten, moet de  

professional een systematische aanpak hanteren en de  

meerwaarde voor de organisatie aantonen. De moderne  

communicatiedeskundige moet technologie omarmen om  

zo de effectiviteit van storytelling verder te verbeteren.  

Early adopters kunnen een concurrentievoordeel behalen  

ten opzichte van hun ‘peers’ of hun concurrenten, en  

daardoor bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de  

communicatie functie. Van een kostenpost naar een  

business driver. 

Voor de PR-industrie is dit de volgende uitdaging. Uit 

het onderzoek van dit jaar blijkt dat slechts 16% van de 

respondenten ten minste een vijfde van hun jaarlijkse budget 

besteedt aan het meten, monitoren en evalueren van de  

resultaten van hun PR-strategie.

Communicatie professionals 
die hun impact willen  
aantonen kiezen voor een 
nieuwe aanpak: Earned Media 
Management.
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Het begrip Earned  
Media Management?

Per definitie combineert earned media management tech-

nologie, data, processen en analyse om de rol van communi-

catie te moderniseren, van een kostenpost naar een business 

driver. Earned media management omvat vier principes:  

influencer graph, smart engagement, true measurement en 

comms transformatie.

Het mooie van earned media management is dat het de 

kunst van story telling niet marginaliseert. Het versterkt juist 

de boodschap. Hoe beter de PR-professional zijn doelgroep 

begrijpt en de juiste influencers weet te bereiken, hoe krachti-

ger de PR strategie kan worden ingericht. 

earned media management
[ərned mee • dee • uh man • ij • muhnt] 

Zelfstandig naamwoord

1. Een nieuwe systematische aanpak van de rol van PR- en communicatie 
Voorbeeld: de moderne communicatieprofessional gebruikt earned media management 

om zijn PR-strategie te onderbouwen voor zijn opdrachtgever.

2. De strategische combinatie van technologie, data, processen en analyse om de  
communicatie te moderniseren van een kostenpost naar een business driver.

3. Het aantonen van de impact op de business voor communicatie- en PR-professionals 
Voorbeeld: het communicatieteam van Comcast gebruikte de earned media management 

aanpak, en toonde aan dat hun PR-programma in het vierde kwartaal voor X% van de 

omzet van het bedrijf had gezorgd.

Slechts de helft van de communicatie teams gebruikt data om  
de juiste influencers en journalisten te bereiken

De meeste communicatie teams vertrouwen nog steeds op gedateerde  
methoden om hun aanpak te ondersteunen: 70% vertrouwt op het  
bestaande influencer netwerk en de relatie met bekende journalisten  
om hun persdistributies uit te voeren en slechts de helft (52%) baseert  
zich op relevante doelgroep data om de PR-strategie te optimaliseren.

(Bron: Forrester Opportunity Snapshot, Oct. 2018)

52%
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Earned media management is een nieuwe manier om versnipperde en grotendeels  niet meetbare 

PR- en communicatie processen te transformeren in georganiseerde, strategische functies  

binnen een organisatie. Er zijn vier uitgangspunten die samen de earned media management 

aanpak vormen:

De vier principes van earned  
media management

01. De influencer diagram

Het in kaart brengen van de juiste influencers, de boodschap bepalen en de doelgroep 

kennen die deze boodschap moet ontvangen. Dit betekent dat een moderne  

PR-professional eerst zijn ideale doelgroep in kaart moet hebben, vervolgens de relevante 

influencers moet selecteren en vervolgens de boodschap hier op af moet stemmen,  

om de grafische overlap te vinden.

Door eerst de primaire focus te richten op de identificatie van de gewenste doelgroep, 

in plaats van eerst journalisten en Influencers te benaderen, is het traditionele pitch 

model op zijn kop gezet.

De PR- en communicatie-industrie  
verandert snel. Early adopters van de vier 
principes van earned media management, 
hervormen de rol van communicatie. Zij 
zorgen er zo voor dat de waardering voor 
het vak weer vergelijkbaar wordt met de 
periode waarin Arthur Page het beroep op 
de kaart zette.
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04. Comms Transformation

Betekent de samenvoeging van earned media management binnen één team, met één 

workflow en één platform, en omvat vervolgens de integratie van earned media met paid 

en owned media binnen de marketing mix. 

Deze aanpak ondersteunt PR-professionals om de beste mensen binnen de organisatie 

te selecteren een "always-on" campagne aanpak te ontwikkelen en zo hun proces verder  

te optimaliseren. Het ondersteunt ook om de juiste technologische ondersteuning te  

bepalen en welke keuzes moeten worden gemaakt om verder te integreren met paid  

en owned media. Zo worden uiteindelijk de huidige silo’s doorbroken.  

03. True Measurement

True measurement stelt merken in staat om de effectiviteit van hun communicatie te 

meten op basis van het werkelijke bereik van de boodschap, het inzicht in demografie, de 

feitelijke kenmerken van het publiek dat de boodschap consumeert en de impact op de 

business die wordt gerealiseerd door earned media coverage.

True measurement is gebaseerd op het idee dat de meting gebaseerd moet zijn op 

zowel de kwaliteit van de dekking als op de manier waarop die dekking specifieke  

bedrijfsresultaten heeft opgeleverd. Kern is dat deze resultaten moeten kunnen worden 

toegeschreven aan de campagne, door middel van een attributie-analyse, zodat PR- en 

communicatie-teams de effectiviteit van hun campagnes kunnen laten zien.

02. Smart Engagement

De benadering waarbij door content en distributie, een optimale mix van bereik  

en relevantie voor ieder individueel lid van de doelgroep wordt nagestreefd. Smart 

engagement betekent dat communicatie professionals overstappen van een generieke 

persberichtstrategie naar een gestructureerde en regelmatige aanpak, om een 1-op-1  

communicatie te kunnen realiseren.

Smart engagement betekent ook dat merkboodschappen zich meer richten op het  

bieden van een meer indringende en onderhoudende ervaring. Daardoor is het van  

essentieel belang dat PR-professionals nadenken hoe ze elk verhaal het beste kunnen ver-

tellen door het gebruik van beeld, podcasts, interactieve en video-content als onderdeel 

van hun distributie. Afhankelijk uiteraard van de journalist en de afzonderlijke influencer. 



Ontwikkel uw PR-strategie gebaseerd op earned media management 
principes met behulp van de Cision Communications Cloud. Vraag nu 
een demo aan en leer hoe de bijdrage van PR op de business wordt 
aangetoond en hoe de rol van communicatie centraal komt te staan.  

DEMO AANVRAGEN

COMMUNICATE LIKE NEVER BEFORE
WITH THE CISION COMMUNICATIONS CLOUD®

https://www.cision.nl/demo/?nav_location=home-cta-demo&pt=

