De ratrace om de influencers
Bemiddelaars tussen bloggers of vloggers en
bedrijven worden om de haverklap
opgeschrikt door nieuwkomers. De ene
disruptor heeft zich nog niet aangemeld of
deze wordt alweer in de rug aangevallen door
partijen die het nog slimmer doen. Nu wordt
zelfs kunstmatige intelligentie ingezet voor de
beste match.
Albert Heijn zoekt bloggers om, nu de lessen weer zijn begonnen, zijn
snackgroenten onder de aandacht van scholieren te brengen. Playmobil wil graag
‘toffe content’ voor de nieuwe Ghostbuster-set. En Casillero del Diablo hoopt
influencers (invloedrijke internetgebruikers) te strikken om haar wijn te promoten.
Hun opdrachten staan op The Influencer Movement (TIM), een Amsterdamse
marktplaats voor bloggers en vloggers.
Voormalig foodblogger Dorit Roest
probeert met de online marktplaatsen
Bloggers Network (BN) en TIM de
afgelopen drie jaar de markt voor
influencers open te breken. Op deze
platforms kunnen adverteerders en
internethelden met volgers elkaar
rechtstreeks vinden. Dit idee kreeg al
snel navolging: Nederlandse
marktplaatsen als Influentials, The
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Cirqle, Hulc, Blog Brains schoten als
paddenstoelen uit de gronden.
Internationaal maakten onder meer Izea, Zalando’s Collabary en Famebit naam.
‘Toen we begonnen kon ik nog geen andere marktplaatsen voor influencers vinden’,
zegt Roest. ‘Daarna kwam er een wildgroei aan platformen. Dat is een probleem voor
de markt. Het is heel onoverzichtelijk voor merken die geschikte influencers willen
vinden. Er zijn een hoop specialisten bijgekomen, bijvoorbeeld voor travel
influencers en allerlei hybride vormen.’

De marktplaatsen wilden de hoge
Vlogs: vooral voor jongeren
commissies van pr- en mediabureaus
De term weblog is uit 1997. Vlogs
omzeilen waar bloggers eerder op
(video weblogs) namen pas een
waren aangewezen om aan
hoge vlucht na de start van
opdrachten te komen. Een rokertje,
YouTube in 2005. Een op de drie
hip drankje, tas of lipstick aan de man
brengen met bekende sterren is een
volwassen Nederlanders, vooral
oude verkooptruc. Bureaus als
jongeren, volgt zeker eens per
Adfactor, Vice Media en WeAreFirst
maand een vlog.
doken er, net zoals latere specialisten
als Social1nfluencers, bovenop toen
op internet nieuwe rolmodellen opstonden.
Nog steeds is ‘influencer marketing’, mede door de tanende invloed van klassieke
media en de groeiende populariteit van reclameblokkers, één van de snelst
groeiende loten aan de marketingboom. De echte sterren op internet worden
vertegenwoordigd door een eigen agent of zitten bij grote multi-channel-networks
als RTL (Anna Nooshin) of Divimove (Enzo Knol). Maar onder die toplaag gaan
duizenden kleinere bloggers en vloggers schuil met hun eigen trouwe aanhang.

De Nederlands-Iraanse Anna Nooshin (midden) is een invloedrijke modeblogger. Ze heeft 190.000 YouTube-abonnees
en 325.000 volgers op Instagram. Zij wordt vertegenwoordigd door RTL. foto: Edwin Janssen/HH

Voor bedrijven wordt het steeds lastiger om in dat groeiende legioen de juiste ‘microinfluencers’ te vinden. Die willen voor een geringe gage - een paar gratis schoenen of
een overnachting - hun volgers op YouTube, Instagram of andere kanalen best iets
vertellen over een nieuw product of initiatief. Deze ‘micro-influencers’ kunnen in
Nederland nu op enkele tientallen plekken naar opdrachtgevers zoeken.
Hoewel de internetmarktplaatsen nog maar net bezig zijn met hun
disruptiepogingen, worden ze nu zelf alweer door andere nieuwkomers in de rug
aangevallen. Join is een Nederlandse start-up die sinds enkele weken bedrijven en
bloggers via kunstmatige intelligentie (AI) aan elkaar koppelt. Een algoritme
analyseert de blogs, Instagrambeelden en Twitterfeeds, en maakt volautomatisch
een match tussen een marketingcampagne en een influencer.
AI kan de volgende disruptiegolf
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Join. ‘Voor de Benelux hebben we nu al de grootste database van duizenden
influencers en onze ambitie is om als technologisch platform voor influencer
marketing binnen drie jaar Europees marktleider te worden. Dat slimme algoritmes
complete markten disrupten is al een tijdje duidelijk.’
Essent heeft dit instrument in twee kleine testen beproefd, zegt woordvoerder Jorrit
de Jong. De logaritmes maakten een voorselectie en daaruit koos Essent de
interieurblog Furnlovers en de Engelstalige blog Nickyinsideout.com. ‘Dat is goed
bevallen’, zegt De Jong. ‘Je bereikt er een ander publiek mee dan als we voor een
traditioneler medium kiezen als radio en tv. We gaan dit soort tests zeker uitbreiden.’
In de VS is al een bedrijf bezig dat met IBM’s AI-hulpje Watson uitroeptekens en
emojis analyseert die in berichten worden gebruikt. Join kijkt alleen nog naar tekst.
Over een paar weken komen daar ook plaatjes bij. Nog wat later zal de technologie
via machine learning ook de persoonlijkheid en stijl van bloggers leren kennen, zegt
Martorino. ‘Ik denk dat redelijk onderschat wordt welke impact deze ontwikkeling
gaat krijgen.’
Roest van marktplaats TIM maakt zich
hier nog geen zorgen om. ‘Van begin
af aan zijn er AI-technieken geweest.
Die claimen dan te kunnen matchen
met 15 miljoen influencers, maar dat

‘Lage vergoeding bij
marktplaatsen’

Teni (spreek uit: Tennie) Stepanosian
verdient als fulltime blogger bij Fitbeauty.nl
haar geld door samen te werken met
allerlei merken. Ze doet dat al drie jaar met

is data scraping. Het gaat om het
vinden van de juiste persoon. Op een
opdracht van Bagel & Beans kregen wij
165 reacties. Dat is al te veel. Ik heb
geen tijd om die allemaal te lezen.’
Zo’n vaart zal het met de
geautomatiseerde oplossingen niet
lopen, denkt ook Phileas Fox van
AdFactor, dat veel influencers in
voeding, lifestyle en gezondheid onder
contract heeft. Volgens hem gaat juist
diepe kennis van de influencers het
verschil maken. ‘Dat is mensenwerk
en kan heel ver gaan. Wij houden per
influencer in dagboeken bij wat ze
doen. Kunstmatige intelligentie speelt
een ondergeschikte rol. Die zal
iedereen helpen om betere
combinaties te maken.’

allerlei merken. Ze doet dat al drie jaar met
het mediabureau Semilo, die een
percentage krijgt voor binnengehaalde
opdrachten. ‘Ik ben goed in het schrijven en
het “zijn” van een online persoon. Mijn
kracht ligt dus niet in het zoeken van
samenwerking, dat is een aparte tak van
sport.’

Met meer dan 200.000 bezoekers per
maand brengt dat ook best iets op. Een
gesponsord artikel op haar blog levert al
snel meer dan €1500 op, een foto of een
bericht op haar social mediakanalen een
paar honderd euro. ‘Ik zou zelf ook nog op
inﬂuencers-marktplaatsen kunnen
rondkijken, maar mijn ervaring is dat daar
héél veel tijd in gaat zitten en de
vergoeding bij lange na niet overeenkomt
met wat zou horen bij het publiek dat je
online hebt.'

‘De vraag naar influencer marketing
stijgt en daarmee ook het aanbod en
de verschillende manieren waarop
vraag en aanbod elkaar vinden’, zegt
Fox. De vraag naar influencers verandert ook. Die laten een product niet meer alleen
aan bod komen in een post of filmpje, maar worden ook buiten de sociale media het
gezicht van een reclamecampagne, krijgen eigen productlijnen of treden op bij
merkbijeenkomsten of op tv. Net als andere Bekende Nederlanders.

